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RESUMO 

 

Entende-se por educação financeira um processo de transmissão de conhecimento onde 

permite-se o desenvolvimento de habilidades que garantam aos indivíduos segurança nas 

tomadas de suas decisões, as quais possam auxiliar na melhoria da gestão financeira dos 

mesmos. A educação financeira é refletida na administração do dinheiro e a gestão financeira 

pessoal consiste em estabelecer e seguir uma determinada estratégia direcionada para a 

manutenção ou acúmulo de bens e valores os quais irão formar um patrimônio de um 

indivíduo e/ou de sua família. Este trabalho teve como objetivo identificar o perfil da 

população brasileira em relação a gestão de suas finanças pessoais. Para isso, foram aplicados 

396 questionários. Através desta pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo, foi possível 

verificar que a população investigada possui controle sobre suas finanças e sabem usar seu 

dinheiro de forma consciente. Portanto, o estudo teve bons resultados com relação a gestão 

financeira pessoal dos pesquisados.  

 

Palavras-chave: Planejamento financeiro; Educação financeira; Gestão de finanças, 

Orçamento doméstico e Perfil financeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se a educação financeira como um processo de transmissão de conhecimento 

onde permite-se o desenvolvimento de habilidades que garantam aos indivíduos segurança nas 

tomadas de suas decisões, as quais possam auxiliar na melhoria da gestão financeira dos 

mesmos. As mudanças tecnológicas e econômicas foram responsáveis por elevar a 

complexidade dos serviços financeiros, porém o conhecimento limitado sobre o assunto 

compromete as decisões financeiras cotidianas da população. (SAVOIA, 2007) 

A educação financeira é refletida na administração do dinheiro e a gestão financeira 

pessoal consiste em estabelecer e seguir uma determinada estratégia direcionada para a 

manutenção ou acúmulo de bens e valores os quais irão formar um patrimônio de um 

indivíduo e/ou de sua família. O controle daquilo que se ganha e do que se gasta é 

fundamental para o equilíbrio financeiro, pois independente do quanto se ganha é possível 

construir um padrão de vida confortável, bem como mantê-lo futuramente de forma 

consciente e inteligente. 

De acordo com Moreira (2007), os investimentos têm grande importância dentro deste 

tema, pois investir pode ser o caminho para garantir ou melhorar o futuro com relação ao que 

se construiu até o momento. Entretanto o investidor deve tomar decisões embasadas no 

conhecimento sobre o assunto, ou seja, tomar suas decisões mediante ciência da aplicação 

escolhida, seus riscos, situações que geram ganhos e perdas e alternativas mais rentáveis no 

mercado. 

Perante o consumo excessivo, muitas pessoas contraem dívidas, comprometem uma 

significativa parcela de sua renda e acabam por não cumprir seus compromissos financeiros. 

Por terem pouca ou nenhuma habilidade para lidar com o dinheiro, muitas pessoas acabam 

trabalhando apenas para quitar suas dívidas, pelo fato de não se preocupar com o 

planejamento financeiro ou até mesmo por ter dificuldade relacionada ao assunto. Muitos 

destes indivíduos conseguem por si só retomar ou adquirir um equilíbrio em sua vida 

financeira, outros necessitam de auxílio, já muitos acabam carregando a nódoa de eternos 

endividados. 

Diante da realidade descrita e por ser imprescindível a gestão adequada do dinheiro o 

objetivo geral do estudo é identificar qual o perfil da população brasileira com relação a 

gestão de suas finanças pessoais. Os objetivos específicos conduzem a identificar o perfil das 

pessoas que não possuem planejamento e controle de suas finanças pessoais, identificar o 

perfil das pessoas que possuem planejamento e controle de suas finanças pessoais e verificar e 
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comparar os dados coletados. Para isso foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, 

com aplicação de questionário com perguntas fechadas e abertas. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Nos dias de hoje ter um bom planejamento financeiro é essencial frente a sociedade 

moderna consumista, e a ausência deste pode acarretar em uma situação precoce de 

endividamento. Deve-se ter em mente que para se manter um bom planejamento os indivíduos 

e famílias necessitam gerenciar de forma adequada seus recursos (receitas e ganhos) e suas 

despesas (gastos) semelhante a uma empresa. Isto requer muito controle e disciplina, 

empenho e determinação para alcançar bons resultados e consequentemente benefícios para si 

e para a sociedade.  

Através de um orçamento doméstico as pessoas podem iniciar seu próprio 

planejamento financeiro, definindo objetivos e metas, pontos fundamentais para iniciar tal 

planejamento. O controle das finanças pessoais, domésticas e familiares é necessário a todos, 

independentemente de classe social, salário ou nível educacional para que através disso se 

possa analisar todas as receitas e despesas de um indivíduo ou família, facilitando desta forma 

a identificação de despesas desnecessárias fúteis ou supérfluas, bem como pequenos gastos 

diários que acabam consumindo boa parte da receita que poderia sobrar no final do mês para 

despesas extras e inesperadas e até mesmo para se fazer algum investimento.  

A falta de disciplina em conter os gastos e não priorizar o controle financeiro pessoal 

podem ser um dos principais responsáveis em dificultar o controle das receitas e despesas 

pessoais, gerando uma desorganização financeira. Outros itens como a falta de tempo ou 

desconhecimento de métodos e ferramentas que possam auxiliar neste processo também 

podem ser considerados elementos que interferem no sucesso do controle das finanças. 

Em virtude do assunto supracitado o problema de pesquisa é: qual o perfil da 

população brasileira em relação a gestão de suas finanças pessoais. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

O tema em questão será abordado com a população brasileira. O objetivo será 

identificar o comportamento da mesma diante de suas finanças pessoais, analisando se 

quesitos como sexo, idade, renda, entre outros pode ter influência no perfil de quem controla 

suas finanças e dos que, por sua vez, estão desorganizados financeiramente. 
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Portanto, a pesquisa tem por finalidade conhecer o perfil da população brasileira, 

frente ao controle de suas finanças pessoais. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente estudo é identificar qual o perfil da população brasileira 

em relação a gestão de suas finanças pessoais. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar o perfil das pessoas que não possuem planejamento e controle de suas 

finanças pessoais; 

b) Identificar o perfil das pessoas que possuem planejamento e controle de suas 

finanças pessoais; 

c) Verificar e comparar os dados coletados. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O controle de finanças pessoais é fator imprescindível para que se possa manter as 

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

longe dos juros dos cartões de crédito, comprar o que se deseja e atingir os objetivos de vida 

com mais facilidade. Assim como uma empresa precisa saber o quanto ganha e o quanto gasta 

para que possa fazer planejamentos e investimentos, a pessoa física da mesma forma deve 

manter um controle financeiro, para que não utilize seu dinheiro de forma inconsciente, 

gastando dentro das possibilidades, evitando endividamentos desnecessários. 

De acordo com  Ribeiro (2009), existem benefícios variados que podem decorrer do 

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

rapidamente os objetivos e sonhos, poder escolher a melhor estratégia para vencer desafios 

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

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

pessoais pode acarretar em situações arriscadas e incertas como endividamento e dificuldades 
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em economizar, complicações em investimentos, priorização de gastos desnecessários, 

planejamento apenas de curto prazo, entre outras coisas. 

Portanto, a pessoa que não consegue ter controle de suas finanças acaba vivendo em 

função do dinheiro, vive sob constante pressão, tendo que muitas vezes mudar suas rotinas de 

compras e até mesmo privar-se de hábitos em função da falta de dinheiro na conta. Entretanto, 

quando se vive em uma sociedade preconizada e estimulada pelo consumismo, muitas vezes 

torna-se difícil manter tal controle e planejamento de finanças. Todo esse estímulo ao 

consumo gera conflitos entre o que se deseja e o que é realmente necessário, portanto, o 

controle financeiro pessoal não é tarefa fácil e exige níveis significativos de disciplina, força 

de vontade e autocontrole. 

Por esta razão, a organização das finanças pessoais é de extrema relevância e 

indispensável à vida das pessoas, pois as possibilita conhecer com antecedência quais 

caminhos estão sendo trilhados, trazendo assim mais tranquilidade. Além do mais, o 

planejamento financeiro pessoal é uma ótima maneira de regularizar o orçamento, evitando a 

preocupação com financiamentos intermináveis e parcelamentos no cartão de crédito, ou seja, 

com disciplina e força de vontade, pode-se levar uma vida mais tranquila e menos penosa para 

atingir os objetivos. 

 

 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A sociedade contemporânea caracteriza-se pela globalização e a velocidade que as 

informações atingem as pessoas são espantosas. Em virtude disso o mundo se especializou e a 

população ganhou novo rumo e novas perspectivas. O surgimento de novas tecnologias na 

vida das pessoas fez com que o comportamento, juntamente com estilo de vida e necessidades 

se modificasse. Em um mundo cada vez mais inovador e consumista as pessoas estão criando 

o hábito de uma vida corrida onde procuram trabalhar cada vez mais para construir seu 

patrimônio. Porém, fica a dúvida se as mesmas conseguem acompanhar toda a evolução de 

tecnologia e consumo e paralelo a isso manter controle de suas finanças pessoais. 

Segundo Fernandes (2014), a sociedade desfruta de uma tendência de estabilidade 

econômica devido aos vários anos de estabilização monetária resultante da criação do Plano 

Real. Ligado a isso existe a estabilização cambial que junto ao aquecimento produz três 

fatores, os quais são créditos disponíveis, juros mais baixos e prazos mais longos. Entretanto, 

este cenário favorável, comparado ao das décadas 1970 e 1980, produz alguns efeitos 

colaterais, como aumento do endividamento familiar e inadimplência dos cidadãos. 
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Com a implantação do Plano Real no Brasil, em 1994 iniciou-se um processo de 

estabilização econômica, o que possibilitou que os indivíduos aumentassem seu consumo. 

Entretanto, a falta de planejamento das finanças pessoais culminou no endividamento da 

população brasileira, e como consequência, as pessoas endividadas e sem dinheiro para 

cumprir com seus compromissos passam a ter dificuldades no relacionamento pessoal, 

familiar e profissional (LIZOTE, 2012). 

