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“Um país se faz com homens e livros”. 

Monteiro Lobato 



 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como tema a educação financeira para adolescentes que 

frequentam o ensino médio escolar, sendo a faixa etária compreendida entre 14 e 19 anos. O 

objetivo da pesquisa foi analisar como os adolescentes lidam com suas finanças. Por se tratar 

de jovens, que em sua maioria, já nasceram num país de economia estável, seria de se esperar 

que esta fosse a primeira geração a receber educação financeira, e também a primeira que, 

efetivamente pode aplicar os conceitos aprendidos, na prática, o que dificilmente poderia 

acontecer antes de 1994, quando o Brasil ainda sofria com a inflação. Porém o desafio de 

educar financeiramente é imenso, pois de um lado os pais não tiveram uma formação neste 

sentido, e de outro, a sociedade é cada vez mais consumista. Em meio a isso tudo, a escola 

que deveria estar pronta para apoiar o processo de formação financeira dos jovens, continua 

despreparada. A fundamentação teórica apresentou temas como a origem e a evolução da 

moeda, inflação, planejamento financeiro pessoal, educação financeira, o processo de compra, 

mesadas e investimentos. Utilizou-se a técnica de levantamento de campo realizada em duas 

escolas do município de Sapucaia do Sul, uma pública e outra privada, a fim de se observar 

possíveis diferenças. A partir dos dados obtidos percebeu-se que a formação dos jovens para o 

mundo das finanças pessoais ainda é carente, pois a maioria deles não sabe o que significa 

planejamento financeiro pessoal, e justamente por isso não o utiliza, além de eles também 

admitirem que têm o desejo de aprender mais sobre o tema. Desta maneira pais e escolas estão 

falhando na missão de construir pessoas preparadas para um futuro financeiro tranquilo. 

 

Palavras-Chave: Educação financeira. Dinheiro. Adolescentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O dinheiro faz parte da vida de todas as pessoas, porém o assunto ainda é pouco 

discutido, mesmo considerando a sociedade consumista, á que todos estão inseridos.  

 Dos tempos primórdios, quando se praticava o escambo, que segundo Lopes e Rosseti 

(2009) era a troca de mercadorias sem equivalência de valor monetário, até o dinheiro 

eletrônico dos dias atuais, transcorreram-se muitos anos. 

 A sociedade evoluiu para chegar aos moldes atuais. As necessidades do ser humano, 

que antes eram limitadas a alimentação e a proteção contra o tempo, o clima e mesmo os 

animais, agora dão espaço a vastas opções de mercadorias e serviços. Itens que não chegam a 

ser vitais para a sobrevivência, mas garantem que a vida seja desfrutada com muito mais 

conforto.            

 Desde quando o homem deixou de ser nômade e passou a se fixar em determinados 

locais, onde praticava a agricultura e a domesticação de animais, o escambo foi 

gradativamente perdendo seu uso e viabilizando a troca de mercadorias com pagamentos 

indiretos. O dinheiro começava a fazer parte das relações entre os povos. Na verdade, nesta 

época, o dinheiro se apresentava como mercadorias moedas, isto é, mercadorias que por sua 

ampla aceitação passam a vigorar como moedas.   

A história teve vários produtos que serviram como mercadorias moedas: desde grãos 

de cacau até peles ou tecidos. Mas nenhum outro teve tanto destaque quanto os metais, e 

dentre estes, especialmente o ouro. 

Robert (1982) simplificou afirmando que o desenvolvimento natural da produção 

exigiu que dentre os milhões de artigos diferentes disponíveis, um deles se destacasse e que 

por ele fosse possível trocar todos os demais artigos.  

Ainda hoje o ouro exerce certo fascínio nas pessoas, seja pelo seu valor monetário, ou 

simplesmente por sua beleza. Mesmo depois do surgimento do papel moeda, o ouro mantém o 

seu valor. 

 Antigamente, as pessoas costumavam guardar seus valores com os ourives, pessoas 

que negociavam ouro e prata. Em troca dos valores recebidos, os ourives davam, ao portador, 

recibos que, começaram a ser utilizados como forma de pagamento. Esta é a explicação para a 

criação do papel moeda, segundo o Banco Central do Brasil (2010). 
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 De modo óbvio, está claro que a evolução do sistema monetário não parou com a 

aparição do papel moeda, hoje em dia, existem ainda os cartões de crédito ou débito, e os 

cheques. A própria internet, que assegura um dinheiro eletrônico, que não existe fisicamente, 

mas que nem por isso deixa de existir.  

 Independente da forma como o dinheiro se apresente, o que transparece é que, o 

contato do ser humano com o dinheiro é algo inevitável. E assim como as escolas lecionam 

português, história e mesmo a matemática, elas deveriam também ensinar seus alunos sobre 

conceitos e noções de educação financeira.   

 Mas a realidade brasileira mostra que, a educação financeira não é ensinada nas 

escolas, e os pais, na maioria das vezes, não abordam o assunto com seus filhos. O resultado é 

uma geração de adolescentes sendo formada sem saber como gerir adequadamente suas 

finanças. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Antes mesmo do nascimento de uma criança, ela já está movimentando, de forma 

indireta, a economia capitalista instalada na sociedade atual, pois é necessária toda uma 

estrutura para receber um bebê, e esta estrutura custa caro. 

As crianças crescem tendo um contato com o dinheiro cada vez mais cedo, e se não 

bastasse, é cada vez maior a participação delas no orçamento doméstico. Conforme o tempo 

passa, elas tornam-se adolescentes e iniciam suas vidas financeiras sem terem absorvido 

conceitos básicos de economia e finanças. 

Instala-se neste ponto uma questão crucial, pois da infância, onde os pais suportam 

todas as necessidades financeiras, até a vida adulta, onde se espera que a pessoa seja capaz de 

manter seu orçamento equilibrado, nenhuma formação no sentido de educação financeira é 

adotada.  

Embora o tema esteja em destaque nos discursos políticos e nos meios de 

comunicação, na prática, poucas ações têm se desenvolvido para levar a educação financeira 

para um grupo bem específico da sociedade: os jovens. 
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As escolas, salvo iniciativas isoladas, não lecionam a disciplina, e para completar o 

quadro, os pais, que trazem em si lembranças de um longo período inflacionário e marcas de 

desconfiança em relação ao dinheiro, também não abordam o assunto com seus filhos. 

Segundo D‟Aquino (2008) os anos inflacionários impediram que os pais desta geração 

de adolescentes, público alvo deste trabalho, recebessem uma educação financeira sólida, e 

como não a receberam, precisam agora esforçar-se para ensiná-la aos filhos.  

A tarefa de ensinar lições de educação financeira numa sociedade cada vez mais 

consumista, não é nada fácil. São muitos os apelos do marketing, muitas vezes sobre crianças, 

que não entendem ainda o risco do consumo desenfreado. Existem ainda os fatores 

emocionais sobre as decisões de compra, que podem causar verdadeiros estragos no 

orçamento, se não forem compreendidos e trabalhados. 

O certo é que, somente com informação é possível formar uma nova geração 

preparada para enfrentar o mundo financeiro. Famílias e escolas deveriam unir-se nesta 

missão, a de formar pessoas capazes de gerir suas finanças pessoais de maneira eficiente, a 

fim de buscar não só a tranquilidade financeira, mas também, o desfrute de conforto no 

presente e futuro. 

Dinheiro está relacionado com felicidade, e com um bom planejamento financeiro, as 

pessoas podem alcançar sonhos, ou metas, e consequentemente, serem felizes. Num mundo 

capitalista, aprender sobre dinheiro é também uma contribuição à formação humana. 

Esta pesquisa se preocupa em levantar o tema da educação financeira, por entender 

que os jovens são a classe social que detém um poder de mudança muito grande e justamente 

por isto, a informação seria uma ferramenta útil para melhorar a realidade financeira das 

famílias brasileiras.  

A pergunta a ser respondida com esta pesquisa é: como os adolescentes lidam com 

suas finanças?  

As respostas serão obtidas no grupo de adolescentes situados na faixa do ensino médio 

escolar, de duas escolas, uma pública e outra particular da cidade de Sapucaia do Sul, uma 

cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 



15 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral e os específicos deste trabalho foram destacados conforme segue: 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é descrever a forma como os estudantes do ensino 

médio, tanto de escola pública como de particular, da cidade de Sapucaia do Sul, no estado do 

Rio Grande do Sul, percebem e tratam as suas finanças. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral definido, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Fazer uma revisão da literatura existente sobre o tema planejamento financeiro 

pessoal; 

2. Identificar estudantes do ensino médio da rede pública e particular e pesquisar sobre 

o que eles pensam a respeito de suas finanças e de planejamento financeiro pessoal; 

3. Analisar a forma como os estudantes do ensino médio tratam das suas próprias 

finanças e se fazem ou não um planejamento financeiro. 

4. Analisar a importância da educação financeira para estudantes/adolescentes do 

ensino médio.  

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente trabalho visa um aprofundamento do estudo de finanças pessoais. Seu 

objetivo foi analisar os adolescentes que frequentam o ensino médio do segundo grau escolar, 

no que se refere ao uso consciente do dinheiro. 
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Este estudo verificou se os adolescentes de uma escola pública e outra particular 

obtiveram algum tipo de educação financeira e se utilizam o dinheiro que recebem com 

responsabilidade. Bem como verificar possíveis diferenças entre a educação financeira 

recebida na diferente realidade do ensino público e particular.  

1.4 JUSTIFICATIVA 

Há muito que a contabilidade deixou de ser um instrumento meramente fiscal. Hoje 

ela é uma ferramenta estratégica dentro das organizações, e ganha também destaque na vida 

pessoal de cada indivíduo, através das finanças pessoais. 

Com o reconhecimento da importância da contabilidade para o bom gerenciamento 

das finanças pessoais, uma nova porta se abre para o contador do novo século, que agora não 

mais tem o seu trabalho atrelado somente às organizações, mas pode também explorar os 

conceitos contábeis aplicados a pessoas ou famílias. 

Sendo assim, para o meio contábil, o presente trabalho brinda a todos os possíveis 

interessados, com novas ideias, com a quebra do paradigma que um contador pode somente 

fazer o seu trabalho de forma útil se estiver ligado a uma empresa. O presente estudo 

representa uma nova possibilidade de trabalho para os colegas contadores. 

Para a comunidade escolar, este trabalho se traduz, quase, como um convite, para 

abrirem as fronteiras de suas escolas e acolherem a educação financeira dentre as demais 

lições ensinadas para as crianças e adolescentes. A escola é o meio que auxilia na formação da 

conduta de um ser humano, na sua forma de ver e interpretar o mundo, suas atitudes e porque 

não dizer, ela pode também guiar o comportamento de uma pessoa frente suas finanças 

pessoais. 

Para isso bastam que alguns conceitos acerca de assuntos relacionados a finanças 

pessoais sejam inseridos juntamente ao currículo normal, já praticado pelos professores. Ou, 

algumas escolas optam pela adoção de uma matéria especifica que pode ser chamada de 

economia doméstica, ou nominação similar. E se houver o mesmo incentivo vindo de casa, 

isto é, pais ensinando seus próprios filhos sobre a importância da educação financeira, a 

situação ficaria muito próxima a que seria ideal para construção de uma nova geração de 

jovens informados e preparados para gerir suas finanças de maneira satisfatória. 
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Desta forma, o presente trabalho também se justifica para o seio familiar, pois as 

famílias devem observar nas linhas escritas aqui, que dentro do papel de pai e mãe, existe 

também a responsabilidade de transmitir conhecimentos sobre o dinheiro para as crianças, 

desde cedo. Educar é muito mais amplo do que passar bons modos e conhecimentos gerais 

para a prole, conversar sobre como ganhar, como gastar e como investir o dinheiro recebido, é 

um ensinamento fundamental na vida de qualquer pessoa, e são os pais, os primeiros 

responsáveis por alertar crianças e jovens a estes temas. 

Para a comunidade acadêmica, o estudo se justifica ao passo que a universidade deve 

acompanhar o desenvolvimento da sociedade como um todo, e também a evolução das 

funções dentro da sociedade. Na medida em que o mercado exige uma adaptação do 

profissional contábil para atender a uma nova demanda que se cria, e neste caso, fala-se de 

contadores atendendo pessoas e auxiliando-os com suas finanças, ou ainda, na medida em que 

um contador pode vir a se tornar uma espécie de consultou de finanças pessoais, é um dever 

de a universidade apoiar todo e qualquer estudo na área de finanças pessoais, um assunto 

ainda pouco explorado dentro do tema finanças.  Assim, para a comunidade acadêmica, o 

presente estudo representa além de um objeto de pesquisa, um ponto de referência, que pode 

futuramente servir de balizador para a reformulação do currículo de ciências contábeis, 

visando uma melhor adaptação deste, com as exigências do mercado. 

E enfim, para a sociedade, a viabilidade deste estudo está em que, formando uma nova 

geração consciente das decisões financeiras tomadas e das consequências assumidas com 

estas decisões, um futuro mais tranquilo será construído para cada membro da sociedade. A 

educação financeira possibilita a realização de sonhos, ou ainda o alcance de mais conforto 

para as pessoas, da mesma forma que ela movimenta a economia de uma forma mais segura, 

já que adotando um bom planejamento financeiro pessoal, as pessoas consumirão conscientes, 

livre de riscos elevados de não arcar com os compromissos assumidos. 

Somente a educação liberta as pessoas de conceitos e práticas erradas, possibilitando 

uma valorização e melhor utilização do dinheiro que possuem. “[...] o mundo seria melhor se 

as pessoas fossem mais bem preparadas também financeiramente” (TIBA, 2005, p. 217). 
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1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

Este estudo apresenta-se dividido em cinco capítulos. No primeiro, a introdução, é 

feita a contextualização do tema, o estabelecimento do problema, bem como são descritos os 

objetivos, tanto o geral como específicos. Nesta parte também é apresentada a delimitação do 

tema e a relevância do estudo.  

No segundo capítulo, o referencial teórico, é feita uma abordagem da literatura 

existente sobre o tema tratado no presente estudo. Nesta fase são consultados os principais 

autores e suas definições pertinentes.  

Na metodologia, o terceiro capítulo, é a parte onde se explica como se fará a pesquisa 

propriamente dita e por isso se apresenta a classificação da pesquisa, o universo e a amostra 

da pesquisa, além do método a ser utilizado para o levantamento de dados, a maneira como se 

fará o tratamento e a análise dos dados, e por fim as limitações do método.  

O quarto capítulo apresenta os dados obtidos, seu tratamento, análise e resultados. 

No quinto capítulo apresenta-se a conclusão do estudo. E para finalizar, são 

apresentadas as referências que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentadas algumas reflexões conceituais e históricas sobre o 

dinheiro, sua origem, e suas características no cenário brasileiro. Conceitos sobre 

planejamento financeiro pessoal, a importância da educação financeira para crianças e jovens, 

bem como o papel dos pais e da escola para a boa formação financeira de uma pessoa. Há 

também uma explanação sobre a mesada e sua função na educação, um paralelo entre 

consumir e comprar e todas as armadilhas que o mundo consumista apresenta para aqueles 

que estão despreparados e desconhecem as artimanhas que podem comprometer um 

orçamento.  

2.1 ORIGENS E CONCEITOS DA MOEDA 

O dinheiro, segundo Robert (1982), apareceu num determinado momento da história 

quando sua intermediação foi necessária para o desenvolvimento da sociedade. Mas antes de 

sua aparição, os povos já permutavam mercadorias entre si, processo este chamado de 

escambo. 

Lopes e Rossetti (2009) afirmam que os grupos que praticavam o escambo, eram 

nômades, e as suas necessidades eram limitadas, abrangendo somente itens vitais relacionados 

com alimentação e proteção. Para atender a estas necessidades, os nômades exploravam os 

recursos naturais de uma maneira bem rudimentar - para a alimentação, a caça, pesca e coleta 

de frutos selvagens, e para a proteção contra animais ou hostilidades do tempo e clima, 

utilizavam cavernas, peles de animais e outros recursos disponíveis na natureza.   

 

 

Os membros do grupo tendiam a desenvolver primitivos processos de 

conservação dos produtos extraídos da natureza, acumulando excedentes que se 

destinavam, em um primeiro estágio, a garantia do suprimento e, em estágio 

mais avançado de cultura econômica, as trocas dentro do próprio grupo ou com 

outros grupos com os quais passavam a manter contatos (LOPES E ROSSETTI, 

2009, p. 16). 
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Ainda segundo os autores mencionados, nesta época, os grupos trocavam produtos 

entre si, diretamente, sem intervenção de instrumentos monetários, ao que se denominou 

escambo. Mas o escambo seria profundamente alterado a partir do momento em que os povos 

gradativamente deixavam de ser nômades e se fixavam em determinadas áreas, praticando a 

agricultura organizada e a domesticação de animais. Isto levou a divisão do trabalho, pois do 

grupo inicial, surgiram artesões, agricultores, pastores, dentre outros. Com a diversificação do 

trabalho, ampliaram-se os bens e serviços exigidos para a satisfação humana, e neste novo 

cenário, para permitir o desenvolvimento das trocas, agora fundamentais para o progresso, o 

escambo cedeu lugar a processos indiretos de pagamento. 

Neste momento surge a moeda, isto é, mercadorias que por serem facilmente aceitas, 

devido a sua utilidade, passam a ser mais procuradas, e justamente por isto, desempenham o 

papel de moeda, servindo tanto para a troca por outras mercadorias, como para avaliar-lhes o 

valor. Exemplos de mercadorias-moedas são tecidos, peles diversas, gado, sal, grãos de cacau, 

enfim, os mais diversos objetos que permitissem uma troca fácil. Contudo entre tantos 

objetos, os metais foram os que se destacaram por sua maior aceitação, dentre estes, o ouro 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

Conforme Robert (1982, p.22), 

 

 

isso se deve ao próprio desenvolvimento da produção. Ela acarretou a 

necessidade do surgimento do dinheiro, ou seja, exigiu que, dos milhões de 

diferentes artigos, um deles se destacasse e que por ele fosse possível trocar 

todos os demais artigos. 

 

  

O autor citado acima afirma também que, o escambo sendo praticado em mercadorias-

moedas apresentava alguns inconvenientes às transações, como a oscilação de valor, a 

dificuldade em fracionar ou ainda por serem perecíveis e impedirem a acumulação de riqueza. 

O ouro, por sua vez, é facilmente transportável, tem o mesmo valor independente do lugar 

onde tenha sido extraído, é um material estável, já que não se dissolve ou oxida, além de ser 

facilmente fracionado. Sendo assim, o metal, com destaque para o ouro, logo se difundiu e 

assumiu o papel de moeda de troca. 

Lopes e Rossetti (2009) destacam que o uso de metais permitiu a prática da cunhagem, 

o meio através do qual era certificado o peso das barras de ouro e também se garantia a sua 
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circulação, obviamente quando este processo era administrado ou realizado por chefes de 

estado.  

Segundo Carrion (1998), a moeda cumpre quatro funções principais: operar como 

meio de troca, e para isto ela deve ser aceita por todos e merecer a confiança da sociedade 

onde circula; servir como unidade de medida divisível, e para tanto permitir o fracionamento, 

essencial para o manuseio; funcionar como reserva de valor, função esta que permite as 

pessoas pouparem, deixando de comprar hoje para fazê-lo em outra ocasião, ou simplesmente 

aplicarem este valor; e ter utilidade para pagamentos futuros, é esta última função de suma 

relevância, pois introduz a realidade de dívida e de crédito, sendo assim supõe-se que a moeda 

seja um reservatório estável de valor. 

Na idade média surge o papel-moeda. Segundo o Banco Central do Brasil (2010), as 

pessoas desta época costumavam guardar seus valores com a pessoa que negociava ouro e 

prata, denominada ourives, e em troca, recebiam um recibo como garantia. Com o passar do 

tempo, os recibos eram utilizados para pagamento, e assim, circulando de mão em mão, nasce 

o papel-moeda. 

Com o advento do papel moeda, a cunhagem de moedas passa a ser feita em valores 

menores, considerando principalmente o troco das transações, e o seu valor passa a ser 

estipulado pelo valor marcado em sua face e não mais pela pesagem do ouro presente 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

Hoje em dia, além do papel moeda, o sistema monetário conta ainda com os cheques, 

ordens de pagamento a vista, e os cartões de débito ou crédito, meio que permite o pagamento 

a vista ou parcelado para aquisição de bens ou serviços. 

2.1.1 A evolução da moeda no Brasil  

No Brasil, o primeiro dinheiro foi a moeda mercadoria. Mais tarde, segundo o Banco 

Central do Brasil (2010), As primeiras moedas metálicas - de ouro, prata e cobre – chegaram 

com o início da colonização portuguesa. A unidade monetária de Portugal, o “real”, foi usada 

no Brasil durante todo o período colonial.  

Em 1695 foi fundada a Casa da Moeda, na Bahia, o primeiro lugar onde o Brasil 

começou a produzir as suas moedas em ouro e prata. 



22 

 

Com a vinda da Família Real de Portugal para o Brasil, em 1808, eleva-se a posição 

brasileira para sede do governo e de importantes decisões políticas. Nesse período, os gastos 

extraordinários com a administração, a insuficiência da arrecadação de impostos, as guerras 

externas e as revoluções internas, os gastos da Corte e outros fatores causaram déficit no 

Tesouro. Passou-se a emitir dinheiro sem lastro metálico, o que o desvalorizou e provocou 

inflação (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

A mesma fonte cita ainda que após 1822, ano da Independência Brasileira, o período 

ainda era de crise, que se justificava perante as dificuldades em organizar a nova nação.  

Ainda segundo o Banco Central do Brasil (2010), no período republicano, 

especialistas brasileiros em programação visual desenvolveram trabalhos que utilizavam 

aspectos históricos e culturais como tema de cédulas e moedas. Foi neste período também que 

o papel-moeda popularizou-se.  

Lopes e Rossetti (2009) destacam a grande depressão dos anos 30, iniciada no final de 

1929. No decurso deste novo capítulo, o governo instituiu o cruzeiro como unidade monetária 

em 1942. 

Daí em diante, o Brasil teve diversas moedas, conforme cita Frankenberg (1999), em 

1965, foi criado o cruzeiro novo; em 1967, o cruzeiro novo volta a ser chamado apenas de 

cruzeiro. Em 1986, a moeda passa a ser o cruzado, e o cruzado transforma-se em cruzado 

novo em 1989.  

Frankenberg (1999) ainda destaca que em 1990 ocorreu o polêmico episódio do 

bloqueio da poupança popular, e a simultânea ressurreição do cruzeiro.  

“Passados três anos, em julho de 1993, o processo inflacionário recorrente conduziu a 

uma nova mudança na denominação da moeda. A unidade do sistema monetário brasileiro 

passou a denominar-se cruzeiro real [...]” (LOPES E ROSSETTI, 2009, p. 42-43).  

E é somente em 1994, que é inaugurado o real, a moeda que finalmente trouxe 

estabilidade para a economia brasileira.  

2.1.2 Um pouco sobre inflação e a estabilidade do plano real 

A inflação pode ser conceituada como “um fenômeno macroeconômico, dinâmico e de 

natureza monetária, caracterizado por uma elevação apreciável e persistente do nível geral dos 

preços” (LOPES E ROSSETTI, 2009, p. 308). 
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Lopes e Rossetti (2009, p. 349) afirmam que “uma das características marcantes da 

história econômica do Brasil é a ocorrência de longos períodos de alta inflação. Foram raras e 

curtas, pelo menos até o advento do real, as fases em que os preços permaneceram estáveis, 

com taxas anuais de um dígito”. 

Os autores afirmam ainda que, nestes longos anos marcados pela inflação, é difícil 

destacar a causa aparente das altas dos preços, pois este processo é um resultado de conjuntos 

inter-relacionados de causas.  

Segundo Frankenberg (1999), a partir de 1956 ocorreu a maior fase de aceleração da 

inflação brasileira, que veio juntamente com a industrialização trazida pelo então presidente 

Juscelino Kubitscheck. Além da industrialização, Juscelino também queria uma nova capital 

para o Brasil. Ambas as metas foram atingidas, mas à custa de um enorme endividamento 

interno e externo. A inflação perdurou por mais de 40 anos. 

Lopes e Rossetti (2009, p. 356) também afirmam que “após a Segunda Grande Guerra, 

a inflação no país tornou-se um fenômeno crítico e crescente, particularmente nos primeiros 

anos da década de 60”. 

Em outubro de 1964, foi criado um mecanismo para anular automaticamente a perda 

do poder aquisitivo da moeda (inflação). Este mecanismo foi chamado de Indexação, através 

dele, mensalmente todos os preços eram reajustados conforme a taxa da inflação 

(FRANKENBERG, 1999). 

 O autor destaca também que economistas da época acreditavam que o problema estava 

solucionado, porém a inflação passou a ser um monstro que alimentava a si mesmo. Esta 

situação se estendeu até o ano de 1994, quando entra em ação o Plano Real. 

O real nasceu como um Programa de Estabilização Econômica. Seus objetivos eram a 

reativação econômica e o freio da especulação financeira. A criação da Unidade Real de Valor 

(URV), como base de conta, serviu como um mecanismo de transição da superinflação para 

um nível de instabilidade, na busca de um novo referencial monetário (CARRION, 1998).  

Neste período de implantação do Plano Real, as funções da moeda foram exercidas, 

mesmo que temporariamente, por duas moedas: a URV e o cruzeiro real, que era a moeda 

corrente até então. Este sistema bimonetário seria reunificado com sua substituição pela nova 

moeda, o Real (LOPES E ROSSETTI, 2009). 

Segundo Lopes e Rossetti (2009, p.43) “a reforma monetária de 1994 foi a mais bem 

arquitetada entre todas as que aconteceram nos anos 80 e 90, tanto pelas medidas 

preparatórias como pelos resultados”. 
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Citam ainda que a média da inflação nos anos de 1987 a 1993 foi de 1.440,0% ao ano. 

E já a partir do segundo semestre de 1994 até o final de 2000, a taxa média recuou para 

12,7%, em nenhum outro momento da história recente do país, a taxa média plurianual foi tão 

baixa. 

Ainda sobre o Plano Real, afirmam Lopes e Rossetti (2009, p. 386-387, grifo do 

autor), 

 

 

os benefícios evidentes foram, primeiro, o controle de um processo inflacionário 

histórico e crônico, que se supunha endêmico, cujos efeitos econômicos e extra-

econômicos perversos vinham afetando não só o desenvolvimento econômico 

interno como as próprias bases morais que dão sustentação a vida em sociedade. 

Segundo, com a unificação da moeda no Brasil, foram recompostas as bases das 

trocas sociais: com a inflação acelerada, as classes de renda alta usufruíam de 

uma moeda indexada e protegida, à qual as classes de baixa renda não tinham 

acesso, quer pela tipologia de seus ganhos (os salários configuram uma categoria 

clássica de rendimentos diferido que as inflações corroem), quer pelas barreiras 

de acesso às aplicações financeiras. Terceiro, esse mesmo reordenamento do 

universo das trocas sociais exerceu um efeito redistributivo imediato e de alto 

impacto, reduzindo os contingentes de pobreza absoluta e, conseqüentemente, 

ampliando o acesso das classes de rendas médias e baixas ao mercado de 

produtos. 

 

 

Apesar de a inflação ter ficado no passado, Frankenberg (1999) lembra que a inflação 

e seus efeitos criaram conceitos errôneos na população a respeito da importância de possuir 

reservas para os imprevistos da vida. As pessoas acreditavam que não valia a pena guardar 

dinheiro algum, mas sim consumir todo o salário, antes que os preços fossem remarcados e 

elas perdessem poder de aquisição. 

Sendo assim é possível afirmar que, somente a partir do Plano Real, os brasileiros 

passaram a ser capazes de prever com maior grau de certeza, acerca de seu dinheiro no futuro, 

e isso viabilizou o planejamento financeiro pessoal. 

2.2 O DINHEIRO NO MUNDO ATUAL 

Segundo Souza e Torralvo (2008), o dinheiro hoje está em sua terceira era, ou também 

chamada de “dinheiro eletrônico” ou ainda “dinheiro invisível” onde é possível realizar 
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transações quase que instantaneamente, pagar contas via internet ou mesmo acessar a conta 

bancária por meio de um telefone, ou nos diversos caixas eletrônicos espalhados por 

diferentes lugares dentro das cidades. 

Outra característica desta nova era, é o surgimento do dinheiro de plástico, ou seja, os 

cartões de crédito, débito, e mesmo os cartões pré-pagos. “Desde que foi criado, na década de 

1950, o dinheiro de plástico passou cada vez mais a substituir as tradicionais moedas nas 

transações comerciais” (SOUZA; TORRALVO, 2008, p.36). 

Para os comerciantes a popularização do uso de cartões representa maior segurança, 

visto que o risco da inadimplência fica com a administradora do cartão de crédito. Já para os 

usuários, as facilidades podem se tornar armadilhas, visto que o crédito pré-aprovado, os 

parcelamentos dos pagamentos, e a possibilidade do pagamento de um valor mínimo sobre o 

total devido, podem prejudicar o planejamento financeiro pessoal. 

Souza e Torralvo (2008) mencionam que desde a estabilização da moeda, com o Plano 

Real, foi possível oferecer maior volume de crédito, por meio de financiamentos e 

empréstimos, pois a estabilização ofereceu aos intermediários financeiros, a viabilidade de 

calcular taxas de juros pré-fixadas e acordar pagamentos dos empréstimos em parcelas fixas já 

no ato da contratação.  

“Dificilmente alguém imaginaria, há algum tempo, ser possível ter crédito pré- 

aprovado e que este crédito pudesse ser automaticamente solicitado sempre que o saldo em 

conta corrente fosse negativo” (SOUZA; TORRALVO, 2008, P. 39).  

“Para quem acredita que o cuidado com nossas finanças limita-se aos gastos e aos 

investimentos, cabe um importante alerta: nada é mais importante em sua vida financeira do 

que seu crédito” (CERBASI, 2009, p.87). 

O crédito não é algo prejudicial à saúde financeira, mas sim algo que exige cuidado. 

“Sim, o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional, com muita 

pesquisa e sabendo qual o tamanho da parcela para pagamento desse empréstimo que caberá 

no seu bolso” (ABRIL, 2010, p. 115). 

Para exemplificar os riscos do mau uso do crédito, Cerbasi (2009) cita o que acontece 

com uma dívida no valor de R$ 1.000,00 ao longo do tempo, de acordo com os juros 

praticados, enquanto não for paga. O cálculo do Quadro 1 não considera multas ou outros 

custos adicionais por atraso. 
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Quadro 1: Juros pagos no decorrer do tempo 

Taxa de 

juros (a.m.) 
Após 1 mês 

Após 2 

meses 

Após 3 

meses 

Após 6 

meses 
Após 1 ano Após 2 anos 

0,50% R$ 1.005,00 R$ 1.010,03 R$ 1.015,08 R$ 1.030,38 R$ 1.061,68 R$ 1.127,16 

1,00% R$ 1.010,00 R$ 1.020,10 R$ 1.030,30 R$ 1.061,52 R$ 1.126,83 R$ 1.269,73 

1,25% R$ 1.012,50 R$ 1.025,16 R$ 1.037,97 R$ 1.077,38 R$ 1.160,75 R$ 1.347,35 

1,50% R$ 1.015,00 R$ 1.030,23 R$ 1.045,68 R$ 1.093,44 R$ 1.195,62 R$ 1.429,50 

1,75% R$ 1.017,50 R$ 1.035,31 R$ 1.053,42 R$ 1.109,70 R$ 1.231,44 R$ 1.516,44 

2,00% R$ 1.020,00 R$ 1.040,40 R$ 1.061,21 R$ 1.126,16 R$ 1.268,24 R$ 1.608,44 

4,00% R$ 1.040,00 R$ 1.081,60 R$ 1.124,86 R$ 1.265,32 R$ 1.601,03 R$ 2.563,30 

5,00% R$ 1.050,00 R$ 1.102,50 R$ 1.157,63 R$ 1.340,10 R$ 1.795,86 R$ 3.225,10 

6,00% R$ 1.060,00 R$ 1.123.60 R$ 1.191,02 R$ 1.418,52 R$ 2.012,20 R$ 4.048,93 

7,00% R$ 1.070,00 R$ 1.144,90 R$ 1.225,04 R$ 1.500,73 R$ 2.252,19 R$ 5.072,37 

8,00% R$ 1.080,00 R$ 1.166,40 R$ 1.259,71 R$ 1.586,87 R$ 2.518,17 R$ 6.341,18 

9,00% R$ 1.090,00 R$ 1.188,10 R$ 1.295,03 R$ 1.677,10 R$ 2.812,66 R$ 7.911,08 

10,0% R$ 1.100,00 R$ 1.210,00 R$ 1.331,00 R$ 1.771,56 R$ 3.138,43 R$ 9.849,73 

12,0% R$ 1.120,00 R$1.254,40 R$ 1.404,93 R$ 1.973,82 R$ 3.895,98 R$ 15.178,63 

15,0% R$ 1.150,00 R$ 1.322,50 R$ 1.520,88 R$ 2.313,06 R$ 5.350,25 R$ 28.625,18 

Fonte: Cerbasi (2009, p. 92) 

 

A vantagem em quitar a dívida o quanto antes é perceptível, visto que quanto mais 

tempo a dívida demorar a ser paga, maior é o valor de juros que será pago. 

A facilidade em adquirir crédito muitas vezes faz com que consumidores não 

ponderem suficientemente suas decisões. E isso, ao longo do tempo, pode resultar numa 

dívida multiplicada algumas vezes sobre o valor devido inicialmente, ou ainda pode resultar 

na inadimplência e inclusão do nome do consumidor em listas de crédito como Serasa e SPC.  