Nos últimos anos pode-se vivenciar um crescimento econômico aliado a estabilidade 

inflacionária, o que impulsiona a uma reflexão em torno da maneira de lidar com o dinheiro, 

já que nos últimos anos houve um considerável aumento da oferta de crédito juntamente com 

o consumo. Nestas circunstâncias, onde os indivíduos precisam dominar um conjunto variado 

de informações, salienta-se a importância da educação financeira, a qual compreende a o 

discernimento de ler e interpretar números e assim transformá-los em informação. Esta ação 

possibilita a elaboração de um planejamento financeiro que possa garantir um consumo 

saudável e um futuro equilibrado nas finanças pessoais (CLAUDINO, 2009). 

O desenvolvimento econômico depende consideravelmente dos indivíduos 

financeiramente educados, pois estes usualmente formam poupança ou utilizam aplicações. 

Quando essa educação é adquirida e aprimorada, as pessoas planejam a médio e longo prazo, 

com o intuito de acumular ativos, possuir um nível adequado de renda e elaborar orçamentos 

compatíveis com suas capacidades financeiras.  

Segundo Savoia (2007), nos últimos tempos as relações econômicas e sociopolíticas 

mundiais sofreram mudanças fundamentais ocasionadas por três forças: a globalização, o 

desenvolvimento tecnológico e alterações regulatórias e institucional de caráter neoliberal. No 

Brasil, a partir da década de 1990, sob influência da globalização, ocorreram alterações nas 

bases tecnológicas, produtivas, financeira e educacional. Outra força propulsora desse novo 

cenário foi a estabilização da moeda, o que acarretou a redução da inflação e 

consequentemente passou-se a priorizar o consumismo, deixando-se de lado a cultura de 

poupança a longo prazo. 

 

Diante do consumo excessivo, muitos indivíduos contraem dívidas, comprometem 

uma parcela significativa de suas rendas, e, em muitos casos, acabam tornando-se 

inadimplentes, ou seja, acabam por não cumprir com seus compromissos 

financeiros. À luz desta concepção, endividados trabalham para quitar suas dívidas 

por terem pouca ou nenhuma habilidade de lidar com o dinheiro, por não se 

preocuparem em fazer um planejamento financeiro ou por motivos implícitos em 

razões sociais ou psicológicas. Muitos desses indivíduos conseguem retomar o 

equilíbrio de suas vidas, outros necessitam de ajuda e muitos terão que carregar 

consigo o estigma de eternos endividados. (FERREIRA apud RIBEIRO, 2009, p. 3) 
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Tão importante quanto o esforço e disciplina para se conseguir uma estabilidade 

financeira é criar e desenvolver o hábito e cultura de organizá-la, ou seja, além de conquistar 

uma boa remuneração é imprescindível que se consiga mantê-la. Para isso é necessário que se 

desenvolva um controle de finanças pessoais. Entretanto, muitas pessoas não tem o real 

conhecimento sobre seus bens, fato que pode ser gerado pelo desinteresse no assunto, 

dificultando o crescimento financeiro. Portanto, o primeiro investimento a ser feito é dedicar 

um tempo às finanças, pois assim é possível utilizar o dinheiro com sabedoria 

 

2.1 FINANÇAS PESSOAIS 

 

Assim como nas empresas as finanças de casa devem ser organizadas e controladas, o 

que quer dizer ter conhecimento do tamanho das dívidas, prazos de pagamentos, saber qual a 

renda real, os gastos fixos entre outros detalhes que possibilitam realizar a gestão das finanças 

pessoais, ou seja, controlar a renda para saber como utilizá-la. 

Finanças pessoais é tudo que está relacionado a gestão do próprio dinheiro, tais como 

organização de contas, administração das receitas e despesas, priorização de investimentos, 

entre outros. Apesar de ser um assunto proeminente, a maioria das pessoas gasta seu dinheiro 

de forma descontrolada, sem nenhum planejamento financeiro e acabam sendo guiados 

apenas pelo desejo de consumo (PIRES,2007). 

De acordo com Silva (2016, p. 8): 

 

As finanças são processos realizados a partir das alocações que foram geradas por 

um meio de circulação, onde ocorre uma transformação em dinheiro. O conceito de 

finanças não surgiu de hoje, ele originou-se em meados dos anos 1950, e pode ser 

considerada como uma arte ou ciência em que se aplica a gestão dos ativos 

financeiros. De modo geral as finanças são recursos sendo eles monetários ou 

econômicos em que existe uma finalidade em gerar riqueza ao decorrer de um 

tempo, objetivando a obtenção de um benefício ao final deste processo.  

 

 

Para Santos (2012), as finanças referem-se no modo como o dinheiro está inserido na 

sociedade, a qual é composto por entidades e indivíduos. Quando se refere ao dinheiro 

inserido na sociedade através de indivíduos, tem-se a chamada ciência das finanças pessoais. 

Na era da informação a educação financeira tem grande valor, pois mais cedo ou mais tarde, 

todos independente de gênero, raça, renda ou idade terão que lidar com o dinheiro. Sendo 

assim, a falta de conhecimento relacionado ao mercado financeiro excluirá milhões de pessoas 

das oportunidades oferecidas no mercado.  
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Segundo Conto (2014), o tema relacionado a finanças pessoais está geralmente 

associado ao sucesso ou insucesso de um indivíduo com relação a suas atividades. O modo de 

agir e as atitudes das pessoas influenciam diretamente nos resultados financeiros. Os 

indivíduos que propensos a correr mais riscos criam condições mais favoráveis para melhores 

resultados em termos de ganhos financeiros, entretanto estão mais expostos a infortúnios.  

Para tanto, é preciso desenvolver capacidades de avaliar e assumir riscos, conseguindo 

assim administrá-los em cada oportunidade que aparecer. Contudo, a tendência natural das 

pessoas é ficar em suas zonas de conforto, buscando segurança, o que geralmente não é a 

escolha mais propícia para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Portanto, para Gomes 

(2010), além de controlar e planejar as finanças, é imprescindível transformar as economias 

em rendimentos 

A ideia de Steiger (2016) é de que o controle de finanças pessoais resulta do 

comportamento racional sobre finanças. Porém, as pessoas não agem racionalmente a todo 

instante e acabam sendo influenciados por fatores psicológicos no momento da tomada de 

decisões, o que pode ocasionar erros sistemáticos e impactos na vida pessoal.  

O controle das finanças pessoais, domésticas e familiares é muito importante a todos, 

sem levar em consideração classe social, salário ou nível educacional. O uso de algumas 

ferramentas para controle de orçamento doméstico mensal torna-se necessário para verificar 

verdadeiramente todas as receitas e despesas de um indivíduo ou família, bem como 

identificar as despesas desnecessárias, fúteis e supérfluas, inclusive pequenos gastos diários 

que acabam por consumir toda a receita que deveria sobrar no final do mês para despesas 

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

Portanto, manter o controle das finanças pessoais possibilita uma vida mais tranquila e 

organizada, mas tudo depende do esforço despendido para esta tarefa, que apesar de não ser 

fácil é plenamente possível. As finanças pessoais são mais voltadas para a questão individual, 

já a educação financeira é algo mais abrangente. 

 

2.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Ter as finanças pessoais equilibradas não significa ser educado financeiramente. Ao 

contrário do que muitos pensam, o fato de um indivíduo ter conhecimento em planilhas e 

cálculos, não fará com que ele não tenha problemas financeiros. 

A distribuição de renda na sociedade brasileira é bastante característica, há muitas 

pessoas com pouca renda, especialmente patrimônio, uma classe média e um topo absoluto. A 
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educação financeira da base da pirâmide é mais básica, ou seja, nessa faixa muitas pessoas 

desejam ser impulsionadas para a classe média, porém, normalmente ganham pouco dinheiro 

e estão endividadas. No meio da pirâmide está o público que deseja acelerar o pagamento do 

financiamento da casa própria ou que almeja aumentar o patrimônio para garantir a 

aposentadoria. E por fim no topo são as pessoas que necessitam de educação financeira 

voltada para investimentos, modalidades de aplicações e a melhor forma de rentabilizar seus 

recursos CALIL, 2017). 

De acordo Amadeu (2009), famílias e indivíduos de todos os níveis de renda aspiram 

dos mesmo objetivos e metas, os quais são suprir suas necessidades básicas de alimentação, 

educar os filhos, adquirir carro, casa própria, investir em estudos e planejar o futuro. 

Entretanto, muitas pessoas não possuem renda o suficiente para alcançar tais objetivos. Por 

isso, é de extrema importância que estes indivíduos além de ter a consciência de gastar seu 

dinheiro com cautela, devem ter acesso a informações e desenvolver habilidades que possam 

propiciar um melhor manejo do dinheiro. 

A importância da educação financeira abrange diversos pontos, um deles está 

relacionado com o bem-estar pessoal, onde jovens e adultos podem tomar decisões que irão 

comprometer seu futuro, tendo como consequência a desorganização de contas domésticas e 

até mesmo a inclusão do nome em sistemas como SPC\SERASA o que pode acarretar em 

prejuízos não apenas no consumo como na carreira profissional (LUCCI, 2006). 

A educação financeira é relevante até mesmo nas questões financeiras básicas, pois 

mesmo que um indivíduo possua um plano de aposentadoria ele terá que lidar ao longo de sua 

vida com questões relacionadas a hipotecas, seguros, gestão de créditos pessoais, impostos, 

entre outras coisas que fazem parte da vida moderna da atual sociedade (BRAIDO, 2014). 

Para Silva (2016), muitas vezes o termo finanças é entendido apenas como o fato de 

gastar e/ou guardar dinheiro com o intuito de atrair riqueza, porém ele não se limita apenas 

neste contexto, pois indivíduos financeiramente educados são determinantes para o 

desenvolvimento da economia, uma vez que estes, geralmente formam poupança. 

Para Gaiotto (2017), a educação financeira no Brasil é pouco praticada em casa e 

muito menos no ambiente escolar, o que constituiu situação desfavorável para população de 

classe média, o que justifica as dificuldades financeiras e orçamentárias confrontadas pelas 

camadas menos favorecidas socialmente. De acordo com Silva (2016), a educação financeira 

é um tema que tem se destacado devido ás mudanças comportamentais da população 

brasileira, entretanto nota-se que que no país ainda há muito para ser explorado sobre o 

assunto. 
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O cenário atual manifesta a urgente necessidade da reforma educacional, onde deve-se 

passar de um modelo ultrapassado e desatualizado para um modelo arrojado, que venha de 

encontro com as necessidades do mundo globalizado. O desenvolvimento acontece em ritmo 

acelerado e isso exige que as inovações sejam constantes inclusive no âmbito educacional 

(KRÜGER, 2014). 

De acordo com Silva (2016), a população brasileira, de modo geral, demonstra 

carência quando o assunto é relacionado a gestão do seu próprio dinheiro. Diante disso, 

verifica-se que através de algumas atitudes simples, como fazer um orçamento ou calcular 

determinada taxa de juros de uma prestação, aliado a um plano de investimentos, são capazes 

de garantir uma melhora significativa na qualidade de vida, tanto no presente, mas 

especialmente no futuro.  

Cerbasi apud Krüger (2014) garante que o planejamento financeiro ainda é 

considerado como algo difícil de se colocar em prática, o que demanda auxílio de 

especialistas, levando em conta que muitas pessoas têm dificuldades em lidar com números e 

tabelas. Para Lucci, (2016), o nível de conhecimento relacionado a conceitos sobre finanças 

influencia a qualidade das tomadas de decisões das pessoas. 

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

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

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

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

2014). 

Já Krüger (2014, p. 18) ressalta que: 

 

A criança desde sempre tem que acompanhar a situação financeira de sua família, e 

cabe aos pais repassarem orientações de como administrar sua mesada e até mesmo 

de cuidar dos brinquedos que possui. Assim, ela cresce com um pensamento 

esclarecido. Os brinquedos que aprendeu a cuidar tornar-se-ão, mais tarde, seu 

patrimônio, alcançado com o esforço da economia aprendida na infância e será 

estimado, pois a criança entende o que precisou fazer para adquiri-los. 

 

  

Segundo Lucke (2014), salários mais altos e ampliação do sistema educacional não 

são suficientes para resolver sozinhos os problemas de endividamento dos brasileiros. Torna-

se necessária a implantação de programas e ações de educação nas escolas, nas empresas e até 

mesmo em bancos, para que assim o consumidor esteja atento e consciente de seus gastos, 

conseguindo planejar melhor suas compras e viver em condições econômicas equilibradas. 
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Coelho (2010) complementa que a educação financeira carece de ser tratada de forma 

mais relevante na vida das pessoas, e tal processo deveria se iniciar desde a infância para que 

as crianças aprendam a valorizar o dinheiro e possam crescer se tornando jovens conscientes e 

adultos responsáveis. 

Amado (2011) corrobora que através de técnicas e estratégias na família, na escola, na 

comunidade, na religião e nos meios de comunicação pode-se efetivar a educação financeira, 

pois estes são espaços onde a criança pode circular ao longo de sua vida, aprendendo assim de 

forma implícita ou não a maneira de lidar com o dinheiro.  

Peretti apud Krüger (2014), menciona alguns pontos importantes os quais ele define 

como Princípios Básicos da Educação Financeira: 

 Para começar financeiramente, é necessário descobrir que tipo de pessoa se deseja 

ser; 

 Pensar e refletir a respeito da vida que se quer hoje, amanhã e futuramente; 

 Desenvolver disciplina, ou seja, eliminar desperdícios e evitar supérfluos; 

 Desenvolver a consciência de que para se gastar dinheiro primeiro é preciso 

ganha-lo; 

 Se quer dinheiro, doe dinheiro, se não tiver, doe-se também. Tal princípio fortalece 

o espírito, facilitando o alcance de objetivos; 

 Evitar desculpas, traçar objetivos e cumpri-los da forma mais eficaz; 

 Medo em excesso destrói a pessoa. Um pouco dele é necessário para se ter 

controle e evitar a impulsividade, contudo a sabedoria liberta do medo; 

 Criar o hábito de economizar. Desenvolver a autoconfiança e o autocontrole em 

conjunto com a coragem e o equilíbrio; 

 As pessoas obtêm a confiança dos outros no que diz respeito à administração de 

seus próprios recursos, pois estas têm a consciência financeira bem desenvolvida; 

 Ensinar a investir com o intuito de gerar mais renda. 

Para Borges (2014), a falta de planejamento resulta em uma sensação de que o 

presente não se relaciona com o passado e nem com o futuro. A educação financeira inter-

relaciona passado, presente e futuro e isto faz com que o tempo pareça multiplicado em 

“eternos instantes”. A educação financeira inter-relaciona presente, passado e futuro, 

conferindo as ações do presente a responsabilidade pelo resultado das consequências. O 

Planejamento é necessário para que se possa alcançar determinada situação, e este deve conter 

distintas etapas de execução, as quais envolvem priorização e renúncias. 
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A população, muitas vezes desprovida de conhecimento e preparo para avaliar o 

comprometimento de seu orçamento, busca o crédito fácil para novamente equilibrar suas 

finanças, e isto é um dos principais causadores da inadimplência. Portanto, o acesso à 

educação financeira possibilitaria que os indivíduos e famílias pudessem planejar e controlar 

melhor sua renda. Uma administração consciente de receitas se dá através do estabelecimento 

de metas, prioridades e planejamento. Controlar o orçamento doméstico é um caso de 

educação e prudência, e contribui para o controle financeiro pessoal (CORDEIRO,2013). 

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. Da mesma forma, existe influências de entidades 

financeiras como bancos e cooperativas de crédito, as quais anseiam por aumentar seus lucros 

e expandem a facilidade de acesso ao crédito (LUCKE, 2014). 

De acordo com Pinto (2010), o crescimento da classe C representa, apesar da crise 

financeira, o nível de aumento de produção mundial e é neste cenário que as instituições 

financeiras tem investido. Estas oferecem linhas de financiamento em um grande número de 

prestações e resulta, muitas vezes, em um consumo não consciente, ou seja, não adequado a 

renda do indivíduo.  

O fato é que o poder de compra da sociedade brasileira está cada vez mais em alta. 

Este fato impulsiona a economia e consequentemente favorece o consumo, tornando a 

sociedade cada vez mais endividada e com uma falsa expectativa de ganhos futuros. A 

questão está em saber comprar e aproveitar as condições ditas facilitadas, usando-a de forma 

favorável. A falta deste discernimento vem de uma educação financeira defasada, para tanto, a 

família e a escola deveriam ter papel fundamental para contribuir com o desenvolvimento de 

uma sociedade financeiramente inteligente desde cedo. 

Através de estudos socioeconômicos em 2010 do DIEESE, Santos (2012), afirma que 

quanto mais elevada for a renda familiar, maior será o gasto e diversidade no consumo de 

produtos e serviços entre os membros da família. Em contrapartida, as famílias com rendas 

mais baixas acabam por concentrar seus gastos em necessidades básicas de sobrevivência com 

um consumo mais homogêneo e menos diversificado.  

Por outro lado, Domingos apud Santos; Martins et al (2017, p, 128), cita que: 

 

Com as facilidades de crédito oferecidas pelo mercado nos últimos anos, a classe C tem 

conseguido realizar seus desejos, mas sem saber realmente diferenciar a vontade da real 

necessidade de adquirir certo bem ou objeto, muitos ficam presos às novidades da moda ou 
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da tecnologia, e todo mês precisam de um motivo para comprar mais, tornando-se assim, 

vítimas do status e da aceitação social. Essa s famílias que não mantém uma vida financeira 

equilibrada sofrem as consequências dessas compras impulsivas, pois não analisam a real 

necessidade da compra, ou seja, o que, de fato, irá agregar em sua vida aquele produto ou 

serviço adquirido. Por conta disso, muitos, estimulados pela sedução do crédito fácil, do 

marketing publicitário e de parcelamentos a perder de vista, acabam contraindo dívidas sem 

valor, que são, em geral, adquiridas por impulso ou inconscientemente. 

 

As dificuldades financeiras são, muitas vezes, causadas pelos maus hábitos das 

pessoas, onde estas 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) 

Coelho (2010) afirma que a educação financeira exige esforços por ser um trabalho 

árduo, mas que também pode ser vista de uma forma mais fácil, se souber utilizar as 

ferramentas de forma adequada. Conforme Theodoro apud Coelho (2010), as ferramentas são 

consciência, organização, orçamento, pesquisa, controle, meta, investimento e perseverança, 

as quais são definidas a seguir: 

 Consciência: o primeiro passo é admitir a existência do problema financeiro, rever 

as finanças, analisar a dimensão do déficit do orçamento e não adiar as 

providências; 

 Organização: é preciso organizar-se, estipular os débitos e definir as prioridades de 

quitação dos mesmos, eliminando o máximo de despesas como cortar as compras no 

cartão de crédito e cheque especial; 

 Orçamento: esta ferramenta é a de maior relevância, pois é nela onde se monitora as 

receitas e as despesas; 

 Pesquisa: deve-se pesquisar valores mais baixos para as despesas fundamentais 

como educação e alimentação.  

 Controle: esta etapa constitui a anotação de todas as entradas e saídas do mês, para 

que posteriormente se possa lançar na planilha do orçamento financeiro pessoal.  

 Metas: deverão ser estipuladas após ser cumpridas as ferramentas acima citadas e 

alcançada a estabilidade financeira, para que assim seja possível atingir a 

estabilidade financeira. 

 Investimento: imóveis, negócio próprio, poupança, fundos de rendas são alguns dos 

investimentos considerados relevantes para se obter a independência financeira, 

entretanto, é importante que não se esteja afundado em dívidas. 
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 Perseverança: é preciso dar continuidade ao orçamento financeiro e as metas 

estipuladas, até mesmo quando não for possível atingi-los conforme o planejado.  

Manter o controle financeiro não é tarefa fácil, pois exige tempo e disciplina, 

entretanto, através destas ferramentas pode-se ter uma base para se iniciar o orçamento 

doméstico, bem como torna-lo mais simples e de melhor compreensão. É válido inserir a 

educação financeira no cotidiano já das crianças, para que esse tema seja absorvido com mais 

facilidade. Quando um indivíduo tem as suas finanças em ordem, ele consegue tomar decisões 

e enfrentar as adversidades, por isso ao ensinar uma criança a lidar com o dinheiro desde 

cedo, quando esta atingir a idade adulta terá mais chances de saber administrar o seu salário e 

até mesmo sua vida.  