O total de dívidas no cartão de crédito cresceu quase 20% em 2009. No final daquele 

ano, mais de 25% do crédito novo ao consumidor tinha origem no cartão. Desde 2008, essas 

operações já superam os empréstimos com crédito pessoal, incluindo financiamentos com 

desconto em folha de pagamento. Só o cheque especial movimenta mais recursos (Associação 

Nacional dos usuários de Cartão de Crédito, 2011). 

Segundo ABRIL (2010), o crédito do cheque especial é o mais caro do mercado 

bancário, com juros superando 180% ao ano, mas mesmo assim, só no primeiro semestre de 

2010, o seu uso cresceu 8% em relação a 2009. A inadimplência desta modalidade de crédito 

é superior a 9% enquanto a média geral de quem não paga o financiamento em todo o tipo de 

crediário, é de 6,5%. Isso prova de que o crédito de fácil acesso, pode se tornar uma dívida 

difícil de ser paga.  
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Segundo Cerbasi (2009), a maioria das pessoas vê o limite do cheque especial como 

uma vantagem oferecida pelo banco, mas quando usado sem a devida consciência, ele é uma 

armadilha. O limite do cheque especial custa caro, e quem tem acesso a ele, tem também 

acesso a outras formas de crédito que são mais baratas, e deve fazer uso delas, para custear 

eventualidades. 

No quadro 2, extraído do site Serasa (2011), é possível identificar o perigo 

representado pelo uso do cheque especial sem o cuidado que ele exige. Os dados apurados 

nesta séria histórica iniciada em 1991 revelam a quantidade de cheques devolvidos por 

insuficiência de fundos em relação ao total de cheques compensados. O cálculo só considera a 

segunda devolução por insuficiência de fundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Quadro 2: Cheques Devolvidos por Insuficiência de Fundos (segunda. devolução) - 

por Mil Compensados 

Ano Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1991 3,6 3,9 2,5 1,9 2,7 2,4 1,6 1,6 1,7 2,5 2,2 1,9 

1992 2,4 2,5 2,1 1,3 2,0 1,2 1,3 1,5 1,2 1,5 1,4 0,9 

1993 1,4 1,2 1,2 1,0 1,3 1,0 1,2 0,9 1,1 1,3 0,8 1,1 

1994 1,4 1,3 1,4 1,2 1,0 1,0 1,1 0,9 1,1 1,4 2,2 2,3 

1995 2,5 3,6 3,5 3,2 4,6 5,2 4,8 4,0 4,2 3,5 4,1 3,9 

1996 3,8 3,7 4,8 3,4 4,5 3,6 4,1 4,1 3,9 4,2 4,5 3,8 

1997 5,3 6,0 6,0 7,2 7,0 6,8 7,3 8,4 6,9 9,3 7,2 7,4 

1998 9,7 9,3 10,6 10,8 10,7 8,3 10,8 8,2 8,6 9,0 8,6 7,6 

1999 9,5 9,5 10,2 9,4 8,7 9,1 9,2 9,0 8,4 9,4 8,9 8,9 

2000 9,4 9,8 11,1 10,3 10,3 9,4 9,7 9,8 9,3 10,9 10,9 10,2 

2001 10,7 11,6 13,9 12,2 14,1 12,6 13,7 14,1 13,7 14,3 14,1 13,6 

2002 14,5 13,6 16,2 14,5 14,9 13,7 13,8 12,7 12,0 12,8 12,4 11,9 

2003 14,3 14,3 16,7 16,2 17,6 15,3 16,8 15,5 14,7 15,9 15,4 13,9 

2004 15,6 16,0 17,2 15,9 16,4 14,6 15,6 14,6 15,2 17,0 16,3 15,8 

2005 15,3 15,8 20,8 19,0 19,2 19,1 19,2 18,6 19,4 19,7 20,6 20,1 

2006 19,0 20,1 24,3 22,4 23,7 20,9 21,3 20,4 18,9 18,4 19,8 18,9 

2007 18,8 19,3 23,1 19,8 22,4 19,0 19,1 19,0 17,7 17,8 19,2 18,7 

2008 19,0 19,5 20,8 20,9 21,2 18,5 19,9 18,0 17,9 20,1 21,6 20,2 

2009 22,9 23,2 24,6 22,2 25,2 20,2 22,1 19,6 19,4 19,2 20,4 18,7 

2010 18,5 18,5 20,4 18,6 18,6 17,5 17,4 16,2 15,9 15,6 16,8 17,2 

2011 17,0 18,3 21,3 
         

Fonte: Serasa Experian (2011). 

 

Conforme se observa no quadro acima, no primeiro trimestre de 2011, a inadimplência 

no Brasil representada pelos cheques devolvidos devido à falta de fundo, têm aumentado 

passando de 17 mil cheques devolvidos em janeiro para 21,3 mil cheques devolvidos em 

março. Nota-se com isso, que muitos brasileiros são incapazes de honrar os compromissos 

que assumiram ao optarem pelo pagamento com o cheque. 

Para o caso dos cartões, o site Mais Dinheiro (2011), dá algumas dicas para o 

momento da aquisição do cartão e também para o seu uso: 

 

Para adquirir um cartão: 

 Escolha uma data de vencimento do cartão próxima de seu dia de recebimento, para 

facilitar o planejamento da poupança. 

 Se você planeja gastar muito no cartão, prefira os cartões que oferecem bônus como 

milhagens ou descontos. 
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 Concentre suas compras em um único cartão para adquirir mais vantagens. Elimine 

cartões adicionais. 

 Negocie com a administradora as taxas de anuidades, principalmente se seu cartão não 

possui programas de bônus ou milhagens. 

 Para quem viaja ao exterior, prefira bandeiras que são aceitas com maior frequência 

nos destinos mais comuns. 

 

Para o uso do cartão: 

 Jamais entre no crédito rotativo ou pagamento mínimo. Na falta de dinheiro para 

pagar, faça um empréstimo pessoal. 

 Cuidado com as compras parceladas no cartão: muitas lojas embutem juros nas 

parcelas sem avisar ao consumidor. Verifique se o lojista está assumindo os juros da 

operação. 

 Consulte o saldo de seu cartão ao menos a cada dez dias, para não levar sustos no dia 

do recebimento da fatura. 

 Nas compras pela Internet, certifique-se de que o site é seguro e a empresa é idônea, 

não compre com empresas pouco conhecidas. 

 Jamais use o cartão de crédito para efetuar saques em dinheiro. Para valores baixos, os 

juros e a tarifa podem sair mais caros que o próprio valor do saque. 

2.3 DEFINIÇÕES DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 

A área de finanças é ampla e afeta de forma direta a vida tanto das organizações, como 

das pessoas, já que em ambos os casos, todos recebem ou despendem dinheiro. Sendo assim, 

a área de finanças é dividida em finanças empresariais e finanças pessoais. 

Entender os conceitos e os processos que envolvem as finanças é de suma importância 

para as pessoas, pois isto viabilizará melhores tomadas de decisões financeiras, utilizando 

inclusive o planejamento financeiro pessoal. 

Segundo Gitman (2004, p. 4), “podemos definir finanças como a arte e a ciência da 

gestão do dinheiro”. O autor menciona ainda que o planejamento financeiro começa com a 

elaboração de planos financeiros de longo prazo, que por sua vez orientam planos e 
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orçamentos de curto prazo. Frankenberg (1999) complementa a ideia afirmando que o 

planejamento pode estar voltado para o curto, médio ou longo prazo, e faz parte do 

planejamento realizar revisões e correções necessárias. 

“Planejamento financeiro pessoal significa estabelecer e seguir uma estratégia precisa, 

deliberada e dirigida para a acumulação de bens e valores que vão formar o patrimônio de 

uma pessoa e de uma família” (Frankenberg 1999, p.31).  

No site Financenter (2010), encontra-se a definição de que o planejamento financeiro é 

um processo racional de administrar sua renda, seus investimentos, suas despesas, seu 

patrimônio, suas dívidas, objetivando tornar realidade seus sonhos, desejos e objetivos. 

Planejar-se financeiramente, conforme o site Serasa (2010) significa organizar a vida 

financeira de tal maneira que se possa formar reservas para os imprevistos da vida e 

sistematicamente construir um patrimônio (financeiro e imobiliário), que garanta na 

aposentadoria fontes de renda suficientes para se ter uma vida tranquila e confortável. 

Com base nestas citações, é possível afirmar que o planejamento financeiro é a 

administração bem sucedida dos recursos financeiros visando obter destes, benefícios futuros. 

Cerbasi (2004) afirma que, o objetivo do planejamento financeiro pessoal vai além de 

simplesmente não ficar no vermelho. Mais importante do que conquistar um padrão de vida, é 

mantê-lo, e é para isso que o planejamento financeiro deve ser usado. 

O planejamento financeiro é uma ferramenta que deveria ser utilizada por todos para 

viabilizar a conquista de metas e objetivos, bem como se prevenir de imprevistos. E deveria 

ser matéria ensinada nas escolas, já que nem sempre, os jovens podem aprender estes 

conceitos com os seus pais. Mas ao longo deste trabalho serão analisadas as vantagens, 

dificuldades e a importância da inserção deste tema o quanto antes na vida das pessoas, 

principalmente na dos jovens. 

2.4 A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Nos últimos anos, finanças pessoais e educação financeira têm se tornado temas 

discutidos nas mídias, mas na prática pouco se têm feito. A falta de acesso a informações 

financeiras tende a gerar pessoas com problemas na gestão de suas próprias finanças.  

D‟Aquino (2010) assinala que em países desenvolvidos, a educação financeira é de 

responsabilidade das famílias, e a escola fica reservada a tarefa de reforçar a educação já 
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adquirida. No Brasil, porém a educação financeira não é prática nem da família, tampouco da 

escola. Sendo assim, crianças e jovens não aprendem a lidar com o dinheiro. 

Frankenberg (2002) afirma que educação convencional e educação financeira são 

igualmente importantes, mas infelizmente nenhuma delas é difundida de forma suficiente em 

nosso país. 

Segundo Modernell (2010), educação financeira é um “conjunto amplo de orientações 

e esclarecimentos sobre posturas e atitudes adequadas no planejamento e uso dos recursos 

financeiros pessoais”. 

De acordo com a OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico (2005, apud Brasil, Projeto de lei Nº 206/2009, 2009, p. 2), 

 

 

educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades 

melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros 

de maneira que com informação, formação e orientação claras possam 

desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais 

conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer 

escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda, adotar outras ações que 

melhorem o seu bem-estar e, assim, tenham a possibilidade de contribuir de 

modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 

comprometidos com o futuro. 

 

 

D‟Aquino (2008) defende ainda que o papel da educação financeira deve ser tão-

somente criar as bases para que na vida adulta, as crianças e jovens possam ter uma relação 

saudável e responsável em relação ao dinheiro.   

Freitas (2011) alvitra que o alvo da educação é a autonomia, ou seja, a possibilidade 

de o jovem ser capaz de viver por conta própria uma vez terminada a adolescência. Essa 

autonomia traduz-se na liberdade de viver e pressupõe a responsabilidade de governar sua 

própria vida e de arcar com as consequências de suas escolhas. 

A educação financeira pode ajudar as crianças a compreender o valor do dinheiro e 

ensiná-las a gerir orçamentos e a poupar. Proporciona aos estudantes e aos jovens 

competências importantes que lhes permitam viver de forma independente. Permite que os 

adultos planejem grandes acontecimentos para sua vida, como a compra da casa própria, o 

sustento da família, o financiamento dos estudos dos filhos e a preparação para a 

aposentadoria (PINHEIRO, 2011). 
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2.4.1 Razões para a educação financeira 

A educação financeira deve acompanhar o desenvolvimento da criança, tornando-a um 

jovem responsável com o seu dinheiro, e mais tarde um adulto consciente do poder das suas 

escolhas, quando o assunto é finanças. 

Os problemas causados por uma má gestão de recursos vão além da falta de dinheiro. 

Comportamentos agressivos, pessimistas, dificuldades nos relacionamentos amorosos e 

afetivos muitas vezes tem em suas raízes relação com a falta de discernimento financeiro 

(SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Segundo D‟Aquino (2011), além de desenvolver um modo saudável, responsável e 

ético na relação com o dinheiro, a educação financeira prepara para desafios específicos para 

os tempos atuais. 

Algumas razões para ensinar sobre educação financeira nas escolas são resumidas pelo 

jornal Zero Hora (2010): 

 Orientar sobre o uso correto do crédito e demais produtos financeiros para evitar o 

endividamento e a inadimplência; 

 Planejar o uso dos recursos financeiros pessoais e familiares; 

 Despertar o interesse e a consciência sobre gestão financeira em busca de um 

diagnóstico da situação pessoal e familiar; 

 Entender a importância do controle do orçamento doméstico por meio do 

conhecimento de conceitos como receita bruta, receita líquida, custos e despesas; 

 Desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar visando ao 

equilíbrio financeiro; 

 Evitar o desperdício e valorizar o consumo com base em critérios racionais; 

 Dar embasamento às decisões de investimento e financiamento; 

 Evitar que o consumidor se torne vítima de propagandas enganosas; 

 Preparar novas gerações para o uso inteligente e responsável do dinheiro. 

 

A importância da educação financeira nas escolas, segundo Modernell (2010), é 

preparar as novas gerações para fazer uso inteligente e responsável do dinheiro e dos recursos 

disponíveis, escassos ou abundantes para que cada cidadão possa contribuir positivamente 

para o crescimento socialmente responsável da economia e dos índices de qualidade de vida. 



33 

 

Numa análise mais profunda, Lucci et al (2011) afirmam que a importância da 

educação financeira pode ser vista sob diversas perspectivas. Sob a perspectiva de bem estar 

pessoal, jovens e adultos podem tomar decisões que comprometerão seu futuro, e as 

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

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

consumo como, em muitos casos, na carreira profissional.  

Outra perspectiva citada pela por Lucci et al (2011), e de consequências mais graves, é 

a do bem estar da sociedade. Em casos extremos, pode culminar no sobre carregamento dos já 

precários sistemas públicos, ou ocasionando políticas públicas de correção. Alguns exemplos 

seriam o aumento ou a mera existência de impostos e contribuições com a finalidade de, 

mediante programas compensatórios, equilibrar orçamentos deficientes de indivíduos não 

necessariamente pobres, ou ainda, o aumento da taxa básica de juros para conter consumo e 

diminuir taxa de inflação, bem como a dependência total de sistemas como SUS e INSS. 

Deve-se ainda considerar quanto à importância da formação de um jovem com 

princípios de educação financeira que, com os avanços da medicina e as melhorias nas 

condições gerais de vida da população, a média de vida do brasileiro se eleva. Segundo 

projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a vida média do brasileiro 

alcançara o patamar dos 81 anos em 2050 (IBGE, 2011b). Neste cenário, será necessário fazer 

bom uso do dinheiro para garantir uma subsistência digna. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DA CULTURA FINANCEIRA NO BRASIL 

Segundo Cerbasi (2006) a maior parte da população brasileira não aprendeu acerca de 

conceitos e práticas de educação financeira, pelo simples fato de que seus pais, por terem 

vivido a maior parte de suas vidas numa realidade muito diferente da atual (longos anos de 

inflação), não tinham condições de lecionar tais lições. 

O autor segue afirmando que, antes de 1980 o forte crescimento das cidades brasileiras 

fazia da aquisição de imóveis uma regra universal para enriquecer. Após este período, o Brasil 

mergulhou num ambiente de inflação fora de controle, que entre outras coisas, questionava a 

confiabilidade das pessoas nos bancos. Nesta época também não existiam tantas opções de 

investimentos e nem mesmo todas as informações financeiras que se dispõem hoje, muitas 

vezes até de forma gratuita, nos mais diversos meios de comunicação. 
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Para D‟Aquino (2008), este período de inflação gerou duas consequências na geração 

que viveu nesta época. Primeiro a desconfiança em relação ao dinheiro e segundo, como esta 

geração não teve educação financeira sólida em sua formação, precisa agora se esforçar para 

ensiná-la à próxima geração: seus filhos. 

“Paralelamente a falta de conhecimento e de disciplina financeira, tem-se a percepção 

de que muitos brasileiros cultivam a prática financeira de curto prazo e voltada ao consumo” 

(SOUZA; TORRALVO, 2008, p. 20).  

O consumo é tão grande, que mais de 82% do orçamento médio de uma família 

brasileira é destinado a despesas de consumo. Conforme Souza e Torralvo (2008), alguns 

dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, entre os anos de 2002 e 2003, revelam que enquanto pouco 

mais de 3% do orçamento familiar mensal é gasto com educação, mensalmente são 

destinados, em média, 10,59% do rendimento familiar com gastos envolvendo automóvel, tais 

como, combustível, manutenção e aquisição de veículos próprios. 

Segundo Souza e Torralvo (2008), a pesquisa ainda revelou que os brasileiros 

destinam apenas 0,29% do seu orçamento para a previdência privada, dado que outros 0,57% 

são reservados para a compra de cigarros e 0,52% para despesas com cabeleireiros. 