 

2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 

  

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

trocar uma satisfação imediata por uma promessa de equilibro financeiro no futuro. Além, 

disso a sociedade consumista instiga as pessoas a querer adquirir cada vez mais mesmo 

quando não é necessário. Contudo as vantagens de se ter um planejamento financeiro são 

inúmeras, ou seja, não é apenas o fato de economizar, cortar gastos, poupar e acumular 

dinheiro e sim ter a possibilidade de buscar uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto 

no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida 

e ao mesmo tempo ter uma garantia para eventuais imprevistos. 

Para Faria (2008), o processo de planejamento financeiro inicia com um processo de 

longo prazo, o qual norteia a elaboração dos planos de curto e médio prazo. Tem cunho de 

extrema importância nas operações tanto no âmbito familiar quanto individual, pois é ele que 

direciona os caminhos para orientar, controlar e coordenar as ações dos indivíduos para que 

possam atingir seus objetivos. 

Planejar-se financeiramente é realizar um diagnóstico pessoal de seus gastos mensais, 

detalhando a respeito do que foi realizado naquele período e até mesmo desenvolver a 

consciência de aprender onde se deve gastar adequadamente o dinheiro, para assim conseguir 

atingir os objetivos esperados. No planejamento financeiro, verifica-se uma possível visão 

estratégica para elaboração de objetivos e metas (SILVA, 2016). 

Coelho (2010) expõe que a partir do momento que se inicia um planejamento 

financeiro pessoal, toma-se uma decisão saudável para adquirir uma estabilidade financeira, 
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especialmente nos dias atuais, onde prever todos os gastos e eventualidades não é de fácil 

execução. 

Lucke (2014) explica que na elaboração do planejamento financeiro, é preciso deixar 

lacunas para possíveis modificações, visto que ocorrem mudanças ao longo da vida. Um bom 

planejamento considera que não existe uma linha única a ser seguida, pois as vezes o 

orçamento pode pender para um lado como para o outro. Porém, para que os objetivos sejam 

realmente atingidos, o importante é que se mantenha com poucas variações. 

A base para o sucesso na vida financeira tanto pessoal quanto profissional, se dá 

através de um planejamento adequado, entretanto, a elaboração do mesmo não é tarefa fácil, 

pois todas as pessoas têm limitações e tendem a permanecer em sua zona de conforto. É 

preciso estar preparado para os contratempos, mas também para as oportunidades financeiras 

que se apresentam. Porém de nada adianta as oportunidades serem perceptíveis se não houver 

terreno fértil para produzir os frutos (KRÜGER, 2014). 

Braido (2014) corrobora que o planejamento pessoal inicia com o planejamento 

estratégico pessoal, onde cada indivíduo define o que deseja daqui um ano, cinco anos, dez 

anos ou para o resto da vida. Ou seja, o planejamento financeiro pessoal relaciona-se com 

cada objetivo que a pessoa possui em sua vida.  

Para Oriente (2015) é o planejamento financeiro que define as linhas de investimento e 

financiamento. Através de um processo racional de administrar a renda, os investimentos, as 

despesas, o patrimônio e as dívidas, é possível tornar os sonhos, desejos e objetivos em 

realidade. O planejamento financeiro é considerado uma importante ferramenta para o 

controle financeiro, já que existe uma necessidade de equilibrar receitas e despesas. Porém, 

muitas pessoas ainda não têm a consciência de sua relevância e não conseguem fazer uma 

simples conta: não gastar mais do que se recebe. 

O planejamento financeiro pessoal é compreender o quanto se pode gastar hoje sem 

comprometer o padrão de vida no futuro. Significa, também, fazer escolhas tais como viver 

bem o presente, mesmo que isso signifique adiar o sonho de consumir algo que deseja muito, 

como um carro ou uma casa mais confortável, por exemplo. (CERBASI apud LEAL, 2011). 

Pires, (2007) menciona que na contenção de despesas o óbvio é eliminar as supérfluas, 

porém as pessoas precisam ter cuidado para não se privar de prazeres que as vezes já são 

insuficientes para se levar uma vida plena. Para alguns é preferível direcionar esforços para 

reduzir custos, por exemplo, com energia elétrica e água e manter a ida mensal ao restaurante 

preferido. O que é supérfluo varia de pessoa para pessoa e os elementos objetivos e subjetivos 

concorrem para as decisões de corte de despesas.  
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Ainda de acordo com Pires (2007), a sequência mais cruel das finanças que devem ser 

evitadas é a seguinte: 

1 – Receita menor que despesa (déficit); 

2 – Usar a poupança para cobrir o déficit; 

3 – Novos déficit consecutivos que consomem toda a poupança; 

4 – Fazer empréstimo para cobrir os déficits seguintes (endividamento); 

5 – Crescimento dos déficits por conta dos juros e serviços da dívida; 

6 – Total descontrole das finanças pessoais. 

Na cultura brasileira a ostentação e acúmulo de bens são sinônimos de riqueza, 

entretanto, a finalidade central do planejamento é o acúmulo de reservas, ou seja, valores, os 

quais poderão ser utilizados em situação de imprevistos, bem como destinados a execução dos 

diversos tipos de objetivos e metas ao longa da vida. (CERBASI apud HALLES, s.d) 

Calixto (2007) lembra que um planejamento financeiro eficiente requer conhecimento 

de algumas técnicas contábeis e noções do mercado financeiro por parte de quem deseja 

aplicá-lo, e inclusive envolve questões financeiras, sociais, culturais e psicológicas, portanto 

quanto maior for o conhecimento econômico e financeiro de um indivíduo, maiores serão suas 

chances de êxito no seu planejamento financeiro ao longo da vida. 

O orçamento é um instrumento de planejamento, semestral, anual ou plurianual. Ele 

nada mais é do que uma planilha onde são listadas todas as receitas e despesas e os valores 

previstos para cada mês. A organização dos dados possibilita fazer uma série de cálculos que 

são fundamentais para avaliar o desempenho das finanças pessoais. Apesar de sua 

simplicidade, a planilha orçamentária é um poderoso instrumento de controle, pela quantidade 

de informações relevantes que contém e que podem ser rapidamente visualizadas 

(PIRES,2007). 

Para Coelho (2010), o segredo para ajudar a realizar o orçamento doméstico é definir 

claramente os objetivos financeiros e começar a poupar para atingi-los. Com isso ficará fácil 

perceber que cada vez que se abrir mão de poupar, mais longe ficará o alcance das metas, ou 

seja, ficará mais fácil pensar em economizar, já que se cria a consciência de que cada gasto 

extra irá adiar o alcance do desejo principal 

Macedo Junior apud Piccini (2014) afirma que o simples fato de fazer anotações já é 

um passo importante para que se inicie a organização da vida financeira, pois assim é possível 

tomar as rédeas do orçamento. No momento que se começa a anotar os gastos, costuma-se 

reduzi-los em até 12%, já que o ato de anotar faz com que se pense duas vezes antes de gastar.  
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No entanto, poucos brasileiros possuem o hábito de controlar no papel as receitas e as 

despesas, negligenciando assim suas reservas para o futuro.  

Krüger (2014) lembra que uma etapa relevante do planejamento financeiro é o 

estabelecimento de metas, que permitem se chegar mais perto do alcance dos objetivos, 

porém, as mesmas precisam de datas para se concretizarem. Muitas vezes atingi-las em um 

curto espaço de tempo facilitará a realização dos sonhos. Contudo, se houver protelação para 

atingir cada etapa, é possível que dificulte o alcance do objetivo final. 

De acordo com Coelho (2010), o planejamento financeiro é um processo a longo prazo 

de sabiamente controlar as finanças a fim de atingir os objetivos e sonhos e ao mesmo tempo 

é saber negociar as barreiras financeiras que inevitavelmente surgem em cada fase da vida. 

O desequilíbrio financeiro certamente gera angústia para as pessoas e famílias, 

independentemente da classe social. A passagem para o equilíbrio deve ser feita de forma 

gradual e consciente, de modo que quem o fizer perceba o custo e os benefícios dela. Do 

contrário será produzido apenas um equilíbrio momentâneo, já que o interessado não terá 

ciência de sua importância e não irá assim, modificar seu modo financeiro de agir e pensar. 

No processo de construção de melhores práticas de finanças pessoais, nenhum consultor 

consegue substituir a cultura financeira própria construída pelo interessado, ou seja, 

planejamento é algo que não se terceiriza, o máximo que se pode fazer é obter apoio para 

aprender a fazê-lo (PIRES,2007). 

No momento que se estabelece objetivos de curto, médio e longo prazo, se faz 

necessário a análise da atual situação financeira, identificando fontes de renda, características 

familiares que podem resultar em aumento ou diminuição dos rendimentos, despesas e da 

capacidade de economizar dinheiro. A falta de planejamento da vida financeira impede 

ganhos e garantias futuras ao indivíduo, pois sem ele perde-se oportunidades de investimentos 

rentáveis decorrente de gastos supérfluos.  Para se conquistar uma vida financeira tranquila, 

pode-se iniciar com a elaboração de um orçamento pessoal, contudo para se obter o sucesso é 

necessário ter a consciência da importância de um planejamento financeiro, bem como a 

relevância de se manter a disciplina para se atingir os objetivos (CHEROBIM apud BRAIDO, 

2014). 

Portanto, saber onde se deseja chegar, qual sonho quer realizar e saber o que se deve 

fazer para isso são os primeiros passos para se conseguir iniciar um planejamento financeiro 

pessoal, pois desta forma, se consegue estabelecer metas mais claras. Assim, encarando o 

planejamento como um compromisso será possível adequar o orçamento e atingir os objetivos 

mais facilmente. 
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2.4 ESTABELECENDO OBJETIVOS E METAS 

 

Definir metas financeiras no planejamento a curto, médio e longo prazo é um dos 

principais passos para o sucesso nas finanças, pois se trabalhar as finanças com um 

direcionamento específico é provável que se gaste mais do que deveria, correndo assim o 

risco de não ter dinheiro em casos de imprevistos.  

 Economizar certa quantidade de dinheiro durante a vida é de extrema importância, para 

tanto, é imprescindível que se determine objetivo no curto, médio ou longo prazo. Os 

objetivos entram no planejamento financeiro como metas, contribuindo assim com os 

indivíduos na análise e avaliação do seu planejamento financeiro. Dentre os diversos objetivos 

pode-se enfatizar aqueles que visam manter uma reserva financeira em caso de emergência, 

seguir um plano de independência financeira ou até mesmo apenas manter uma vida 

financeiramente organizada e tranquila. (LEAL, 2011) 

Para Krüger (2014), alcançar qualquer que for o objetivo requer preparação, disciplina 

e planejamento. Se trabalhar isoladamente algum destes fatores, provavelmente não conduzirá 

ao sucesso qualquer meta ou sonho que se deseja concretizar. Por isso, com a independência 

financeira não é diferente, pois é preciso adquirir conhecimento específicos sobre o tema, ter 

disciplina e sobretudo estabelecer metas claras relacionadas ao desempenho financeiro que se 

deseja alcançar. Contudo Coelho (2010) cita o fato de que o momento cujo são estipulados 

objetivos e traçadas as metas para atingi-los com o planejamento orçamental, é necessário 

colocá-lo em prática, e esta pode ser uma incumbência difícil e desestimulante. 

Entretanto, muitas pessoas não conseguem permanecer com as metas estipuladas antes 

da implantação do orçamento financeiro e um dos vários motivos é que a implantação do 

planejamento financeiro envolve uma série de tomadas de decisões, as quais implica 

inevitavelmente um ganho e uma perda. 

Segundo Leal (2011), um dos planos que se caracteriza de curto prazo é a reserva 

financeira para emergências e imprevistos, o qual se dá no momento que em que se decide 

não gastar tudo o que ganha. Possuir uma reserva de emergência possibilita minimizar ou até 

mesmo evitar empréstimos com altas taxas de juros. O plano de independência financeira é 

denominado como plano de longo prazo e exige disciplina e persistência, por outro lado o 

objetivo de se ter uma vida organizada e equilibrada é uma mescla de curto, médio e longo 

prazo, pois as pessoas concentram esforços que possibilitem formar e manter um patrimônio e 

melhorar a qualidade de vida. 
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Macedo Junior apud Gomes (2010) reforça que no processo de planejamento e 

controle financeiro, o estabelecimento de metas e objetivos devem ser realistas e concretas, 

que possam ser alcançáveis, específicos, mensuráveis, previsíveis e priorizados, ou seja, a 

pessoa deve saber o que quer e em quanto tempo deseja alcançar tal objetivo.  

Krüger (2014, p. 21) explica que: 

 

O alcance de qualquer objetivo requer preparação, disciplina e planejamento. 

Cada um destes fatores, se trabalhado isoladamente, provavelmente não 

conduzirá ao sucesso em qualquer que seja o empreendimento que se tenha o 

intuito de ver concretizado.  Com a independência financeira não poderia ser 

diferente.  É preciso adquirir conhecimentos específicos sobre o tema, ter 

disciplina e principalmente estabelecer metas claras em relação ao 

desempenho financeiro que se almeja alcançar no decorrer da vida. No 

contexto desta pesquisa, significa afirmar que qualquer um que não tenha em 

mente um destino concreto para o seu futuro financeiro e não trabalhe com 

foco e disciplina para manter-se na direção correta, corre sérios riscos de 

esbarrar com o fracasso em algum ponto do percurso. 

 

Para que seja possível transformar sonhos em metas e objetivos, é necessário se ter um 

bom planejamento e colocá-lo em prática. Em qualquer campo da vida o planejamento deve 

estar presente para assim alcançar o sucesso. No quesito financeiro, para alcançar bons 

resultados é essencial planejar os gastos e aplicar as receitas. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Marconi (2010), define uma pesquisa como um procedimento formal, composto de 

método de pensamento reflexivo, que se constitui no caminho, através de um tratamento 

científico a fim de conhecer a realidade ou atentar verdades parciais. 

Este estudo classifica-se quanto a sua natureza como uma pesquisa teórica-empírica a 

qual, de acordo com 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 quantitativa e 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. A 

pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o 

auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 

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, 

ou seja, não é tão preliminar quanto a primeira, nem tão aprofundada quanto a segunda, 

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 torna-lo mais explícito ou construir hipóteses. A 

coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente envolve o levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiência prática com o assunto e análise 

de exemplos que estimulem a compreensão. 

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

campo. Segundo Fonseca (2002), além de pesquisas bibliográficas, caracteriza-se por 

investigações através de coletas de dados junto as pessoas. Gil (2010), sugere que este tipo de 

pesquisa se caracteriza pela interrogação direta das pessoas as quais se deseja conhecer o 

comportamento ou perfil. Solicita-se informações a um grupo significativo de pessoas e em 
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seguida, por meio de análise quantitativa, se obtém as conclusões de acordo com os dados 

coletados. Na maioria dos levantamentos, primeiramente é selecionado, através de 

procedimentos estatísticos, uma amostra significativa da população. As conclusões colhidas 

com base nessa amostra são projetadas para a totalidade da população, levando-se em 

consideração a margem de erro, a qual se obtém por intermédio de cálculos estatísticos. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo foi realizado com a população brasileira. O cálculo da amostra leva em 

consideração a população, que é probabilística, ou seja, as pessoas foram escolhidas 

aleatoriamente, e a margem de erro estabelecida pelo pesquisador. De acordo com 

Castanheira, (2018) denomina-se população infinita, qualquer população cuja quantidade de 

elementos seja muito grande ou difícil de ser quantificada. Neste caso, para se determinar a 

quantidade mínima da amostra utilizou-se a calculadora estatística digital, onde acima de 

100.000 pessoas, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 5%, indicou que a 

quantidade mínima, para validar a pesquisa, é de 383 questionários respondidos, como 

demonstra a figura abaixo: 

Figura 1: Cálculo amostral 

 

Fonte: Dados da pesquisa – calculadora online 

3.3 COLETAS DE DADOS 

 

Quanto a coleta de dados, foram aplicados, primeiramente, questionários via online 

com questões objetivas, através da ferramenta Google Forms. Devido à dificuldade de se 

alcançar a quantidade necessária para realizar o estudo, a pesquisadora se dirigiu até uma 
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instituição de ensino, localizada em uma cidade no norte do estado do Rio Grande do Sul, 

onde aplicou questionários impressos aos acadêmicos. Posteriormente, os dados obtidos 

foram passados para o  Google Forms. A coleta aconteceu entre os meses de setembro e 

outubro de 2018 e se obteve um total de 396 questionários respondidos. 

Conforme Chaer (2011), questionário é uma técnica de pesquisa caracterizado por um 

número de questões as quais são expostas às pessoas por escrito, com a finalidade de conhecer 

suas opiniões, crenças, sentimentos, expectativas, etc. 

O questionário é composto por 20 perguntas de múltipla escolha e 2 descritivas, estas 

últimas opcionais. As 8 primeiras questões dizem respeito ao perfil pessoal dos respondentes, 

tais como: cidade, faixa etária, sexo, estado civil, se possui filhos, atividade profissional e 

renda. As demais questões referem-se ao perfil financeiro de controle das finanças ou 

ausência desta, e a educação financeira dos mesmos. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quanto ao tratamento dos dados da pesquisa, que foi de forma quantitativa, foram 

organizados e apresentados em forma de gráficos para melhor interpretação dos dados. Para 

fazer essa análise foram observados os aspectos relacionados ao perfil dos respondentes em 

relação a gestão de suas finanças pessoais. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa teve como objetivo geral identificar o perfil da população brasileira em 

relação a gestão de suas finanças pessoais. O questionário está divido em: 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. 

 

4.1 PERFIL PESSOAL  

  

 A análise do perfil dos respondentes se deu através de questões como: cidade, faixa 

etária, sexo, estado civil, se possui filhos, atividade profissional e renda. 

 

CIDADE NÚMERO DE RESPONDENTES 

Água Santa – RS 06 

Canoas – RS 01 

Capão Bonito do Sul – RS 02 

Carazinho – RS 02 

Casa Branca – SP 01 

Cascavel – PR 01 

Charrua – RS 01 

Cruz Alta – RS 02 

Cruz Machado – RS 01 

Curitiba – PR 01 

Encruzilhada do Sul - RS 01 

Erechim – RS 08 

Estação – RS 01 

Florianópolis – SC 06 

Getúlio Vargas -RS 05 

Guarani das Missões - RS 01 

Ibiaçá – RS 05 

Jacutinga – RS 02 

Lages – SC 01 
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Marau – RS 01 

Novo Hamburgo - RS 03 

Paim Filho – RS 03 

Passo Fundo – RS 15 

Pato Branco – PR 01 

Pelotas – RS 09 

Porto Alegre – RS 03 

Rio Branco – MT 01 

Rio Brilhante – SP 01 

Sananduva – RS 03 

Santa Cecília do Sul - RS 10 

São Domingos do Sul - RS 01 

São João da Urtiga - RS 01 

São José – SC 01 

São José dos Pinhais - SC 01 

São Paulo – SP 01 

Sarandi – RS 01 

Sertão – RS 01 

Soledade – RS 03 

Tapejara – RS 286 

Trindade do Sul - RS 01 

Veranópolis – RS 01 

Total 396 

Tabela 1: Cidade dos participantes 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

A tabela 1 apresenta as cidades as quais pertencem os respondentes, as quais 

abrangeram os estados do Rio Grande do Sul, onde residem 95,95% dos respondentes, Santa 

Catarina, com 2,27%, Paraná e São Paulo ambos com 0,75%, e Mato Grosso com 0,25%. 
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PROFISSÃO NÚMERO DE RESPONDENTES 

Auxiliar/Assistente Administrativo 30 

Costureira 30 

Estudante 30 

Professor (a) 28 

Secretária 28 

Vendedor (a) 23 

Ajudante de Produção 21 

Agricultor (a) 15 

Gerente 11 

Supervisor 10 

Advogado 9 

Fisioterapeuta 9 

Eletricista 7 

Empresário 7 

Mecânico 6 

Outros 132 

Total 396 

Tabela 2: Profissão dos participantes 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com relação a atividade profissional, a pesquisa detectou que os respondentes possuem 

os mais variados tipos de profissão, sendo as principais indicadas na tabela 2. 
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 Figura 2: Faixa etária dos participantes 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

A figura 2 ilustra a faixa etária os respondentes onde a maior parte abrangeu a faixa de 

25 a 35 anos com 38,6%, em seguida idades entre 18 e 25 anos com 37,4%, 35 a 45 anos 

representados por 11,6%, de 45 a 55 anos, 8,3% e acima de 55 anos, 4%. 