Se não bastasse este cenário, os autores ainda declaram que, quando o assunto é 

investimento, o brasileiro escolhe opções mais conservadoras. As mais procuradas ainda são a 

caderneta de poupança e os fundos de investimento de baixo risco. Isso na prática demonstra 

que o brasileiro tem aversão ao risco.  

Os resultados dos anos inflacionários ocorridos no Brasil formam um quadro um tanto 

quanto preocupante. Pois o brasileiro não se atenta em fazer reservas financeiras, destinando a 

maior parte de seu orçamento ao consumo, e na hora de investir, ele prefere as opções 

conservadoras. 

Contudo a educação é a chave para romper com a cultura financeira vigente, afinal a 

inflação já está controlada a mais de uma década, já está mais do que na hora de assumir 

novas características financeiras. 
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2.6 INICIAÇÕES A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Segundo o banco Itaú (2011), há duas principais informações que a educação 

financeira deve levar aos jovens. A primeira é que, as decisões financeiras de hoje, vão se 

refletir no futuro, e a segunda é que, gastos em excesso levam a perda da qualidade de vida. 

Ambas as afirmações fazem parte do mesmo conceito – a importância em fazer escolhas. 

A primeira lição remete ao fato de, guardar parte do dinheiro hoje, reduz as 

possibilidades de compra presentes, mas aumenta as possibilidades no futuro. Esta lição está 

interligada com a segunda, pois se não houver um planejamento para salvar dinheiro no 

presente, a consequência no futuro, será a intranquilidade, a perda do bem estar pessoal e 

familiar, o que gera a perda da qualidade de vida.    

D‟Aquino (2008), afirma que o processo de se educar financeiramente deve abarcar 

quatro grandes áreas: como ganhar, como poupar, como gastar e como doar. 

Quanto ao ganhar, D‟Aquino (2008) diz que nos dias atuais é preciso mais do que uma 

boa educação para garantir um futuro sólido no que diz respeito às finanças pessoais. De um 

lado, o mercado de trabalho exige cada vez maiores competências e é cada vez mais 

concorrido, e de outro ainda existem as previsões de uma expectativa de vida cada vez maior, 

o resultado da combinação destes fatores, é o de que, os jovens têm de aprender como ganhar 

os seus recursos. 

Quanto ao poupar, crianças e jovens precisam aprender que gastar é tão importante 

quanto poupar, são prazeres complementares. “É por esta razão que o apego exagerado ao 

dinheiro é tão preocupante quanto a displicência irresponsável com os gastos” (D‟AQUINO, 

2008, p. 14). 

Além disto, ter recursos guardados garante maior segurança para emergências, ou 

ainda decisões mais ousadas, como por exemplo, caso já adulto, uma pessoa resolva procurar 

outro emprego, um que lhe ofereça maiores benefícios, esta pessoa sabe que tem reservas 

financeiras, que podem financiar um período sem renda assalariada. E o fato de ter esta renda 

guardada, faz toda a diferença, pois caso não a houvesse, talvez a pessoa em questão nunca 

tivesse coragem para tomar a decisão de mudar de emprego, e acabaria se acomodando no seu 

posto, mesmo que insatisfeito com o seu trabalho. 

Outra área do ensino de finanças defendida por D‟Aquino (2008), é a de gastar. E 

neste ponto a autora traz a questão abordada pelo banco Itaú, que diz respeito às escolhas que 
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são feitas no presente, e que refletem no futuro construído por cada pessoa. Eis ai, a 

importância de saber gastar. 

E para finalizar, o doar. Para D‟Aquino (2008, p. 15), 

 

 

acima de tudo isso, é essencial ensinar as crianças que o ganho e o uso do 

dinheiro devem ser obrigatoriamente regulados pelos preceitos da ética e da 

responsabilidade social. Sem essa condição precípua, nada mais do que seja 

ensinado em relação ao dinheiro faz qualquer sentido ou vale realmente a pena. 

 

 

Mas é importante, segundo D‟Aquino (2008), que a criança e o jovem descubram que 

a doação não precisa ser necessariamente em dinheiro, ela pode ser de tempo ou talento. 

Compartilhar os dons recebidos com outras pessoas, mais necessitadas, é uma doação 

generosa, e que precisa ser praticada, faz parte da educação financeira bem sucedida. 

No Brasil, em novembro de 2007, foi constituído um grupo de trabalho para 

desenvolver uma proposição de Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Esta 

iniciativa pretende trabalhar em ações que promovam a educação financeira no país. A partir 

de 2010 o projeto foi levado para algumas escolas selecionadas, os professores foram 

treinados, e os alunos receberam material didático. Hoje o ENEF envolve 891 escolas 

públicas distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Tocantins, Distrito 

Federal e Minas Gerais. A maioria dos alunos participantes tem idade entre 15 e 18 anos 

(VIDA E DINHEIRO, 2011). 

 Recentemente o jornal Globo (2011) divulgou um estudo elaborado pelo Banco 

Mundial - BIRD, com alunos que participam do projeto ENEF no estado do Rio de Janeiro. 

Este estudo concluiu que os alunos que recebem aulas de finanças pessoais estão mais 

preparados para lidar com dinheiro e conceitos de gasto e poupança, se comparados com 

aqueles que não recebem nenhum tipo de orientação sobre o assunto. O programa não criou 

uma matéria especifica de finanças nas escolas, mas o assunto foi tratado nas aulas de 

disciplinas regulares do currículo, como matemática, português e química (O GLOBO, 2011). 

Como se percebe, aos poucos, a educação financeira é iniciada na prática, e apesar das 

atitudes neste sentido ainda serem um pouco tímidas, os resultados já começam a aparecer, 

como comprovou o estudo do Banco Mundial. 
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2.6.1 Como ocorre a aprendizagem 

T. Harv (2006), afirma que existem regrais externas e internas para o dinheiro. As 

primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração 

financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental, são as regras internas, 

isto é, o caráter, os pensamentos e as crenças de uma pessoa determinam a forma como lidar 

com o dinheiro.  

Este conjunto de regras internas, sobre tudo os pensamentos, é determinado por 

informações condicionadas no inconsciente. E o condicionamento se dá pelo que é ouvido 

quando se está na fase da infância, pelos exemplos vistos e também por episódios específicos, 

isto é, pelas experiências vividas (T. Harv, 2006). 

O autor segue sua lógica, explicando que as regras internas para o dinheiro são 

fortemente influenciadas pelo modelo de dinheiro que a pessoa recebeu, isto é, a sua 

programação, ou o seu modo de ser preestabelecido, com relação às finanças. Os modelos de 

dinheiro são formados fundamentalmente da informação que a pessoa recebeu no passado, 

sobretudo quando criança. As fontes primárias geralmente incluem os pais, irmãos, amigos, 

figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura. 

Contudo, D‟Aquino (2008), ressalta que apesar de todas as possíveis fontes de 

informação, são os pais que detêm o maior poder de influência o comportamento da criança 

ou jovem. 

 

 

Há boas e más notícias em relação as possibilidades de educar nossos filhos para 

lidar adequadamente com dinheiro. A boa notícia é que nós somos os principais 

modelos para eles. Com isso quero dizer que não há grupo de amigos, 

publicidade, escolas ou qualquer outra coisa que seja páreo – nem de longe – 

para a nossa influência (D‟AQUINO, 2008, p. 28). 

 

  

D‟Aquino (2010), revela que a mentalidade envolvendo dinheiro se dá entre os 4 

meses até os 10 anos. Já a atitude se dá entre os 11 e 15 anos. Dos 16 aos 18 acontece a 

sedimentação das informações recebidas e após os 18 acontece o planejamento e a 

consolidação. 
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Veja a seguir um quadro que demonstra como as crianças e jovens aprendem e 

percebem o dinheiro, em diferentes fases da vida: 

 

Quadro 3: A percepção do dinheiro na infância e adolescência 

Idade da criança 
Principais características 

comportamentais 
Papel dos pais 

De 0 a 2 anos de idade 

Os desejos não estão associados 

ao dinheiro, mas o interesse pelas 

atitudes dos pais é intenso e 

crescente. 

Dar o exemplo através de suas 

atitudes, que serão certamente 

copiadas pelos filhos. 

De 3 a 4 anos de idade 

A realização dos desejos é 

associada ao ato de comprar, que 

depende essencialmente da 

vontade e do dinheiro dos pais. 

Evitar banalizar o consumo e 

estabelecer regras para o 

dinheiro, como limites 

orçamentários e datas para 

celebrações e presentes. 

De 5 a 6 anos de idade 

Percepção de que é possível 

interagir com estranhos sem a 

intervenção de adultos. 

Cultivar a independência, 

permitir aos filhos que interajam 

com vendedores, manipulem 

dinheiro em compras pequenas. 

De 7 a 10 anos de idade 

Percepção de papéis sociais e 

quantificação de valores, com o 

aprendizado da matemática. 

Conversar sobre dinheiro, 

trabalho, sustento da família, 

objetivo dos estudos e escolha 

da profissão. 

De 11 a 14 anos de idade 

Percepção das responsabilidades 

e primeiros conflitos típicos da 

adolescência. 

Cultivar a liberdade, com a 

prática da mesada ou da oferta 

de recursos de uso livre pelos 

filhos. Incluir os filhos nas 

tarefas de organização financeira 

familiar. 

Acima de 15 anos de idade 
Necessidade de assumir papéis 

típicos de adultos. 

Conversar sobre temas 

relacionados a administração 

pessoal, uso de bancos, 

incentivos maiores a formação 

de poupança e desejos versus 

investimentos necessários. 

Fonte: Cerbasi (2006, p. 41) 

2.6.2 O papel dos pais 

Segundo Frankenberg (2009, P. 316), “é sabido que os pais são os maiores exemplos 

para os filhos, tanto no sentido positivo, como negativo, pois aquilo que aprendemos durante 

a infância, de alguma maneira, será indelevelmente impresso em nossos cérebros”. 

Cerbasi (2006, p.23), afirma “[...] a tarefa de incutir valores na vida de nossos filhos e 

de ajudá-los a administrar suas capacidades e seus ganhos financeiros compete aos pais”.  
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Frankenberg (2009) destaca alguns ensinamentos que os pais deveriam considerar 

durante o processo da educação financeira de seus filhos. São dicas e hábitos simples, mas 

que evitam uma série de erros e desacertos que podem comprometer o futuro financeiro de 

crianças e jovens: 

 Pais que passam por dificuldades na infância tendem a dar aos filhos tudo o que 

almejam. Este é um erro que não deve ser cometido, pois há uma imensa 

probabilidade de criar filhos insatisfeitos, que jamais se contentam com o que têm e 

que terão dificuldades de adaptar-se na sociedade. 

 Nunca deixar que os filhos dominem o lar, a última palavra deve ser sempre do pai ou 

mãe. Se ocorrer uma situação de desentendimento, o correto é discutir o assunto até 

que se chegue a um consenso, pois os filhos sabem muito bem como jogar com os 

desentendimentos para alcanças os seus próprios desejos. 

 O casal nunca deve se desviar dos próprios sonhos para satisfazer desejos e 

extravagâncias dos filhos. 

 A criança deve saber que desempenha um papel importante dentro do lar, e em troca 

deve receber uma mesada, mesmo que seja simbólica. Com o recebimento da mesada, 

devem também aprender a importância de poupar, mas sem se tornar uma pessoa 

avarenta. A criança deve compreender o equilíbrio, parte da mesada tem de ser usada 

para reserva de valor, e outra parte pode e deve ser utilizada para adquirir o que ela 

deseja. 

 Devem existir momentos especiais para presentes, tais como aniversários, Natal e 

outras datas comemorativas. Eventualmente pode-se fazer um agrado presenteando 

fora destas datas, mas o que seve ser compreendido, é que os pais nunca devem se 

tornar demasiadamente onerosos em relação ao orçamento doméstico e aos ganhos do 

casal. 

 Assuntos financeiros delicados ou explosivos não devem ser discutidos na frente das 

crianças, pois além de não resolver a questão, isso pode abalar uma mente em 

formação, e criar traumas profundos. 

 A compra de um bem de maior valor, como um carro, por exemplo, para presentear 

um filho, deve sempre ser analisada com muito cuidado. Além de analisar se o filho 

sabe da responsabilidade de possuir um bem como este acarreta, é preciso saber se ele 

terá condições de manter as demais despesas que vêm juntamente com este presente. 
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Os pais devem trazer o assunto dinheiro para o seio familiar naturalmente, porém um 

grande erro, que deve ser evitado, é o de debater o assunto com os filhos em momentos de 

crise, justamente quando o dinheiro está em falta. D‟Aquino (2008, p. 30) afirma “[...] o 

melhor momento para se falar sobre dinheiro com os filhos é quando se tem dinheiro. Essa é a 

hora adequada [...]”.  

Outra postura a ser adotada é a de diferenciar preço e valor. “Nossa sociedade sedenta 

por dinheiro está erroneamente ensinando os jovens que o consumo e o „poder pagar‟ são 

prioritários em relação aos valores familiares e sociais” (CERBASI, 2006, p. 56).  

Noções de caro e barato também devem ser acrescentadas nas lições que os pais 

devem levar aos seus filhos. Apesar de ser um conceito bastante complexo, pois o barato de 

uma pessoa pode ser o caro de outra, as crianças devem ir recebendo informações neste 

sentido sem maiores complicações. Tendo o contato, mesmo que superficialmente, com estes 

conceitos vai mais tarde ajudar a formar um adulto capaz de orçar e negociar, outros 

princípios extremamente importantes para uma vida financeira equilibrada (D‟AQUINO, 

2008). 

Como bem se vê os pais desempenham um papel importante na formação de um 

consumidor responsável com suas finanças pessoais.  

2.6.3 O papel das escolas 

O dever das escolas é formar jovens preparados para a vida, preparados para enfrentar 

as mais diversas situações cotidianas. Porém, as escolas são cada vez mais avaliadas pelo 

desempenho de seus alunos em provas. Cerbasi (2006 p. 30) destaca que “[...] a intensa 

competitividade do mercado de trabalho, e o aumento do grau de expectativa dos pais em 

relação ao futuro desempenho profissional dos filhos vêm transformando parte das escolas em 

fábrica de vestibulandos”. 

Além do mais, a maioria das escolas prevê apenas disciplinas básicas que são exigidas 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). A disciplina de educação financeira é 

praticamente um luxo, a que poucos jovens têm acesso, pois geralmente são lecionadas em 

escolas particulares, que podem oferecer um currículo mais completo. E mesmo dentre as 

escolas particulares, apenas algumas desenvolvem este tipo de atividade considerada como 

extracurricular. 
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Aliado a este fator, ainda é preciso mencionar os educadores, que assumem parte do 

papel dos pais na educação das crianças e jovens. Esta classe profissional, em sua maioria, 

mal remunerados, também não recebeu educação financeira, sendo assim, se não tiver 

nenhum tipo de preparação, não será capaz de transmitir conceitos dos quais desconhece 

(CERBASI, 2006).  

Há ainda os educadores das escolas de classe média alta, que não raramente recebem 

algum tipo de pressão por parte dos pais, por terem repreendido determinado aluno. Alguns 

pais ainda vão mais além, oferecem aos professores dinheiro, no intuito destes darem atenção 

diferenciada a determinado aluno (CERBASI, 2006). 

Apesar da situação atual não ser motivadora, aos poucos, melhorias vão acontecendo. 

O importante é que as escolas deveriam prever algumas noções, mesmo que básicas sobre 

percepções financeiras, para complementar a educação financeira, que é em suma, de 

responsabilidade dos pais. Mas a escola tendo o papel de preparar para a vida, não deve ser 

omissa quando se trata de finanças pessoais, ela deve promover mais este conhecimento. 

2.7 MESADAS: UM INSTRUMENTO PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Segundo D‟Aquino (2008) a função primordial da mesada é dar à criança a 

possibilidade de ela ordenar um orçamento, definir escolhas para o dinheiro e desenvolver um 

plano de poupança. A mesada é somente uma das formas de alfabetizar a criança 

financeiramente, mas para ser eficaz, ela deve vir aliada com a perspectiva de longo prazo, 

consistência de mensagem e repetição. 

A perspectiva de mensagem implica na definição do rumo que se dará a educação da 

criança, o tipo de adulto que se deseja formar. Quanto à consistência da mensagem, implica 

em manter a validade do “sim” e do “não”, do “certo” e do “errado”, no decorrer dos anos. E 

a repetição da mensagem assegura que a criança seja capaz de, progressivamente, absorver o 

modelo transmitido pelos pais (D‟Aquino, 2008).  

Modernell (2011) também concorda com a afirmação de que a mesada representa um 

importante instrumento de educação financeira. E destaca que, se bem usado e bem calibrado 

pode ser útil, resolver problemas, potencializar soluções e ajudar na educação financeira. Mas 

se for mal usada pode também machucar, atrapalhar, ser improdutiva. Deixar cicatrizes e 

traumas. 
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O autor destaca que a mesada sendo um instrumento de educação financeira, não deve 

nunca ser associada a estímulo ou punição. Também não deve ser ligada a desempenho 

escolar, ou realização de tarefas domésticas. Ela deve ser encarada com um estágio, um treino 

para a vida adulta. 