Figura 3: Gênero dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

A figura 3 apresenta o perfil relacionado ao gênero dos respondentes, onde prevaleceu 

o sexo feminino com 68,2%. O sexo masculino representou 31,8% dos respondentes. 
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Figura 4: Estado civil dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Com relação ao estado civil dos respondentes, a figura 4 mostra que 49% são solteiros, 

43,9% são casados ou vivem em uma união estável, 6,3% são divorciados e 0,8% são viúvos. 

 

 

Figura 05: quantidade de filhos dos participantes 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

      

Umas das questões do questionário que indicam o perfil dos respondentes é o fato de 

possuírem ou não filhos. Pode-se visualizar na figura 5 que mais da metade não possui, sendo 
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estes 61,1%. Os que possuem filhos representam 38,9%. Destes, 56,2% possuem 1 filho,  

32,1% tem 2 filhos, 9,9% 3 filhos, 0,7% 4 filhos e 0,7% 5 filhos. 

 

 

Figura 6: Renda dos participantes 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

A pesquisa também procurou conhecer a renda dos respondentes, apresentada na 

figura 6. Percebe-se que 38,6% das pessoas que responderam à pesquisa possuem renda de 1 

até 2 salários mínimos. 2 a 3 salários mínimos estão representados por 22,5% dos 

respondentes, 20,2% recebem 3 a 6 salários mínimos, 6,1% possuem renda mensal de 6 a 9 

salários mínimos, 4,8% não possuem renda, 4,5%, recebem um salário mínimo por mês e por 

fim 3,3% possuem renda acima de 9 salários mínimos.  

Dos respondentes que possuem renda, 73,7% apontaram possuir renda fixa, enquanto 

26% possuem renda variável.   
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4.2 PERFIL FINANCEIRO 

 

 

Figura 7: Significado do dinheiro 

Dados da pesquisa (2018)    

 

Na opinião de 62,1% dos respondentes, como demonstrado na figura 7, dinheiro 

significa estabilidade. 32,3 consideram que dinheiro representa segurança, 3,5% sucesso e 2% 

acreditam que dinheiro seja equivalente a prazer. 

Um estudo sobre comparativo do significado do dinheiro entre as regiões geográficas 

brasileiras realizado por Alice da Silva Moreira, no ano de 2002 obteve resultado semelhante, 

onde estabilidade foi o componente unanimemente predominante. (MOREIRA, 2002) 

          Barros (2016), pessoas adimplentes têm a propensão de entender que dinheiro 

representa estabilidade, enquanto os inadimplentes tendem a perceber o dinheiro como uma 

espécie de poder. 

De acordo com Viana Filho apud Lucke (2014), possuir dinheiro significa sobreviver, 

o fato de ter mais dinheiro quer dizer que se sobrevive com mais conforto. O dinheiro que é 

bem gerido, gera satisfação, realiza desejos e transforma sonhos em realidade. Porém, é 

necessário compreender a sua importância, utilidade e o que ele representa para assim, 

assegurar a sobrevivência.  
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 Figura 8: Comportamento na ausência de dinheiro 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A figura 8 ilustra a preferência dos respondentes em casos de falta de dinheiro. 

Percebe-se que a maioria opta por fazer programas mais caseiros, sendo esta representada por 

57,1%. Em seguida, 34,8% prefere evitar lugares que convidem ao consumo, 5,1% acabam 

ficando com alguma dívida e 3% dizem entrar no limite do cartão ou cheque especial. 

Através da pesquisa percebe-se que a minoria opta por um caminho desfavorável na 

circunstância de estar sem dinheiro. Lyons apud Kunkel (2015) opina que pessoas 

inexperientes ou com conhecimentos financeiros limitados podem não ter ciência do efeito 

cumulativo da taxa de juros sobre a dívida do cartão de crédito, agravando assim, a má gestão 

dos recursos e problemas financeiros.  

Wisniewski (2011, p. 159) cita que: 

 

Um fator que contribui para a elevação do consumo é a facilidade de 

acesso ao crédito, salientando-se que o crédito usado de modo 

consciente, é bom para as economias, promove o desenvolvimento 

econômico, amplia a produção e o acesso aos bens e serviços 

disponíveis no mercado, contudo, usado indiscriminadamente, leva a 

inadimplência, ao endividamento e a outros problemas dele 

decorrentes. 

              

Portanto, se o dinheiro for gasto através de um planejamento, este gasto será 

consciente, evitando desta forma, o arrependimento por tê-lo efetuado.  
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Figura 9: Organização de gastos 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A figura 9 indica que para organizar seus gastos, 35,6% dos respondentes criaram uma 

planilha para controle. 26% anota seus gastos em um caderno, 23% não tem nenhum controle, 

7,8% guardam as notas fiscais e 7,6% compra apenas no cartão de crédito. 

Um estudo sobre Planejamento Financeiro Pessoal dos Alunos de Cursos da Área de 

Gestão no ano de 2014, indicou que 47% dos entrevistados anotam seus gastos em um papel, 

enquanto 46% afirmaram possuir planilha de controle de gastos e 15,4% dizem não possuir 

controle nenhum. Estes últimos revelaram não monitorar seus gastos devido à falta de tempo, 

19% não consideram necessário e 16% não têm interesse em monitorar os gastos. Os demais 

não sabem como fazer (8%) ou não realizam por outros motivos (11%) (BRAIDO, 2014). 

Em uma pesquisa com os acadêmicos da Unioeste Campus de Marechal Cândido 

Rondon, verificou-se que no curso de Administração 46,67% realiza um controle 

orçamentário usando apontamentos manuais, 40% realiza utilizando planilha eletrônica e 

apenas 13,33% não realizam controle orçamentário.  No curso de Ciências Contábeis 40,74% 

realiza um controle orçamentário usando apontamentos manuais, 44,44% realiza utilizando 

planilha eletrônica e apenas 14,81% não realizam controle orçamentário. Já no curso de 

Direito 39,13% realiza um controle orçamentário usando apontamentos manuais, 13,04% 

realiza utilizando planilha eletrônica e 47,83% não realizam controle orçamentário. 

(WOHLEMBERG et al, 2011). 

O orçamento doméstico é uma planilha destinada a anotar todos os gastos e despesas 

de uma família ou indivíduo. Ele faz parte do planejamento financeiro, e é definido como um 

instrumento capaz de colocar em prática as estratégias estabelecidas pelo planejamento. No 

primeiro momento o orçamento doméstico parece ter por objetivo o corte de gastos, o que 
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pode ser associado à aqueda no padrão de vida, porém, ele ajuda a identificar o real destino do 

dinheiro, possibilitando definir prioridades, bem como quais gastos podem ser reduzidos ou 

até mesmo eliminados (HALLES et al, 2008). 

Hoji apud Wohlemberg (2011)  complementa que existem gastos desnecessários que 

podem ser evitados com hábitos simples. Evitar gastos supérfluos possibilita a direcionar o 

dinheiro para outros itens mais relevantes como prevenção de problemas com gastos 

inesperados, aplicação em investimentos financeiros ou até mesmo utilizar este dinheiro para 

adquirir itens de maior necessidade.  

O equilíbrio financeiro depende, primeiramente, da redução de pequenos gastos e 

despesas. Enquanto se alimenta uma planilha de orçamento, consegue-se fazer uma série de 

reflexões sobre o estilo de vida e o padrão de consumo, desenvolvendo assim, uma visão 

precisa das motivações e impulsos que estão por traz do mesmo (DOMINGOS apud 

MEDEIROS, 2014). 

 

Figura 10: Situação da planilha de orçamento 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Quanto a questão sobre a situação da planilha de orçamento, 58,3% dos respondentes 

indicaram perceber suas contas em dia, como mostra a figura 10. 30,3% não possuem planilha 

de orçamento, uma pequena parte observa que a mesma está desatualizada (8,1%) e o restante 

sente a situação bem fora do controle (3,3%). 

Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa sobre Planejamento Financeiro 

Pessoal dos Alunos de Cursos da Área de Gestão, realizado por Braido (2014), onde os 

respondentes foram questionados se consideram-se endividados, e 91,3% responderam que 

não e apenas 8,7% responderam que sim.  
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Para Claudino (2009), a falta de planejamento financeiro é determinante para o mal 

endividamento, que ocorre principalmente com casais. É crescente a quantidade de jovens que 

se casam, assumem orçamentos maiores e passam a ver suas receitas comprometidas com as 

contas da casa. Além do aumento das despesas, há a possibilidade da chegada de um filho, 

fase na qual o planejamento é essencial. A presente pesquisa coincide com tal pensamento, 

pois a maior parte dos respondentes são solteiros. 

Uma vida planejada e controlada nem sempre é uma prioridade na vida das pessoas. 

Alguns pensam que ser difícil controlar receitas e despesas, já outros não sabem por onde 

começar ou não possui uma meta clara a seguir. Ao adotar uma vida financeiramente 

controlada, o dinheiro irá render mais, possibilitando o cumprimento de objetivos e a 

realização de sonhos, mesma que não haja alteração alguma na renda (MELLO apud LUCKE, 

2014). 

 

 

 Figura 11: Capacidade de economia dos participantes 
 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A figura 11 ilustra a capacidade de economizar ao final do mês. Percebe-se que 39,6% 

dos respondentes oscilam entre conseguir economizar em alguns meses e em outros não. 

18,9% indicaram conseguir economizar 20% da renda, 16,2% economizam 10% do salário, 

12,6% economizam 5% e na mesma proporção nunca economizam (12,6%). 

De acordo com Massaro (2018), nove em cada dez livros de finanças pessoais falam 

que é interessante poupar 10% da renda mensal. De uma forma geral, pode-se dizer que 10% 

seria um valor mínimo, porém, este percentual não se aplica para todos. Algumas pessoas 

mais afortunadas, têm capacidade de poupar bem mais do que 10%, sem que isto implique em 
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privações ou impactos negativos na qualidade de vida. Por exemplo, uma pessoa com uma 

renda alta, sem filhos e sem grandes responsabilidades financeiras, ou um jovem bem-

sucedido, mas que ainda mora com os pais.  

Constatou-se, em estudo elaborado pelo Congresso Brasileiro de Pesquisa de Mercado, 

apenas 36% dos brasileiros afirmam guardar dinheiro. De acordo com uma pesquisa realizada 

em 2017 pela revista norte-americana Scientific American, o ser humano prefere por um 

benefício imediato ao invés de uma grande conquista no futuro. No caso dos brasileiros, pode-

se considerar fatores históricos, sociais e psicológicos, pois houve um tempo que em virtude 

da inflação, a melhor forma de poupar era gastando. Além disso, o consumismo empodera, dá 

status e sensação de prazer. (G1 SC, 2018) 

 

 

   Figura 12: Utilização dos rendimentos 

   Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A figura acima ilustra que 44,5% dos respondentes utilizaram seus últimos 

rendimentos para pagar despesas e comprar alguma coisa para si. 39,6% afirmaram pagar as 

despesas e investir o restante, 10,9% conseguiram apenas pagar as despesas mensais, 3,3% 

afirmaram que os últimos rendimentos não foram suficientes para cobrir as despesas mensais 

e 1,5% utilizaram para compras, mas não sobrou para despesas mensais. 

Nota-se que a maior parte dos respondentes afirmaram destinar sua renda para pagar 

as despesas mensais.  

Lucena (2013), pensa que grande parte da população gasta seu dinheiro de forma 

descontrolada, guiada pelo desejo de consumir e por muitas vezes possui excesso de 
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confiança em suas habilidades pessoais e de previsão do futuro e acabam consumindo 

exageradamente, acreditando que não haverá danos em sua renda. 

 

 

Figura 13: Comportamento de compra dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Com relação ao comportamento de compra, a figura 13 demonstra que 35,4% 

costuma comprar à vista se houver desconto, 29,8% normalmente compram parcelado, 15,9% 

considera o valor total para fazer a compra, 15,2% considera o valor da parcela e 13,4% 

costuma comprar à vista mesmo sem desconto. 

Resultados semelhantes foram encontrados em uma pesquisa sobre um estudo com 

alunos do curso de ciências contábeis de uma IES privada de Santa Maria onde 50,6% dos 

respondentes afirmam ter o costume de pagar suas compras à vista e 30,9% admitem 

normalmente pagar parcelado (MEDEIROS, 2014). 

Considerando que 29,8% dos pesquisados normalmente compram parcelado, Lucena 

(2013), aponta que uma das causas do endividamento é a maior facilidade de crédito. 

Entretanto, o autor cita que as pessoas que utilizam cartão de crédito, tendem a comprar mais 

dos que as que pagam à vista e os indivíduos só se perguntam se determinada parcela cabe em 

seu orçamento e não tomam consciência do montante do gasto final, dos juros que estão 

embutidos em consequência do uso do crédito. A pesquisa indicou que mais de 30% dos 

respondentes consideram o valor total da parcela ou o valor total da compra e a maior parte 

paga o valor à vista.  
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Figura 14: Utilização de renda extra 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A figura 14 diz respeito sobre a utilização de renda extra. Ela ilustra que 52,5% dos 

pesquisados poupam o máximo possível, 38,1% procura regular pendências financeiras e 

apenas 9,3% gasta o dinheiro bem rápido. 

Um estudo sobre planejamento financeiro pessoal dos alunos de cursos da área de 

gestão realizado por Braido (2014), corroborou com os dados supracitados, onde apontou que 

a maioria dos pesquisados (31,53%) preocupam-se em poupar as rendas extras, 29,56% 

procuram pagar dívidas e 14,78%, por sua vez, utilizam para outros fins. As pesquisas se 

assemelham no quesito gênero e renda e idade. No estudo de Braido 60,1% são do sexo 

feminino, 95,19% possuem faixa etária entre 18 e 35 anos e 54,32% possuem renda de 1 a 2 

salários mínimos (BRAIDO, 2014). 
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Figura 15: Aplicações utilizadas pelos participantes 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A figura 15 indica os tipos de aplicações que os respondentes costumam fazer. Nota-se 

que a caderneta de poupança está entre os principais tipos de investimento (52,5%), 

contrapondo 31,3% que confessaram não fazer nenhuma forma de aplicação. Já 1,4% 

possuem fundos de investimentos, 4,5% aplicam em imóveis e apenas 1,3% investem em 

ações. Não houveram respostas quanto ao investimento em dólar. 

Em um estudo sobre comportamento financeiro pessoal: um comparativo entre jovens 

e adultos de uma cidade da região noroeste do estado do RS, realizado por Lucke et al (2014), 

constatou-se que 81,7% dos entrevistados aplicam seu dinheiro na caderneta de poupança. 

Segundo Cerbasi apud Leal (2011) a poupança é um tipo de investimento tradicional, 

conservador e muito utilizado por investidores de menor renda. Qualquer brasileiro pode abrir 

uma caderneta de poupança, inclusive menores de idade e seu risco de aplicação é muito 

baixo. A desvantagem está no fato de ser considerado um investimento extremamente 

conservador, o que oferece baixa rentabilidade.  

Já o fundo de investimento reúne um conjunto de investidores e é através dele que os 

pequenos investidores têm acesso a melhores condições de mercado, menos custos e 

conseguem diversificar seus investimentos, diminuindo riscos e aumentando potencial de 

retorno (LEAL, 2012). 

De acordo com Gitman apud Lizote (2012), investimento é a aplicação de recursos 

seja em dinheiro ou a títulos de crédito, que é capaz de trazer um retorno maior do que o 

esperado, gerando uma compensação pelo tempo em que os valores estiveram parados. 
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Também pode ser aplicações em bens, como aquisição de imóveis e terrenos, onde haja 

retorno de lucro sobre os recursos que foram aplicados sobre eles.  

O perfil dos investidores dividem-se em: conservador, moderado e agressivo. O 

conservador tem por objetivo preservar seu capital, ou seja, prefere risco zero, portanto nem 

cogitam a ideia de investir em ações e derivativos. Já o investidor moderado quer ganhar 

dinheiro e por isso, aceita correr certo tipo de risco. Os fundos multimercados são suas 

preferências. Por fim, um investidor agressivo pensa como um especulador e não como um 

poupador. Normalmente são muito capitalizados e investem muito em ações, fundos de ações 

e derivativos. (TOSCANO JUNIOR apud HAUBERT, 2012) 

 

 

Figura 16: Metas para o futuro 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Sobre a questão de estabelecer metas de economias ao pensar no futuro, a maior parte 

dos respondentes (85,4%) afirmam que sim, conforme mostra a figura 16, enquanto o restante 

(14,6%) confessam que não estipulam nenhum tipo de meta ao pensar no futuro.  

Na pesquisa de Braido (2014), sobre planejamento financeiro pessoal dos alunos de 

cursos da área de gestão também se constatou que a maior parte dos pesquisados (56%) tem 

preocupação com o futuro, e fazem algum tipo de planejamento. O autor considera que antes 

de utilizar qualquer ferramenta de economia, é necessário entender e estabelecer quais são os 

objetivos de curto prazo, que são aqueles que se deseja realizar em uma semana, um mês ou 

até um ano e longo prazo, que são aqueles que irão levar mais de um ano para serem 

concretizados.  
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No questionário constavam duas questões abertas, cujas respostas não eram 

obrigatórias. Na questão sobre quais metas de economia são estabelecidas ao pensar no futuro, 

obteve-se respostas variadas dos pesquisados, tais como “aplico na poupança”; 

“economizo”; “corto gastos desnecessários e coisas supérfluas”; “invisto em bens e 

imóveis/terrenos”; “procuro fazer programas mais caseiros”. Estas foram as principais 

frases detectadas na pesquisa. Percebe-se que alguns apenas limitaram-se a responder que 

economizam, não especificando de que forma o fazem. Já outros afirmaram que estabelecem 

metas investindo ou reduzindo despesas desnecessárias.  

A pesquisa também identificou respondentes que demonstram preocupação em relação 

a vida profissional e o futuro dos filhos como indicam as seguintes frases: “invisto em 

aprendizagens profissionais” “invisto no próprio negócio”; “investir em estudos”; “invisto 

na própria educação como meio principal de ascensão econômica”; “educação financeira 

para os filhos desde pequenos”; invisto nos filhos”. Entretanto, constatou-se que uma 

pequena parte dos pesquisados descreveram suas metas de uma forma que não condizem com 

o contexto da pergunta, como “metas solidárias” e “fazer o bem a todos da melhor maneira 

possível”. 

A pesquisa também objetivou inteirar-se em relação ao que os respondentes entendem 

sobre planejamento financeiro pessoal. Obteve-se respostas objetivas como “gastar menos de 

que se ganha”; “ter controle e autonomia”; “é algo para não ficar devendo dinheiro”; “não 

passar apuros”; “ter as contas sob controle” e “visão de futuro”. 

Em contrapartida identificou-se respostas mais elaboradas, que indicaram o 

entendimento de planejamento financeiro pessoal como uma forma de não contrair dívidas ou 

de conseguir fazer investimentos para obter lucro ou segurança, tendo como exemplo: 

“planejamento daquilo que se ganha cruzado com o que se gasta, um controle que permite 

conseguir se manter e ao mesmo tempo fazer economias de maneira segura”; “conseguir ter 

uma receita maior do que as despesas, controlar-se , manter uma reserva para o 

inesperado”; “controle entre as entradas e os compromissos financeiros assumidos visando 

sobrar dinheiro para investir em bens de capital e aplicações financeiras”, fazer uma reserva 

financeira de pelo menos quatro vezes do valor do rendimento mensal”; “saber quanto se 

gasta e estabelecer metas para chegar aos objetivos: gastar menos do que se ganha, guardar 

dinheiro sempre que possível, de preferência regularmente, investir para gerar dividendos” e 

“é não gastar em excesso com coisas desnecessárias e fúteis, e com meu salário conseguir 

pagar todas as despesas mensais, ter uma folguinha de dinheiro para eventuais compras e 
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sempre guardar uma parte do salário investido, como segurança para o que necessitar no 

futuro”. 