2.7.1 A mesada até os 5 anos 

Em crianças desta faixa etária, a noção temporal, não comporta nada além do curto 

prazo, por isso as mesadas, nesta idade, devem ser distribuídas num espaço de tempo menor, 

como semanalmente. Vale lembrar que independente da idade em que inicia os pagamentos 

de mesada, o motivo pelo qual a criança estará recebendo dinheiro deve ser transmitido com 

clareza – o de receber dinheiro para aprender a lidar com ele no futuro (D‟Aquino, 2008). 

A autora assegura também que, juntamente com o recebimento da mesada, a criança 

deve receber um cofrinho, ou algum recipiente para acompanhar a formação de sua poupança. 

Aproveitando-se desta fase, os pais devem iniciar as apresentações a conceitos como querer e 

precisar, destacando que as necessidades devem ser priorizadas aos desejos. Outro conceito 

que deve ser praticado é o de caro e barato. 

Como a quantia definida para a mesada não tem a finalidade de cobrir todas as 

necessidades ou até mesmo alguns desejos de consumo da criança, o valor recomendado é 

simbólico. D‟Aquino (2008) defende que R$ 1,00 já é o suficiente, afinal a prática da mesada 

deve ser instituída aos poucos para ir estimulando o contato da criança com o dinheiro, para 

prepará-la não somente para a vida adulta, como para a fase seguinte, onde se inicia o 

convívio social, a aprendizagem dos números e de contas simples, e a maior capacidade de 

pensar abstratamente.  

2.7.2 A mesada dos 6 aos 10 anos 

A partir dos seis anos, a criança já começa a ser capaz de desenvolver pensamentos de 

uma forma que era impossível até então. Nesta idade elas controlam melhor sentimentos 

intensos, conduzindo-os para uma visão de mundo mais ordenado e racional. É neste contexto 
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que as crianças devem ser levadas a compreender a importância de estabelecer um orçamento 

semanal, mesmo que de forma suave, progressiva, sem se esperar que ela consiga sozinha 

construir de maneira autônoma seu orçamento (D‟Aquino, 2008). 

D‟Aquino (2008, p. 59) defende que “o valor a ser dado – nesta ou em qualquer outra 

fase – deve sempre levar em conta dois aspectos principais: o grau de maturidade da criança e 

as possibilidades do orçamento familiar”.  Parte do que é recebido deve ser destinado à 

poupança, para a realização de uma meta compatível com o valor da mesada. O poupar e o 

gastar devem ser prazeres complementares, o equilíbrio deve ser buscado. 

Modernell (2011) complementa afirmando que o importante, é sempre avaliar a 

maturidade da criança, o grau de compreensão dela em relação ao tempo e valores e ao uso 

que ela faz do dinheiro.  

Nesta fase, a convivência escolar, leva a comparações. E segundo Cerbasi (2006, p. 

45) “o erro a ser evitado ao conduzir qualquer tipo de orientação ou ensinamento sobre 

finanças pessoais de um jovem é excluí-lo das práticas de seu grupo”. 

Isto significa que, os pais devem atentar para os presentes, o vestuário e tudo mais que 

os amiguinhos da escola ganham de seus pais, e que muito provavelmente, a criança cobrará 

de seus próprios pais, em casa. Cerbasi (2006) chama isto de “adernos orçamentários”, e ele 

ainda alerta que estes adernos orçamentários devem ser seriamente levados em consideração 

na hora de selecionar a escola, ou os cursos que as crianças frequentarão. Por isso a dica aos 

pais é sempre conversar com os pais dos colegas, o corpo docente da escola, pois propostas e 

critérios, inclusive sobre mesadas funcionarão melhor se forem uniformizadas para todas as 

crianças do grupo. 

Cerbasi (2006) destaca também que as crianças são seres humanos ainda sem maldade 

e, portanto muito literais, por isso, as regras impostas pelos pais, devem valer para todos, 

devem ser universais. “Se você não consegue se organizar com suas contas, dificilmente verá 

seus filhos gastar a mesada com disciplina” (Cerbasi, 2006, p. 48). 

2.7.3 A mesada no mundo adolescente: dos 11 aos 14 anos 

D‟Aquino (2008) alega que a adolescência mais do que ser um período marcado pela 

rebeldia, e a busca de defeitos pelos pensamentos e atitudes dos pais, é uma fase marcada pela 

possibilidade de conseguir organizar-se no tempo, o que viabiliza enfim, o início do 
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recebimento das mesadas.  Naturalmente que na transformação das semanadas em mesadas, a 

definição de um dia para o pagamento, deve ser observado e mantido. 

Os gastos que devem ser cobertos pela mesada dos jovens é um critério que deve ser 

combinado entre pais e filhos, ambas as partes que fecham este contrato entre si. O 

recomendado é sempre que os itens fundamentais, como escola ou cursos, são contas que 

devem ser pagas pelos pais. 

No quadro a seguir D‟Aquino (2008) sugere os valores para as mesadas, ou 

semanadas, como é o caso das crianças menores de 11 anos de idade.  

 

Quadro 4: Sugestão de valores para mesadas 

Dos 6 aos 11 anos Idade x R$ 1,00 = Valor da semanada 

Dos 12 aos 14 anos Idade x R$ 8,00 = Valor da mesada 

Dos 15 aos 18 anos Idade x R$ 12,00 = Valor da mesada 

Fonte: Adaptado de D‟Aquino (2008, p. 70). 

 

Segundo a autora, uma criança de 13 anos, por exemplo, deve ganhar uma quantia 

estimada nos arredores do valor de R$ 104,00, para cobrir despesas pessoais, e sempre 

lembrando que, parte deve ser encaminhada para a formação de uma poupança. 

Apesar da sugestão de D‟Aquino (2008), outro autor consultado, Modernell (2011), é 

contrário à adoção de tal modo, pois para ele é um parâmetro que se mostra injusto e 

inadequado para muitas famílias, pois não considera outros fatores e nivela crianças pobres 

com as mais privilegiadas; as que vivem no interior e as que vivem em grandes centros; as 

conscientes e as deslumbradas, famílias com filhos únicos com as mais numerosas. Não existe 

uma regra que atenda todos os casos. 

O compromisso da mesada, uma vez assumido, deve ser respeitado, e justamente por 

isso, é importante a família pesar o valor dela no orçamento familiar. Se considerarmos um 

adolescente de 18 anos, a sua mesada deveria girar em torno de R$ 216,00, conforme o 

modelo apresentado por D‟Aquino (2008) – um valor extremamente elevado se considerado o 

valor fixado para o salário mínimo nacional, que hoje é de R$ 545,00. 

Outra situação que deve ser considerada como normal, se não vier a acontecer com 

certa frequência, é a situação de falência. Esta é a fase certa para isso, quando os adolescentes 

ainda estão em casa, no conforto de seus lares, sem perda de patrimônio ou quantias maiores. 

Mesmo assim, os motivos devem ser averiguados para o erro não ser repetido. Pode ser que a 

mesada esteja ajustada numa quantia inferior à necessitada, ou o contrário também, a quantia 

pode estar tão superestimada, que o jovem não julga ser preciso a realização de um 
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orçamento, e acaba assim extrapolando nos gastos. O ideal é fazer uma pesquisa de mercado. 

A decisão de cobrir o fluxo de caixa do filho, ou não, deve ser ponderada pelos pais de acordo 

com o motivo pelo qual eles gastaram mais do que deveriam (D‟AQUINO, 2008). 

2.7.4 Dos 15 aos 18, o encaminhamento para a vida adulta 

Nesta idade, com o amadurecimento cada vez maior, os gastos que a mesada deve 

cobrir aumentam na mesma proporção. É o início da autonomia que vai conduzir a vida 

adulta.  

Novamente se faz necessário o mantimento de um orçamento, e mesmo que as 

mesadas sejam recebidas mensalmente, o controle deve ser efetuado semanalmente, para não 

ocorrer esquecimentos de gastos importantes. D‟Aquino (2008) sugere a divisão do valor 

entregue a prole, em três categorias: as despesas fixas (lanches na escola, por exemplo), as 

despesas flexíveis (como presentes de aniversários) e as despesas com diversão (cinema, 

videogame). Além de uma porcentagem, estimada em 25% do total recebido, para ser 

poupado com vista o alcance de uma meta de curto ou médio prazo. 

Segundo a autora, a mesada pressupõe inicio e fim. E o fim justamente se encaminha 

nesta idade. A entrada para a faculdade é um marco, e o seguinte a ser alcançado é a própria 

remuneração, vinda do trabalho, e com isso, a mesada vinda dos pais, paulatinamente, deve 

ter fim. 

2.8 CONSUMIR X POUPAR 

“Ser capaz de distinguir o que compramos porque queremos daquilo que consumimos 

porque precisamos é fundamental em qualquer idade” (D‟AQUINO, 2008, p. 23). 

Para Wellausen (1988), esta questão se resume da seguinte forma: enquanto a 

necessidade é biológica, o desejo é algo psíquico, subjetivo. Assim sendo, a decisão de 

consumir ou poupar deve ser ponderada, de forma a utilizar, da melhor maneira possível, os 

recursos disponíveis. 
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Existem itens para os quais não há possibilidade de deixar de consumir, são os itens 

essenciais, relacionados principalmente a alimentação e saúde. Estes precisam ser de fato 

priorizados, pois são básicos para a sobrevivência. Porém o ser humano tem desejos que vão 

muito além dos essenciais. As pessoas desejam mais conforto, lazer, melhores condições de 

vida e outros produtos e serviços que são oferecidos no mercado capitalista. 

Diante deste cenário, surge a dúvida crucial de consumir antes e pagar depois, ou 

pagar antes e consumir depois. Segundo Souza e Torralvo (2008), no Brasil prevalece uma 

cultura financeira voltada principalmente ao consumo e uma visão de curto prazo, com baixa 

proporção dos brasileiros preocupados em formar uma poupança para a satisfação de desejos 

futuros de consumo. 

Um fator que implica na decisão de consumir ou poupar é a de que, o consumo na 

sociedade atual, deixou de ser um movimento de satisfação de necessidades básicas de 

sobrevivência, para se tornar um movimento de status e glamour. O ato de comprar tornou-se 

uma afirmação social, uma forma de ser aceito por um grupo. 

Wellausen (1988, p. 28) descreve a relação das pessoas com o dinheiro de forma a 

reforçar a ideia de que consumo e status estão relacionados, 

 

 

afinal, o dinheiro parece dar-nos autoconfiança e dignidade. De fato, se o 

dinheiro por si só “não traz felicidade”, contribui em larga escala, dado que 

representa quase tudo em termos materiais. Como fazemos das coisas materiais 

nossos prolongamentos e símbolos – a amplificação da nossa voz, o estiramento 

de nossa mão ofertante ou de nosso dedo em riste -, o dinheiro os representa e 

representa-nos pessoas, ou alguns atributos. 

 

 

Segundo o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2007, p.105),  

 

 
é possível dizer que o consumo implica reunir pessoas e distingui-las. Por esta 

razão pode-se afirmar, que o consumo cria ordem, classifica as pessoas e as 

associa aos bens; enfim, o consumo ordena informações e organiza significados 

sobre as estruturas sociais.  

 

 

Sendo assim, a importância do dinheiro vai para além de sustentar as necessidades 

básicas do ser humano, é ele que financia a participação das pessoas nos mais distintos 
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cenários sociais. Collange (1990) afirma que, o dinheiro serve para veicular os conflitos entre 

os homens, expressar seus sentimentos, sugerir seus desejos, manifestar seu poder e 

hierarquizar suas relações. 

Enquanto consumir é o ato de aquisição de um bem visando o seu uso, poupar é deixar 

de adquirir este mesmo bem hoje, para adquiri-lo no futuro, onde haverá maior poder 

aquisitivo (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Num exemplo prático, trazido por Souza e Torralvo (2008), para se deslocar de um 

local para outro dentro das cidades, é possível utilizar-se de meios de transporte públicos, tais 

quais ônibus ou metro. Porém dada a maior comodidade, a maioria das pessoas prefere 

adquirir um veículo próprio. Para isso, existem duas opções, a compra a vista ou a prazo. 

Considerando um automóvel que custa R$ 30.000,00 se pago a vista. Escolhida a 

opção para o pagamento de forma parcelada, em 36 vezes, a uma taxa de juros de 2,39% ao 

mês, o valor da parcela ficaria em R$ 1.251,11.  Ao final deste período, o valor pago será de 

R$ 45.040,03 – montante 50% superior ao valor necessário para aquisição do automóvel. 

Se, por outro lado, o valor da parcela (R$ 1.251,11), fosse investido numa aplicação de 

baixo risco, a uma taxa de juros de 0,8% ao mês, ao final de 23 meses, o montante juntado 

seria o suficiente para adquirir o veículo à vista. 

No quadro 5, segue maior detalhamento sobre a compra do automóvel nas duas opções 

de pagamento. 

 

Quadro 5: Comparação entre as opções de compra de um automóvel 
 Valor do 

carro 

Taxa de 

juros (mês) 

Período 

(meses) 

Prestação 

mensal 
Montante Juros pagos 

Compra 

parcelada 
R$ 30 mil 2,39% 36 R$ 1.251,11 R$ 45.040,03 R$ 15.040,03 

Compra à 

vista 
R$ 30 mil 0,8% 23 R$ 1.251,11 R$ 31.455,43 - 

Fonte: Souza e Torralvo (2008, p. 46). 

 

Conforme mostrado por Souza e Torralvo (2008), apesar da opção da aquisição 

antecipada do bem, as despesas financeiras são superiores. Para pagamento do bem à vista, o 

prazo que deverá ser esperado é o de 23 meses, se comprado a prazo, passará mais 13 meses 

que incorrerá o pagamento de juros. Isso sem contar que, o valor despedido para a compra a 

prazo vai comprometer parte da renda do consumidor de tal forma que inviabilizará gastos 

para satisfazer outros desejos, é o chamado custo de oportunidade, que muitas vezes nem é 

levado em consideração na hora da tomada da decisão.  
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2.9 O PODER DOS JOVENS DO CONSUMO 

Aliado a cultura consumista à que os jovens são criados, ainda temos o fato que, o 

poder representado por eles no consumo, é cada vez maior.  

De acordo com ABRIL (2011 b), uma edição especial sobre jovens “O poder de 

consumo dos jovens é um filão que anima vários setores da economia. Há em curso uma 

corrida para conquistar o coração dessa rapaziada (e o bolso dos pais)”.  

Tem-se ainda um fator que deve ser considerado neste poderoso consumo 

representado por crianças e jovens. Segundo Cerbasi (2006), uma parcela muito grande da 

classe média brasileira enriqueceu juntamente com o país, aproveitando as oportunidades que 

surgiram com a abertura do mercado brasileiro e com a estabilidade da economia a partir de 

1995. E ao optar por aproveitar as repletas oportunidades profissionais, estes pais acabam 

trocando boa parte da tarefa de criar seus filhos pela possibilidade de incrementar ganhos e 

proporcionar um padrão de vida melhor à família. Isso resulta num sentimento de que os pais 

devem compensar seus filhos pela sua ausência através de bens materiais. “Crianças de hoje 

esperam muito mais do que celebrações de datas festivas. Esperam compensações, com 

presentes caros, de todo o tempo que seus pais deixaram de dedicar à família em nome do 

trabalho” (Cerbasi, 2006, p.19-20). 

Nos dias de hoje, um indivíduo é considerado consumidor aos 6 anos. Nesse momento 

as crianças começam a ser ouvidas na hora de tirar um produto das prateleiras do 

supermercado. Para cada dez crianças de até 13 anos, sete pedem itens específicos às mães. 

Outros fatos: Pessoas com menos de 25 anos trocam de aparelho celular uma vez por ano, 

enquanto as mais velhas, a cada dois anos. Em relação às bicicletas apesar dos adolescentes 

não serem os maiores compradores do setor, aposentam uma bicicleta a cada quatro anos. Os 

mais velhos só mudam de selim de sete em sete anos. Diante de tantas evidências, não causa 

surpresa que o gasto médio das famílias brasileiras seja maior nas casas em que moram 

adolescentes de 13 a 17 anos (ABRIL 2011 b). 

E se antes mesmo de completar uma década, uma criança já é considerada um 

consumidor potencial, segundo o último censo do IBGE (2011b), realizado em 2010, a 

população brasileira que têm idades situadas até a marca de 9 anos, corresponde a mais de 

15% da população.  
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No quadro 6 são apresentados dados referente a idade da população brasileira segundo 

o último censo realizado em 2010, pelo IBGE (2011b). 

 

Quadro 6: População residente, por grupo de idade 

População Residente 

Total 

                                           Grupos de Idade 

Menos de 1 

ano 
1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 

190.755.799 2.713.244 11.082.915 14.969.375 17.166.791 16.990.870 

100% 1,42% 5,81% 7,85% 9% 8,91% 

Fonte: Adaptado de IBGE (2011b). Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse_tab_brasil_zip.shtm> Acesso em 

14 maio. 2011. 

 

Se forem considerados os jovens mais crescidos, até 19 anos de idade, eles 

representam quase 33% da população movimentando um mercado milionário, pois segundo o 

Ibope Mídia (2011), o mercado publicitário movimentou 76,2 bilhões em 2010. 

Lindstrom (2003, apud SILVA, 2011), afirma que cerca de 80% das marcas globais 

estão focadas em táticas voltadas ao público que compreende crianças entre 9 e 12 anos. 

Lindstrom não estava apenas se referindo a produtos originalmente ligados a este público 

alvo, como comida, música ou moda, mas também a produtos destinados ao público adulto, 

como carros, viagens e eletrodomésticos. 

Existe ainda no mercado financeiro uma demanda crescente de produtos destinados 

especialmente a jovens, que vão desde contas bancárias, passando por investimentos em ações 

que os pais contratam e que, só podem ser resgatados quando o jovem atingir a maioridade, e 

ainda cartões de crédito pré-pagos, uma espécie de mesada eletrônica, onde os pais autorizam 

uma quantia pré-definida para ser depositada na conta do jovem mensalmente. 

D‟Aquino (2008, p. 38) afirma que, “a geração de nossos filhos é a primeira a deter, 

ainda crianças, quantidade de informações superior à dos pais”. Parte destas informações lhes 

induz ao consumo, praticamente, desde o berço, e todo este contexto pode resultar na 

formação de um adulto que terá problemas para administrar seus recursos.   

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse_tab_brasil_zip.shtm
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2.10 DISCIPLINA FINANCEIRA: OS DESAFIOS E AS RECOMPENSAS 

Atualmente as pessoas vivem de tal forma, que parece que estão sempre correndo atrás 

do relógio, tempo é algo escasso. Tem-se uma urgência nas atividades cotidianas, e os 

resultados precisam aparecer em curtíssimo espaço de tempo. D‟Aquino (2008, p. 18) afirma 

que “como é da natureza humana buscar a satisfação imediata para todos os desejos e 

necessidades, a maturidade financeira é muito pouco natural”. 

Esta é a grande dificuldade que as pessoas apresentam na hora de adiar os desejos de 

agora, em função de futuros benefícios, ou seja, poupar para consumir no futuro. O custo 

desta antecipação do consumo é o pagamento de juros. E na maioria das vezes, é um custo 

bastante elevado, e por isso deve ser ponderado com parcimônia. 

Mas por outro lado, a postergação do usufruto de algum benefício também implica em 

privar-se, por algum tempo, deste benefício. Quanto maior o tempo decorrido entre a tomada 

de decisão e o usufruto do bem, maiores serão os ganhos futuros, e este é o grande beneficio 

de adiar o consumo. Porém a dificuldade está justamente em manter a decisão da espera, visto 

que a possibilidade de consumo impulsiona as pessoas a satisfazerem os seus desejos 

(SOUZA, TORRALVO, 2008). 

Na prática, isso quer dizer que, além de ser capaz de analisar racionalmente o processo 

de compra, para assim perceber a vantagem de adiar o consumo, a pessoa deve ter firmeza 

para manter a sua decisão ao longo de tempo. 

A disciplina financeira e a regularidade de comportamento tendem a ser compensadas 

pela obtenção de maiores vantagens do que se poderia obter pelo consumo imediato (SOUZA; 

TORRALVO, 2008). 

Quando considerados os jovens, a dificuldade em perceber a beneficio de adiar o 

consumo, é ainda maior. Pois pela própria natureza deles, parece inaceitável deixar de 

consumir hoje para comprar depois, se é possível ter acesso ao bem hoje. E quando se fala em 

formar poupança com vistas na aposentadoria, os jovens acreditam que a aposentadoria é algo 

tão distante, que é mais viável adquirir o bem tão visado e pensar na aposentadoria mais tarde. 

Mas tempo não é algo que possa ser desperdiçado para a formação de uma poupança, 

seja para consumo, ou para garantia uma aposentadoria tranquila. Quanto antes iniciado, antes 

o objetivo será alcançado. 
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As recompensas trazidas pela disciplina financeira são resumidas por Souza e Torralvo 

(2008), 

 

 

com um planejamento pessoal persistente e bem-feito, a árdua tarefa de manter a 

disciplina financeira é muito facilitada, permitindo a realização dos desejos de 

consumo, uma maior segurança para enfrentar situações inesperadas, e a 

formação de reservas para garantir a necessária segurança pessoal e a 

indispensável tranquilidade e o desfrute de uma boa renda na velhice.  

 

 

2.11 DIFICULDADES NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL 

De acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2011a), em dados 

revelados na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada entre os anos de 2008 e 

2009, mais de 75% da população brasileira tem dificuldade em manter a renda até o final do 

mês, e este percentual aumenta na camada social que recebe até R$ 830,00 de rendimento, 

chegando em 88%. 

As principais causas desse descontrole em relação ao dinheiro, conforme os Souza e 

Torralvo (2008) são: falta de disciplina financeira, desconhecimento de finanças e ausência de 

cultura de planejamento pessoal, sobretudo de planejamento financeiro. 

De fato, administrar os próprios recursos não é tarefa fácil, afirmam Souza e Torralvo 

(2008). Primeiro, porque poucas pessoas são treinadas para isso, já que dificilmente se ensina 

como lidar com o próprio dinheiro nas escolas. Segundo porque poucas também são as 

pessoas que tem algum conhecimento sobre termos e serviços financeiros básicos que fazem 

parte do dia a dia da população. 

Pinheiro (2011) destaca que o setor de serviços financeiros registra uma rápida 

evolução. A inovação e a globalização fazem com que os cidadãos tenham acesso a um leque 

crescente de produtos e serviços destinados a satisfazer diferentes circunstâncias e 

necessidades. Porém, para muitos indivíduos estes serviços são complexos e seu desempenho 

futuro é de difícil avaliação, o que pode resultar na contratação de um serviço que não atende 

a expectativa do indivíduo, ou até mesmo, levá-lo a ser vítima de fraudes. 

 

 



52 

 

Se, por um lado, a diversificação de produtos traz vários benefícios, por outro, o 

nível de conhecimento que precisamos deter para compreender toda essa 

diversidade ficou muito além do entendimento que detemos. Para se ter uma 

idéia dessa questão, o incremento da oferta de crédito, associado ao 

desconhecimento financeiro, é uma combinação que vem resultando em 

elevados índices de tomada de empréstimos e de inadimplência. Jovens que têm 

acesso a cartão de crédito já se encontram endividados no começo de suas vidas. 

O desconhecimento financeiro pode submeter uma pessoa desinformada a 

dívidas excessivas, empréstimos predatórios, investimentos equivocados, taxas 

de juros irracionais e outras práticas enganadoras (PINHEIRO, 2011, p.4). 

 

 

Outro indício, citado sutilmente no parágrafo anterior, que também comprova que 

existem pessoas no Brasil com dificuldades em gerenciar os seus recursos, é a contratação de 

linhas de crédito. “É bastante significativo o total de recursos emprestados a correntistas que 

ficam com a conta devedora no banco” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.52). 

Pode-se destacar a utilização da concessão de crédito pelo cheque especial, que 

segundo o Banco Central do Brasil (2011), em março de 2011, responde por mais de 34% do 

total de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. 

Estes dados refletem que a população desconhece ou não se emprenha em buscar 

linhas de crédito com juros mais baixos, porque conforme já citado, os juros incidentes em 

concessões de crédito no cheque especial, estão entre os mais elevados do mercado (SOUZA; 

TORRALVO, 2008).  

Se a população tivesse uma cultura de planejamento financeiro pessoal, teria seus 

gastos programados e raramente precisaria recorrer a empréstimos para honrar seus 

compromissos. Porém, como o Brasil não tem esta cultura perfeitamente desenvolvida é 

muito comum o uso de empréstimos, o correto, porém, seria em casos de necessidade, utilizar 

opções com juros menores. 

Outra evidência do descontrole financeiro de ordem pessoal é o cartão de crédito. Os 

juros pela utilização do crédito rotativo, ou seja, aquele incorrido quando a fatura não é 

quitada totalmente, supera 170% ao ano. Mesmo assim, quase 27% do volume total de 

concessão de crédito no Brasil em março deste ano, foi destinado a este fim (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2011). 

Independente do motivo, o que fica claro, são as dificuldades que as pessoas têm em 

lidar ou mesmo fazer um planejamento financeiro. A administração dos próprios recursos 

envolve uma séria de decisões que giram em torno de consumir ou poupar. E nestas situações, 
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as pessoas estão expostas a influências de ordem pessoal ou externa, que impactam no 

processo de tomada de decisão.  

2.12 O ENVOLVIMENTO NO ATO DE COMPRAR 

O grau de envolvimento do consumidor no processo de compra pode definir o destino 

dos recursos disponíveis, e justamente por isso, impactar no orçamento. 

Os produtos de consumo, independente de servirem para suprir necessidades, ou serem 

artigos de desejos, têm função, forma e significado. Para exemplificar, o exemplo utilizado 

será um carro. A função de um carro está relacionada com o deslocamento. Enquanto na sua 

forma, ele pode ter diferentes cores, comprimentos, ou capacidade para transporte de maior ou 

menor número de pessoas. Porém, um indivíduo pode adquirir um carro luxuoso, pelo fato do 

modelo representar status social, ou optar por um modelo popular, visto que este também 

atende a necessidade principal à que foi escolhido: a locomoção. A decisão entre qual modelo 

comprar, estará ligada com o significado que o produto estabelecer com quem está 

consumindo-o (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Os autores citados ainda alertam para o fato de que, apesar de toda a gama de produtos 

e serviços oferecidos, nem sempre será possível adquirir tudo o que o consumidor deseja. Isso 

porque os recursos são escassos por princípio, desta maneira surge à necessidade de tomar 

decisões diariamente, priorizando alguns itens em detrimentos de outros. 

Dependendo do item envolvido no processo de compra, a complexidade de tomada de 

decisão será maior ou menor. Cerbasi (2009) alega que a preparação para as compras é 

diferente se forem compras cotidianas ou compras maiores, de grande valor. Para as 

cotidianas, ações como uma lista de compras, ou a pesquisa do valor dos artigos que serão 

comprados, dentre outras, já ajudam a evitar que o envolvimento acabe por derrubar o 

orçamento. Já nas compras de valores maiores, é importante adotar um planejamento, para 

que não seja preciso tomar dinheiro emprestado e pagar juros que encarecerão 

significativamente a compra. 

Souza e Torralvo (2008), de forma resumida, sustentam que, em razão a uma séria de 

fatores, como disponibilidade de recursos, de tempo, ou mesmo aspectos relacionados à 

cultura e ao indivíduo, a velocidade e a complexidade do processo de tomada de decisão 

variam. Há sempre uma ligação entre atributos racionais e emocionais. 
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2.12.1 As influências na hora da decisão 

Segundo Souza e Torralvo (2008), existem fatores de ordem individuais, ambientais e 

psicológicos que são capazes de influenciar no momento da tomada da decisão. 

Motivação, atitudes e personalidades são algumas das diferenças individuais que 

influenciam para a decisão final, de modo similar a falta de recurso disponível. Pois um 

consumidor não motivado a adquirir determinado bem, dificilmente vai adquiri-lo. Bem como 

a falta de recurso, tende a dificultar ou impedir a compra até mesmo do maior objeto de 

desejo (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Para as influências ambientais, os autores citam a pressão de amigos ou familiares que 

pode resultar no consumo de um bem que não reflete o anseio ou a intenção da pessoa em 

questão. Ou ainda é possível que os instrumentos do marketing, que vão desde propagandas, 

até artifícios que podem passar despercebidos, como um aroma ou uma música ambiental, 

possam influenciar o consumidor. A classe social também tende a afetar o comportamento dos 

consumidores, ditando o modo como gastam seu tempo e dinheiro. 

E, por último, os aspectos psicológicos: aspectos emocionais, processamento de 

informações, reflexão e análise pós-compra. O processamento de informações diz respeito à 

maneira como um estímulo é recebido, interpretado, armazenado na memória e recuperado. 

Apenas as informações processadas, guardadas e recuperadas poderão influenciar no processo 

de compra (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Ainda segundo os autores, quando a orientação emocional se sobrepõe 

significativamente a orientação racional, as pessoas são conduzidas à compra imperativa. Ou 

a conhecida, compra impulsiva, aquela onde sem muita explicação a pessoa adquire o 

produto, sem se questionar sobre as consequências que o ato pode gerar. Isso reflete certo 

descontrole com relação às influências do processo decisório, e pode gerar problemas na 

administração financeira pessoal. 

Em uma reportagem na revista ABRIL (2011 c), uma edição especial sobre 

investimentos, o sociólogo e consultor de marcas como Fiat, Elma Chips e C&A, Jaime 

Troiano afirma que determinados hábitos de consumo podem ajudar nos relacionamentos na 

vida amorosa e até mesmo na vida profissional. O consultou segue afirmando que os 

consumidores estão sempre imersos em emoções quando fazem qualquer tipo de compra. São 
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raros os casos de pessoas que fazem compras de forma estritamente objetiva, como se elas 

fossem equações matemáticas. 

Desta forma, fica evidente que é preciso saber dosar entre as influências que cercam os 

consumidores, para não acabar tomando uma atitude que resulte no descontrole financeiro. É 

praticamente um desafio, pois já afirmou Lindstrom (2009 apud Isto é dinheiro 2011), quando 

alguém compra algo, em 85% das vezes, é movido por emoções, medos, pensamentos, 

necessidades, inseguranças, motivações e desejos subconscientes. O autor fala com 

conhecimento na área, pois ele é um consultor de marcas que já teve entre seus clientes a 

Microsoft e o McDonald‟s.  

2.12.2 Aprimorando as decisões de compra 

Quando os fatores que estão envolvidos num processo de compra, são revelados a 

consumidores, e estes últimos passam a ter ciência da existência de influências sobre suas 

decisões, o processo de compra pode ser aprimorado.  

Para Souza e Torralvo (2008), há duas consequências positivas quando isso acontece: 

1. O consumidor estará mais apto a deixar os impulsos de lado, evitando compras 

irrefletidas; 

2. Com o aprimoramento do processo de tomada de decisão, a administração das 

finanças pessoais também será beneficiada, dada a relação entre os dois. 

Os autores referidos citam que, além de conhecer claramente os principais fatores de 

influência na tomada de decisão, simultaneamente, o consumidor deve procurar incrementar 

sua busca pela maior satisfação decorrente da compra de um produto ou serviço. Isto permite 

ao consumidor ferramentas para agir de acordo com seus objetivos e sua condição financeira. 

Além disso, ao dedicar maior tempo para decidir, levantar mais alternativas e avaliar as 

consequências de uma possível aquisição, indiretamente a gestão de finanças pessoais será 

beneficiada, pois o ímpeto característico da compra por impulso é reduzido. 

Para Cerbasi (2009), cabe a cada pessoa munir-se de ferramentas e estratégias de 

consumo que permitam compras mais eficientes. Em geral negócios melhores são perdidos 

por desatenção, despreparo e ingenuidade. 
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Além de todos os fatores já citados, que podem influenciar no processo da decisão 

entre comprar ou não, existe ainda um novo. “Trata-se da intenção de muitos vendedores de 

transformar necessidades em desejos” (SOUZA; TORRALVO, 2008, p.64). 

Um exemplo trazido por Souza e Torralvo (2008) é o automóvel. Qualquer pessoa tem 

a necessidade de locomover-se. Ela pode optar por fazer isso através de diversos meios de 

transporte, inclusive o carro próprio. A necessidade é a locomoção, mas o desejo do 

consumidor é trocar de carro por um modelo mais confortável. O contato com um comercial 

de televisão, ou um vendedor astuto, pode induzir o consumidor que a sua necessidade é 

locomover-se de forma mais confortável, sem precisar fazer marchas. 

Os vendedores são, continuamente, treinados para estarem permanentemente 

vigilantes, repleto de argumentos e sem qualquer pudor em relação aos problemas financeiros 

do comprador, segundo Cerbasi (2009). 

No momento em que uma pessoa compreende os fatores existentes que influenciam na 

tomada da decisão, ela se torna mais madura e capaz de gerir suas finanças de maneira 

satisfatória.  

2.12.3 Escolhendo a forma de pagamento: à vista ou a prazo 

Se mesmo após ponderar entre os fatores que podem influenciar uma compra, o 

consumidor decidir-se por fazer a compra, ela terá ainda de optar como irá efetuar o 

pagamento, e para isso existem duas formas: à vista e a prazo. 

Souza e Torralvo (2008) admitem que na maioria das vezes a compra a vista é 

vantajosa, pois com o parcelamento existem juros embutidos no valor, mesmo que esses juros 

não estejam explícitos.   