Dentre as respostas, constatou-se também que alguns entendem que o planejamento é 

um modo de se organizar financeiramente para desfrutar de qualidade de vida e lazer, como 

“organizar o salário com os gastos para consiguir realizar alguns planos pessoais e não 

ficar só pagando contas”; “garantir tranquilidade e qualidade de vida, não apenas no 

presente mas também para um futuro distante” e “saber equilibrar dois fatores: economizar 

para garantir o futuro e conseguir aproveitar a vida porque ninguém sabe até quando vai 

estar aqui”. Já outros, pensam no planejamento como uma ferramenta como indicam as 

frases: “é ter uma planilha de orçamento atualizada” e “sistema onde indica até onde se 

pode investir sem comprometer a renda”. 

Por fim, encontrou-se frases fora do contexto, tais como: “plenitude”; “muita grana” 

e “primordial”. Percebe-se que , que a grande maioria possui um bom entendimento sobre o 

que é planejamento financeiro pessoal. De acordo com Savoia (2007), ainda que no Brasil, as 

autoridades não exercem a função de capacitar a população para tomadas de decisões no 

âmbito financeiro, a gestão financeira é uma habilidade que pode ser aprendida em qualquer 

fase da vida, e é inegável que a educação financeira é imprescindível na sociedade brasileira 

contemporânea, uma vez que tem influência direta nas decisões econômicas de indivíduos ou 

famílias. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Tendo em vista que uma administração adequada do dinheiro não é um requisito 

apenas para organizações, mas também para as finanças pessoais, o objetivo dessa pesquisa 

foi o de identificar o perfil da população brasileira em relação a gestão de suas finanças 

pessoais. 

Para que se consiga alcançar o sucesso nas finanças, é preciso estar consciente de que 

o planejamento financeiro pessoal e a disciplina são quesitos muito importantes para se atingir 

uma vida financeiramente tranquila, bem como os objetivos e sonhos. É comum as pessoas 

acharem, independentemente de sua renda, que deveriam ganhar mais, porém, uma gestão 

eficiente de seus proventos é capaz de conceber uma vida financeiramente satisfatória e/ou 

trazer uma contribuição significativa para a família.  

Observou-se que a maior parte dos pesquisados entendem que o dinheiro significa 

estabilidade (62,1%) e segurança (32,3%) e na ausência do mesmo, preferem evitar gastos 

desnecessários ou acumular dívidas, fazendo programas mais caseiros (57,1%) e evitando ir a 

lugares que convidem ao consumo (34,8%). Para controlar seus gastos, 35,6% dos 

respondentes afirmaram possuir planilha de orçamento, enquanto 26% controlam 

manualmente através de um caderno e 23% não possuem nenhum controle. Grande parte dos 

respondentes (58,3%) afirmaram que ao olhar sua planilha de orçamento, percebe as contas 

em dia. 

Com relação a capacidade de economizar dinheiro, boa parte dos respondentes 

(39,6%) confessaram não conseguir tal feito todos os meses, entretanto, dos que o fazem, 

18,9% economizam 20% da renda, 16,2% conseguem guardar 10% e 12,6% economizam 5% 

de seus proventos. Boa parte da população também demonstrou consciência quanto ao destino 

de seus rendimentos nos últimos meses, onde 44,7% pagam as despesas mensais e compram 

poucas coisas para si e 39,6% quitam as contas mensais e investem o restante. Igualmente em 

relação ao ganho de uma renda extra, a maior parte dos respondentes apontaram poupar o 

máximo possível (52,5%) e regularizar pendências financeiras (38,1%).  

No quesito investimento, a maior parte dos respondentes (52,5%) aplicam seu dinheiro 

na caderneta de poupança e boa parte (31,1%) não faz nenhum tipo de aplicação. Com relação 

a questão de estabelecer metas de economia ao pensar no futuro, a grande maioria (85,4%) 

respondeu de forma afirmativa, através de investimentos e redução de despesas. Quanto a 

compreensão dos mesmos sobre planejamento financeiro pessoal, identificou-se que a maior 

parte dos pesquisados entendem que é uma ferramenta para controle de receitas e despesas, 
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que garante suporte ao fazer investimentos a fim de obter lucro e segurança, proporcionando 

maior qualidade de vida e evitando acúmulo de dívidas. 

A pesquisa mostrou que boa parte da população ou aplica seu dinheiro na caderneta de 

poupança ou não faz nenhum investimento. Isso demonstra cautela na hora de investir, já que 

é um tipo de investimento de baixo risco, mas que oferece baixa rentabilidade, ou indica o 

desconhecimento em relação a outros tipos de aplicações que podem oferecer mais riscos, 

mas por outro lado possuem maior rentabilidade.  

 Constatou-se que a pesquisa teve bons resultados com relação a gestão financeira 

pessoal dos pesquisados. Percebe-se que a grande maioria possui controle sobre suas finanças 

e sabem usar seu dinheiro de forma consciente. É evidente que manter uma vida 

financeiramente controlada, se faz necessário para que se possa ter uma relação saudável com 

o dinheiro, favorecendo a aquisição de bens, melhor qualidade de vida e a possibilidade de se 

ter uma reserva financeira para situações inesperadas, como forma de segurança para assim, 

ter um futuro garantido e um presente tranquilo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

Esta pesquisa faz parte de um trabalho de conclusão de curso de administração 

da FAT – Faculdade Anglicana de Tapejara. 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar as características do planejamento 

financeiro da população brasileira. 

 

Sua resposta será analisada de forma conjunta com os demais respondentes, 

mantendo assim, total sigilo das mesmas. 

 

01. Qual a sua cidade? 

_____________________________ 

 

02. Indique a sua faixa etária: 

( ) De 18 a 25 anos; 

( ) De 25 a 35 anos; 

            ( ) De 35 a 45 anos;  

            ( ) De 45 a 55 anos; 

 ( ) Acima de 55 anos. 

 

03. Sexo:  

( ) Feminino 

            ( ) Masculino 

 

04. Estado Civil:  

( ) Solteiro(a); 

            ( ) Casado (a)/União Estável; 

( ) Separado(a)/Divorciado(a); 

            ( ) Viúvo(a).  
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05. Possui filhos: 

 ( ) Sim 

 ( ) Não  

Se sim, quantos? ___________ 

 

06. Qual sua atividade profissional? 

_______________________________ 

 

07. Das faixas abaixo, qual representa sua renda mensal? 

 ( ) Nenhuma renda; 

 ( ) 1 salário mínimo; 

 ( ) 2 a 3 salários mínimos; 

 ( ) 3 a 6 salários mínimos; 

 ( ) 6 a 9 salários mínimos; 

 ( ) Acima de 9 salários mínimos. 

 

08. Sua renda é: 

 ( ) Fixa 

 ( ) Variável (autônomo) 

 

09. Para você dinheiro é: 

 ( ) Segurança; 

 ( ) Estabilidade; 

 ( ) Sucesso; 

 ( ) Prazer. 

 

10. Quando você está sem dinheiro... 

 ( ) Evita ir a lugares que convidem ao consumo; 

 ( ) Faz programas mais caseiros; 

 ( ) Entra sempre no limite do cartão e do cheque especial; 

 ( ) Fica sempre com uma dividazinha lá ou cá. 
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11. Para organizar seus gastos, você: 

 ( ) Criou uma planilha e anota todos os gastos; 

 ( ) Anota os gastos mais importantes num caderno qualquer; 

 ( ) Guarda todos as notas fiscais em um armário ou gaveta; 

 ( ) Comprar apenas no cartão; 

 ( ) Não tem nenhum controle. 

 

12. Ao olhar para sua planilha de orçamento de hoje, você: 

 ( ) Percebe suas contas em dia; 

 ( ) Percebe que está desatualizada; 

 ( ) Sente a situação bem fora de controle; 

 ( ) Não tem planilha de orçamento. 

 

13. Ao final do mês você consegue economizar aproximadamente: 

 ( ) 5% do salário 

] ( ) 10% do salário; 

 ( ) 20% do salário; 

 ( ) Não economiza. 

 

14. Nos últimos meses, seus rendimentos serviram para: 

            ( ) Pagar despesas e investir o restante; 

( ) Pagar despesas e comprar umas poucas coisas para você; 

 ( ) Mal deu para pagar as despesas; 

 ( ) Não foi suficiente para cobrir as despesas. 

 

15.Você costuma controlar sua conta bancária? 

 ( ) Nunca; 

 ( ) Uma ou duas vezes por semana; 

 ( ) Uma vez a cada 15 dias; 

 ( ) Uma vez por mês, ou mais. 

 

 

 



60 

 

16. Das alternativas abaixo, assinale quais indicam seu comportamento de compra: 

( ) Costuma comprar à vista se houver desconto; 

( ) Compra à vista mesmo sem desconto; 

( ) Normalmente compra parcelado; 

 ( ) Analisa o valor das parcelas ou o valor final. 

 

17. Ao ganhar uma renda extra, você: 

 ( ) Gasta o dinheiro bem rápido; 

 ( ) Procura regular pendências financeiras; 

 ( ) Poupa o máximo possível. 

 

18. Você sabe que suas contas estão fora do controle quando: 

 ( ) Chega cobrança na sua casa; 

 ( ) Percebe na planilha que as despesas superam as receitas; 

             ( ) Passa a pagar muitos juros por causa das contas em atraso; 

 ( ) É comunicado que seu nome está na lista de inadimplentes. 

 

19. Costuma aplicar suas economias em: 

 ( ) Caderneta de poupança; 

 ( ) Dólar; 

 ( ) Ações; 

 ( ) Imóveis; 

 ( ) Fundos de Investimentos; 

             ( ) Não faz aplicação. 

 

20. Ao pensar no futuro estabelece metas de economias? 

   ( ) Sim 

   ( ) Não 

 

 21.Que ações promove? 

 

22.Em poucas palavras, o que você entende por planejamento financeiro pessoal? 

 

 