“Em outras palavras, deve-se analisar se o benefício associado à compra será 

compensado pelo eventual endividamento decorrente do pagamento a prazo” (SOUZA; 

TORRALVO, 2008, p.67). 

A compra a prazo pode se tornar atrativa se existir a possibilidade do parcelamento 

sem a incidência de juros, pois conforme citaram Souza e Torralvo (2008), R$ 1.000,00 pagos 

a vista, tem valor superior à mesma quantia pagas em parcelas mensais no futuro. O que não 

pode ser esquecido, é que ao assumir um parcelamento, a pessoa deve se programar para no 

dia do vencimento possuir o recurso necessário para quitar o seu compromisso. 
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Após a decisão inicial da forma de pagamento, se a vista ou se a prazo, o consumidor, 

se decidir pelo parcelamento e, o pagamento de juros que acompanha esta decisão, deve 

iniciar sua pesquisa pela opção de financiamento que mais se adapte a sua necessidade. Esta 

etapa é muito importante, pois é ela que irá assegurar a viabilidade do negócio, evitando 

gastar mais recursos do que seria preciso para a aquisição. 

Postergar a compra segundo Souza e Torralvo (2008), nos casos possíveis também 

pode ser uma boa opção, pois possibilita menor dispêndio financeiro, afinal a mesma cifra 

paga futuramente possui valor inferior quando comparada se fosse paga no ato da compra. 

Além da economia, este questionamento ainda contribui para a disciplina financeira 

positivamente. 

2.13 O PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL  

2.13.1 Elaboração do planejamento financeiro pessoal  

O planejamento financeiro é um recurso muito utilizado tanto em organizações quanto 

para pessoas, para produzir um ou mais estados futuros desejados, mas que somente serão 

alcançados se algo for feito (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Muitos têm um conceito errôneo sobre o assunto. Pensam ser algo muito elaborado, ou 

que só pode ser feito por grandes empresas, ou pessoas com muito dinheiro. Mas pelo 

contrário, o planejamento pode ser utilizado por qualquer pessoa, e se bem manejado, pode 

resultar inclusive numa maior qualidade de vida, visto que a pessoa estará livre de 

preocupações acerca de dinheiro. 

Segundo Souza e Torralvo (2008, p.76 e 77) “[...] planejamento é um processo que 

envolve tomada de decisão no presente que terão reflexos no futuro, geralmente de maneira a 

se obter o melhor resultado”. Eles sugerem que os seguintes passos sejam seguidos para um 

bom planejamento financeiro pessoal: 

1. Definir os objetivos: a principal motivação para a elaboração de um planejamento é 

atingir um objetivo. O Objetivo dará início ao processo de planejamento, fazendo com 

que as decisões tomadas levem ao alcance das metas propostas. 
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2. Identificar os meios para atingir os objetivos: este é o segundo passo, identificar de 

que maneira os objetivos serão alcançados, o que precisará ser feito para alcançar as 

metas. 

3. Levantar os recursos necessários: Após determinados os objetivos e os meios para 

atingi-los, é preciso pensar nos recursos necessários e como eles serão gerados ou 

obtidos, se através de salário, rendimento de investimento, ou outros. 

4. Colocar o planejamento em prática: Após definir objetivos e averiguar os meios e 

recursos para alcançar as metas, chega-se finalmente a fase de implantação do 

planejamento. Esta etapa envolverá a determinação de procedimentos para a tomada 

de decisão e a maneira como organizá-los de modo que o plano possa ser executado.  

5. Controle para certificar-se de que tudo está saindo conforme o previsto: é importante, 

após todos os passos anteriores, controlar e avaliar se o planejamento está de fato 

colaborando para que as propostas sejam atingidas. 

 

O site Financenter (2011a) também apresenta as suas recomendações para elaboração 

do planejamento financeiro pessoal, conforme segue: 

1. Estabelecer objetivos: Levar em consideração as necessidades e sonhos de forma 

realista, definindo prazos em curto prazo (até 1 ano), médio prazo (até 5 anos) e longo 

prazo (mais de 5 anos). 

2. Analisar a situação atual (patrimonial e de fluxo de caixa): Os ganhos, as despesas, os 

ativos e passivos. Esta etapa consiste na elaboração do orçamento. 

3. Definir o horizonte do planejamento: definir, por exemplo, de forma detalhada, os 

próximos 2 anos, de forma resumida, os próximos 3 anos, e com base nos objetivos de 

longo prazo, planejar-se de forma genérica. 

4. Definir o perfil de investidor: Visando adequar os investimentos ao perfil de cada um, 

é preciso saber qual é a tolerância a riscos que a pessoa está disposta a correr. 

5. Elaborar um plano realista sobre os ganhos e as despesas futuras: A base deste plano 

é a situação atual, e os objetivos assumidos. As necessidades devem ser priorizadas, 

sem deixar de lado os desejos. É preciso levar em conta a evolução familiar, 

profissional e o cenário econômico. 

6. Elaborar um plano de investimentos: Baseando-se no passo anterior (a construção de 

um fluxo de caixa do orçamento), e considerando os objetivos de curto, médio e longo 

prazo, as metas de longo prazo devem ser priorizadas. Confrontar o plano com o 
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primeiro passo, onde foram estabelecidas as metas, para ver se ele atende necessidades 

e sonhos da pessoa.  

7. Implementação do plano financeiro: Assumir uma data para dar a partida. 

8. Monitoramento: Acompanhar periodicamente o que está acontecendo e comparar com 

o que foi planejado, tanto nos números, como nos cenários, evolução profissional, etc. 

Reavaliar cenários futuros, e fazer as alterações que se fizerem necessárias fazem parte 

desta etapa. Este último passo, também é chamado de controle orçamentário. 

O bom censo induz a acreditar que a periodicidade ideal de um orçamento doméstico é 

a mensal, pois os gastos da família repetem-se a cada mês. Porém podem existir casos em que 

seja recomendado diminuir o espaço de tempo, para quinzenal por exemplo. Se antes de 

chegar ao final do mês, as contas estão desequilibradas, é preciso reduzir o tempo a fim de 

evitar o descontrole financeiro (CERBASI, 2009). 

 

Cerbasi (2004) também destaca alguns pontos que no seu ver, são essenciais em 

qualquer planejamento financeiro: 

1. Controle de gastos: O primeiro passo para poupar, é fazer sobrar dinheiro. Para isso o 

autor sugere a criação de uma planilha com todos os gastos incorridos, inclusive os 

gastos pequenos, que muitas vezes não são considerados, pois individualmente eles 

são irrisórios, porém num montante, podem representar um valor expressivo. A partir 

daí deve-se procurar os excessos para cortá-los. Se aparentemente não houver o que 

cortar, o correto é estabelecer metas para a redução de gastos. Certamente há gastos 

que podem ser enxugados, como por exemplo, o supermercado. 

2. Estabelecimento de metas: quando alguém se propõe a organizar melhor sua vida 

financeira, certamente o seu objetivo principal é viabilizar a conquista de sonhos. O 

sucesso desta proposta assegurará o objetivo secundário, que é não sofrer com 

dificuldades financeiras. Os sonhos de longo prazo são a tranquilidade e a 

independência financeira, porém existem as metas intermediárias, como o carro ou a 

casa própria, que se adquiridas através de agentes financeiros, custarão mais caro, do 

que se forem adquiridas com a formação de uma poupança destinada a tal fim. Para 

isso é preciso estabelecer quais são estas metas e programar-se para elas. 

Cerbasi (2009) opina que é fundamental que os objetivos, sejam eles de curto, médio 

ou longo prazo, devem ser acordados com a família, para que estes também possam contribuir 

para a realização das metas. O autor sugere ainda a criação de um quadro com os objetivos 
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listados, bem como o custo de cada um deles estimado e um prazo definido para alcançar cada 

um deles, auferir uma prioridade para cada objetivo também se faz importante.  

 

Quadro 7: Detalhamento de objetivos 

Objetivo Custo Prazo Conclusão Prioridade 

Independência Financeira R$ 1.500.000 20 anos dd/mm/aa 1 

Férias na Praia R$ 2.000 8 meses dd/mm/aa 2 

Trocar de carro R$ 12.000 1 ano dd/mm/aa 3 

Bicicleta das crianças R$ 400 6 meses dd/mm/aa 4 

Reformar a casa R$ 10.000 2 anos dd/mm/aa 5 

Televisão de Led R$ 3.000 1 ano dd/mm/aa 6 

Fonte: Adaptado de Cerbasi (2009, p.78). 

 

Feito isto, os próximos passos especificados por Cerbasi (2009) são: determinar o 

melhor investimento para cada objetivo, calcular quanto investir mensalmente, e somar o 

montante necessário para investir em todos os objetivos (já que a soma tem que ser menor do 

que as sobras do orçamento). Se necessário for, algum investimento terá de ser adiado ou 

eliminado, para que os mais importantes caibam no bolso do indivíduo.  

3. Disciplina com investimentos: Para alcançar a independência financeira, é necessário 

tomar uma decisão, e deixar de contar com a sorte, para enriquecer gradativamente, 

através de muita disciplina. Além de investir as sobras do orçamento, os retornos dos 

investimentos devem ser reinvestidos também, até a formação de uma massa crítica de 

capital que gere a renda que a pessoa deseje para o resto de sua vida. 

4. Ajustes referentes à inflação e mudanças na renda: Após dedicar algum tempo a 

elaboração do planejamento financeiro, basta manter o elaborado, efetuando pequenos 

ajustes periódicos nas metas para orientar a vida para o caminho próspero. Estas 

mudanças seriam decorrentes de mudanças no salário, na rentabilidade do 

investimento, na inflação e nos objetivos do plano. 

5. Administração do que se conquistou: esta é a parte onde os resultados começam a 

aparecer, e depois do trabalho do planejamento e execução do plano, esta etapa prevê 

que o indivíduo aproveite o seu sucesso e desfrute do objetivo alcançado. 
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2.14 OS BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO  

O planejamento financeiro deveria ser um instrumento que fizesse parte do cotidiano 

de uma pessoa, já no início de sua vida profissional, pois desta forma, o desafio de formar 

uma poupança que permita a independência financeira seria algo mais simples, visto que o 

tempo seria um grande aliado. Mas conforme já foi dito nos temas anteriores, a cultura do 

Brasil ainda é muito imediatista, sem grandes planos com vistas no futuro. 

Cerbasi (2003) destaca que o fato do povo brasileiro ser imediatista é uma contradição, 

pois a população vive continuamente a sensação de insegurança: quanto ao emprego, quanto o 

valor do aluguel, quanto à alíquota dos impostos, os investimentos feitos, etc. Justamente por 

isso, o correto seria tomar as decisões focando no futuro. 

E quando se trata de futuro, prontamente, se estabelece uma ligação com a 

aposentadoria. Cerbasi (2003, p.38) descreve a aposentadoria como “[...] obter renda 

suficiente para pagar as contas mensais sem que se veja na obrigação de trabalhar para pagá-

las”.   

Pinheiro (2011) alerta para a realidade sobre a aposentadoria. O envelhecimento da 

população terá como consequência uma proporção cada vez melhor de trabalhadores ativos 

por aposentados nos próximos anos. Sendo assim, a tendência é que a responsabilidade da 

aposentadoria seja transferida do estado para os indivíduos, e com isso se faz extremamente 

fundamental planeja-se financeiramente para assegurar a renda futura. 

Mas garantir um futuro sem apertos e dificuldades financeiras não é o único motivo 

para adotar o planejamento financeiro. Souza e Torralvo (2008) listam outros benefícios, 

conforme seguem: 

 Aquisição da cultura de disciplina financeira: Tendo objetivos definidos e um plano 

traçado para alcançá-los, fica menos complexo responder questões como: Poupar ou 

consumir? Antecipar ou retardar? Isso é explicado porque a possível renúncia no 

presente se justifica por um ganho superior no futuro justamente em função do 

cumprimento das metas estabelecidas. 

 Aprimoramento do processo de decisão: O processo de decisão com relação ao 

consumo deve ser aprimorado constantemente. Com planos traçados para a vida, o 

ímpeto de precipitar-se e endividar-se deverão ser amenizados, já que a pessoa mira 

objetivos maiores no futuro. 
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 Racionalização do uso do dinheiro: Quando adotado, o planejamento financeiro 

pessoal tende a otimizar os recursos, à medida que estes serão administrados com mais 

eficiência, seja com relação aos gastos ou na formação de poupança. 

 Prevenção contra situações inesperadas: gastos extraordinários em determinados 

períodos ou crises financeiras mais acentuadas do país, podem ser prevenidas com a 

elaboração de um planejamento financeiro pessoal. 

 Independência financeira: Ser independente financeiramente ou não precisar se 

preocupar com questões que envolvem dinheiro é outro benefício que o planejamento 

financeiro possibilita. Certamente é um grande benefício, talvez o maior deles. 

 Sentimento de liberdade e de melhoria da qualidade de vida: As preocupações 

referentes ao dinheiro, certamente influenciam no dia-a-dia das pessoas, e com um 

planejamento financeiro pessoal, é possível alcançar melhor qualidade de vida, sem 

este tipo de preocupações. Há também maior liberdade nas escolhas, visto que o 

dinheiro não tem forte influência sobre as decisões tomadas. 

2.15 O PLANEJAMENTO NA PRÁTICA 

Cerbasi (2009) frisa que, sem o equilíbrio orçamentário, o planejamento financeiro 

não será eficiente. E por equilíbrio entenda-se gastar menos do que se ganha e investir a 

diferença com regularidade. “Alcançar e manter o equilíbrio orçamentário, mês a mês, é 

fundamental para viabilizar a realização de seus sonhos, já que os sonhos têm custo” 

(CERBASI, 2009, p. 25). 

O autor segue afirmando que o ideal é ter conhecimento detalhado dos gastos mensais 

e agir sobre esta informação, adotando iniciativas que viabilizem a poupança regular, para dar 

mais qualidade ao consumo e permitir também pequenos luxos.  

“É importante lembrar, contudo, que o sucesso de um planejamento financeiro está na 

determinação em fazê-lo e na disciplina em segui-lo no transcorrer do tempo” (SOUZA; 

TORRALVO, 2008, p. 80). 

Mesmo com a tentação do consumo, é preciso manter o foco na conquista de objetivos 

maiores no futuro. Souza e Torralvo (2008) também destacam que, mais do que a mera 
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contabilização dos gastos, o planejamento financeiro pessoal é uma reflexão que precisa 

ocorrer de modo sistemático antes do gasto dos recursos. 

2.15.1 A elaboração do orçamento doméstico 

A seguir será visto como colocar em prática o planejamento financeiro pessoal, 

segundo os passos elaborados por alguns autores selecionados. 

A visão de Souza e Torralvo (2008) sobre a construção do orçamento é dividida em 

três passos: 

1. Determinar os recursos que o indivíduo planeja receber de cada uma das possíveis 

fontes: Todos os recursos que podem gerar entrada de dinheiro no orçamento, de uma 

pessoa ou de uma família, devem ser analisados. Estes recursos podem provir de: 

a) Rendas: como, salários, aluguel, juros provenientes de aplicações financeiras no 

geral, pró-labore, ou dividendos. 

b) Resgate de investimentos: resgate de dinheiro aplicado para satisfazer alguma 

necessidade ou cobrir algum descasamento no orçamento. Pode-se constituir da 

venda de cotas de fundo de investimento, da liquidação de ações, da venda de um 

imóvel, entre outros. 

c) Empréstimos: apesar de não ser uma opção muito recomendada, um empréstimo 

contatado em bancos, financeiras ou até mesmo com agiotas, pode se configurar 

numa entrada de caixa, e deve ser registrada no orçamento. 

 

2. Levantar as despesas previsíveis e guardar um valor para gastos inesperados: Nesta 

fase são relacionadas as despesas que incidirão no orçamento. A sugestão é classificar 

as despesas em fixas e variáveis. 

a) Despesas Fixas: despesas de alta necessidade, que são incorridas mensalmente. 

Mesmo que haja alguma variabilidade de um período para outro, recomenda-se 

que sejam classificadas como despesas fixas. Alguns exemplos: 

- Moradia: gastos com aluguel, condomínio, luz, água, gás, manutenção de casa, 

empregado doméstico, IPTU. 

- Automóvel: combustível, seguro, manutenção, estacionamento e IPVA. 
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- Comunicação: gastos relacionados à utilização de aparelhos de comunicação, 

como telefonia fixa, móvel e internet. 

- Alimentação/Supermercado: despesas referentes às compras tipicamente feitas 

em supermercado, como alimentação, produtos de higiene e limpeza. 

- Educação: pagamentos de mensalidades escolares, ou de faculdades, além de 

cursos e outros programas relacionados à educação geral. 

 

b) Despesas Variáveis: gastos que não são recorrentes mensalmente, e também que 

não são considerados tão essenciais como as despesas fixas. Mas isso não significa 

que essas despesas não devam ser contraídas, elas podem ser contratadas, desde 

que, não comprometam a saúde financeira nem prejudiquem o estabelecimento das 

metas estabelecidas. Por este motivo, as despesas variáveis, também devem ser 

planejadas. Exemplos de despesas variáveis: 

- Esporte e lazer: despesas com cinema, teatro, restaurantes e outros prazeres 

equivalentes. Sem dúvida, essenciais para a convivência social, mas com algum 

grau de flexibilidade para adiamento e com relação ao montante gasto para tal fim. 

- Higiene e bem estar: cabeleireiros, artigos para cuidado do corpo, e atividades 

visando à melhoria do bem estar, como academia, meditação, etc. 

- Vestuário: compras de roupas e calçados em geral. Também podem ser incluídos 

gastos que serão incorridos de acordo com a expectativa de cada membro da 

família, e que não puderam ser encaixados nas categorias anteriores, como jornal, 

revista, tinturaria e outros. 

 

c) Reserva para despesas inesperadas: é importante reservar algum valor de recursos 

ganhos para enfrentar situações imprevisíveis, como, falha mecânica no carro, uma 

internação médica de urgência. Embora possa ser um valor reservado e não 

utilizado, deve ser considerado como despesa, e se não utilizado, o valor se 

converte em contribuição ao superávit do período. 

 

3. Traduzir a programação financeira em números e colocar em prática o planejamento: 

Este é o momento de estabelecer objetivos a serem seguidos. De forma geral, estes 

objetivos podem ser enquadrados em duas categorias: 
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a) Objetivos de consumo: Esse item engloba a compra de produtos e serviços 

baseados em desejos de consumo, como aquisição de uma casa, um carro, um 

computador, ou relacionados a uma viagem ou até mesmo o casamento, entre 

outros. 

b) Objetivos financeiros: Estão relacionados à formação de reservas a partir de 

investimentos em poupança. 

 

Identificadas as entradas e as saídas de caixa, com a melhor margem de segurança 

possível e, fixados os objetivos de realização mês a mês para os próximos 12 meses, é 

chegada a hora de colocar o planejamento no papel e iniciar as ações práticas de controle. 

É recomendável a utilização de uma planilha para balizar e facilitar o processo, 

conforme o modelo apresentado a seguir. 

 

Quadro 8: Orçamento familiar para os próximos 12 meses 

Detalhamento/Mês 
M

1 

M

2 

.

.. 

M

12 

Total Próx. 

12 meses 

A. RECEBIMENTOS PREVISTOS      

Salários      

Aluguéis      

Juros      

Pró-labore      

Outros recebimentos      

TOTAL DE RECEBIMENTO (A)      

B. PAGAMENTOS PRESENTES      

Moradia      

Automóvel      

Comunicações      

Alimentação/Supermercado      

Educação      

Despesas médicas e odontológicas      

Pagamento de juros e empréstimos      

Outros gastos fixos      

TOTAL DE PAGAMENTOS FIXOS (B1)      

Esporte e lazer      

Higiene e bem estar      

Vestuário      

Outros gastos variáveis      

TOTAL DE PAGAMENTOS VARIÁVEIS (B2)      

TOTAL DE PAGAMENTOS (B = B1 + B2)      

ORÇAMENTO LÍQUIDO (C = A – B)      

EMPRÉSTIMO (D)      

DESAPLICAÇÕES (E)      

APLICAÇÕES (F)      

SALDO INICIAL DA APLICAÇÃO (G)      

SALDO INICIAL DA APLICAÇÃO (H = F + G – E)      

Fonte: Souza; Torralvo (2008, p. 85).  
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A linha correspondente ao “orçamento líquido” (C) deve ser o primeiro referencial a 

ser considerado ainda na fase de preparação do orçamento, pois indica a poupança 

programada para o respectivo período. Ou seja, ela indica se as receitas são maiores do que as 

despesas, ou vice-versa. 

O objetivo é que a poupança programada para o referido mês seja positiva e com o 

saldo maior possível, e isso se consegue de duas formas, ou aumentando as receitas, ou 

cortando gastos para reduzir os pagamentos do período. 

Caso o “orçamento líquido” seja negativo, o que se deduz é que naquele período 

deverá haver um desinvestimento, que pode ser, por exemplo, o resgate de uma aplicação 

financeira, ou que a pessoa precisará tomar um empréstimo para cumprir o total das 

obrigações. Caso as duas opções se tornem recorrentes contrariando, portanto a expectativa de 

formação de reservas, a pessoa deverá esforçar-se novamente para aumentar os recebimentos 

e reduzir os dispêndios. “Eis o planejamento financeiro fazendo seu papel principal: orientar a 

tomada de decisões” (SOUZA; TORRALVO, 2008, p. 86). 

A última linha da tabela, “saldo final de aplicações” (H), é o foco principal de todo o 

processo, segundo os autores acima mencionados. É fortemente desejável que o valor mensal 

estabelecido seja superior ao valor anterior, e quanto maior for esta diferença, maior será a 

prosperidade no processo de capitalização, pelo menos em termos de planejamento. 

O raciocínio contrário também é válido, caso o saldo de aplicações financeiras estiver 

caindo, isso significa que a pessoa está consumindo reservas. Isto só deve ocorrer em 

situações excepcionais, ou se a pessoa estiver de fato usufruindo as reservas já acumuladas 

por vontade de fazê-lo (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Cada autor tem o seu próprio modelo sugerido, para guiar o planejamento financeiro 

pessoal. É importante colocar que, a pessoa, ao escolher qual modelo seguirá para fazer o seu 

próprio orçamento, deve considerar com qual modelo se sente mais confortável e disposta. 

O modelo que será visto a seguir é de Cerbasi (2009). É similar ao apresentado 

anteriormente, salvo pequenas diferenças. O autor prefere, por exemplo, intitular todas as 

fontes de renda da família, como receitas, ao invés de recebimentos, nome do mesmo campo 

no modelo de Souza e Torralvo (2008). 

Cerbasi (2009) detalha que para descrever as receitas, a família pode utilizar o valor 

líquido, ou utilizar o valor bruto e descontar os tributos incidentes sobre a o valor das receitas. 
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O autor também sugere a classificação das despesas em fixas e eventuais, onde no 

modelo anterior, eram classificadas em despesas fixas e variáveis. Os grupos de consumo 

dentro das despesas fixas, conta também com despesas de habitação, saúde, transporte, 

educação, outras despesas, e a este grupo são acrescidos os grupos de despesas pessoais 

(higiene pessoal, cabeleireiro, vestuário, academia, esportes, tratamentos estéticos, mesadas e 

afins) e despesas com lazer (restaurantes, cafés, bares, boates, livrarias, locadora de DVDs, 

acessórios, videogames, viagens, passagens, hospedagens, passeios e similares). 

Cerbasi (2009) lembra que a classificação sugerida é feita a partir de um critério 

pessoal, e pode ser alterada conforme conveniência e interpretação de cada um.   Apesar de 

alguns gastos citados apareçam poucas vezes num ano, até mesmo uma única vez, são 

considerados fixos em função de sua previsibilidade em termos de data e valor e em razão de 

sua relevância no orçamento familiar. 

Para as despesas eventuais, o autor cita que é possível considerar como eventuais os 

gastos não planejados, ou os gastos relevantes e que ocorrem uma ou poucas vezes no ano, ou 

ainda, somar os dois critérios. São exemplos: cursos de idioma e academias de curta duração, 

IPVA e IPTU (caso pagos a vista), médicos e terapeutas esporádicos, dentre outros. 

Ele afirma ainda, sobre as despesas eventuais, que “esse é um dos campos mais 

importantes do orçamento. São as informações aqui contidas que permitirão antecipar os picos 

de consumo e ajustar antecipadamente os gastos fixos mensais para comportá-los” 

(CERBASI, 2009, p. 30). 

O modelo de Cerbasi (2009) é apresentado no quadro a seguir:  
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Quadro 9: A estrutura do orçamento 

Descrição do 

nome das contas 

lançadas 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 ... 

Relação de suas Receitas Líquidas 

- ou - 

Relação de suas Receitas Brutas 

(-) Relação de tributos na fonte 

(=) Total de Receita líquida no período 

(-) Relação de suas despesas fixas com: 

- Habitação 

- Saúde 

- Educação 

- Alimentação 

- Transporte 

- Impostos 

- Despesas Pessoais 

(-) Relação de suas despesas eventuais 

(=) Saldo disponível 

(+) Sobra de caixa do mês anterior 

(-) Aplicação financeira feita no período 

(=) Sobra de caixa no mês 

(=) Sobra de caixa Total 

Fonte: Cerbasi (2009, p. 26) 

 

No modelo de Cerbasi (2009), na linha “saldo disponível”, o resultado é encontrado 

após subtrair-se da renda líquida, as despesas fixas e as eventuais. A partir deste saldo serão 

tomadas decisões que viabilizarão a realização de sonhos futuros, com o direcionamento deste 

saldo para aplicações financeiras. 

Quem opta por conduzir o seu planejamento com metas específicas de poupança (por 

exemplo, quero poupar R$ 500,00 por mês), terá no campo de saldo disponível o medidor da 

eficiência de seu projeto pessoal. Ao tomar uma decisão de consumo que impacte no 

orçamento de vários meses, como a compra a prazo, a análise do saldo disponível dos meses 

seguintes dirá se a decisão deve ou não ser tomada (CERBASI, 2009). 

Há objetivos que dependem de sobras financeiras eventuais, como férias ou decoração 

nova da casa, por exemplo. Para estes objetivos, mensalmente, se ocorrer um superávit do 

orçamento, os valores poderão ser encaminhados para este destino, diferente da poupança 

formada para faculdade dos filhos, a aposentadoria, a troca de carro (dentre outras que podem 

ter sido definidas a partir das metas de cada família), que deverão ocorrer periodicamente. 

“Deste modo, controlar o Saldo disponível significa „pilotar‟ o sucesso de um desejo de 

consumo de curto ou médio prazo” (CERBASI, 2009, p. 31). 

Na linha de aplicações financeiras, deverão ser listadas as contribuições mensais para 

os objetivos de poupança e de consumo de médio prazo. Nota-se que na planilha apresentada 
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pelo autor, os investimentos são tratados como despesas, pois o relatado só mostra a 

movimentação do valor que sai da renda mensal, porém este campo do orçamento doméstico 

deve alimentar outra planilha, ou outro controle, que visa monitorar os saldos e rentabilidades 

dos investimentos realizados. 

E finalmente a linha de sobra de caixa, o grande medidor do sucesso do orçamento do 

mês. Se todas as opções de poupança e de consumo tiverem sido lançadas no orçamento, e o 

campo sobra de caixa finalizar com saldo positivo, isso quer dizer que neste período, a pessoa 

obteve uma vitória financeira (CERBASI, 2009). 

O objetivo não é ter sobras de caixa consideráveis, mas sim, zerar este campo, afinal, 

para chegar a ele, a pessoa já terá decidido quanto poupar e quanto gastar no mês. Antes 

mesmo do final do mês, este campo ganha importância, pois ele demonstra quanta verba ainda 

há disponível para fazer escolhas naquele período. “Contatar que sobrou caixa no final do mês 

significa que você não soube nem gastar e nem poupar bem o seu dinheiro” (CERBASI, 2009, 

p. 32). 

2.16 O CONTROLE DO PLANEJAMENTO NA PRÁTICA 

O planejamento feito e colocado em prática corresponde a um conjunto de 

expectativas que foram concebidas e dimensionadas a partir de reflexões, análises históricas e 

fixação de objetivos mais amplos e metas mais específicas de recebimentos, pagamentos e 

formação de uma reserva que se tenha evidenciado possível a cada período (SOUZA; 

TORRALVO, 2008).  

Os autores também afirmam que ao final de cada período deve haver uma 

confrontação das realizações nas mesmas dimensões: pagamentos, recebimentos e poupança e 

nível de investimento. O resultado desta análise vai servir de base para novas decisões. 

Para que isto seja possível, os autores Souza e Torralvo (2008) sugerem a utilização da 

mesma tabela vista anteriormente, porém, na coluna de valor, devem ser abertas duas janelas, 

uma coluna para os valores previstos e outra para os valores realizados, ou seja, o que ocorreu 

na prática. 

O indivíduo deve ainda, por recomendação dos autores, apurar a variação entre os 

valores que eram previstos e os que ocorreram, deve fazer um julgamento individualizado por 

contas, e não apenas nos totais, pois assim será possível compreender todas as oscilações, 
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sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, o recebimento de um valor de aluguel foi 

menor do que a quantia esperada, mas em contraposição, o valor recebido por pró-labore, foi 

superior ao esperado, mantendo assim a diferença na soma total prevista. Porém quando as 

diferenças são avaliadas separadamente, por grupo de contas, é possível perceber que não 

houve o pagamento do aluguel. Quanto antes percebido este erro, maior será a chance de 

corrigi-lo sem maiores problemas. Além disto, estas informações viabilizam melhores 

tomadas de decisões em relação às metas estipuladas, melhorando o total das entradas, a 

poupança do período, e elevando o saldo final de investimentos realizados. 

Cerbasi (2009, p. 38) afirma que “sua planilha deve ser periodicamente revisada, para 

que o aprendizado cotidiano seja agregado ao seu modelo de controle. Ao fazer isso, é 

inevitável obter melhorias contínuas”. 

Cerbasi (2009) adverte que controlar os gastos diariamente, além de gerar grande 

desperdício de tempo, bastará uma semana muito ocupada para que a rotina seja quebrada, o 

que poderá resultar na desistência dos controles. O planejamento financeiro pessoal deve ser 

um projeto de vida, viabilizar sonhos, e somente com muito rigor e disciplina, é que vai 

funcionar em longo prazo. 

O controle do planejamento deve incluir etapas de projeção de valores mensais ao 

longo dos meses seguintes, isto para fundamentar as escolhas ao longo do tempo e também 

para prevenir furos orçamentários. 

“Qualquer que venha a ser a decisão tomada, o aperfeiçoamento do processo – tanto 

de planejamento quanto de controle – deve ser seu principal objetivo” (SOUZA; 

TORRALVO, 2008, p.88). 

2.17 RECOMENDAÇÕES ÚTEIS PARA O ORÇAMENTO PESSOAL 

Cerbasi (2009) aconselha sobre algumas dicas para extrair o potencial máximo do seu 

planejamento financeiro pessoal, ou do orçamento: 

 Comece com a visão do fim. É no início do mês, e não no fim, que as pessoas têm 

condições de mandar em seu dinheiro, e não deixar que ele mande nelas. Antes de 

começar o mês, a recomendação é estudar o orçamento do mês que finalizou e ver 

quais são os gastos que devem ser cortados ou reduzidos, estabelecendo metas 

objetivas, e de preferência por escrito. Para os gastos ditos variáveis, a regra é 
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antecipar o padrão de consumo ao longo do ano, tomando como base o gasto do ano 

anterior. 

 Os imprevistos são previsíveis. O correto é sempre destinar uma verba para os 

imprevistos, segundo o autor, cerca de 5% do valor das despesas mensais são 

suficientes. 

 Mapa de vencimentos. Mesmo organizando os gastos por ordem cronológica das datas 

de vencimento, o que ajuda a evitar atrasos, é recomendável que um mapa de 

vencimentos seja mantido as vistas dentro de cada mês. Pode ser utilizado até mesmo 

um calendário comum, onde cada despesa deve ser marcada no seu dia pertinente, isso 

ajuda a manter as contas em dia, já que é possível a visão de todos os compromissos 

por data de vencimento. 

 Débito automático em conta. Programar os pagamentos em débito automático ajuda a 

poupar tempo e evitar atrasos, bem como melhora o seu relacionamento com a 

instituição financeira. O cuidado, porém, é escolher instituições da confiança da 

pessoa e que não tenham grande número de reclamações em órgãos de defesa do 

consumidor. 

 Tributos anuais. Dedique especial atenção aos tributos, principalmente aqueles cujos 

pagamentos ocorrem uma vez no ano, como IPTU, e IPVA. Talvez estes impostos não 

sejam esquecidos, já que são relevantes no orçamento, porém a maioria dos 

contribuintes deixam para decidir como pagar quando a conta já está em suas mãos, e 

assim acabam optando pelo parcelamento, que é a forma menos eficiente de efetuar o 

pagamento. O desejável é programa-se para estes pagamentos, talvez até aproveitando 

parte do 13º salário para este fim. 

 Outros gastos anuais. Dê o mesmo tratamento dos impostos a outras despesas, tais 

como, matrículas escolares, anuidades de clubes ou associações, e outros pagamentos 

que podem reverter em descontos. Muitas escolas, por exemplo, dispõem de descontos 

que chegam a 15% para pais que pagam antecipadamente a anuidade, é um bom 

negócio para os pais e para as escolas também, visto que elas administram melhor a 

inadimplência desta forma. 

 Despesas eventuais. Não despreze e nem evite gastos eventuais. Eles devem ser 

tratados como uma celebração de folga orçamentária, praticar a indulgência e aprender 

a celebrar e presentear entre família e amigos é um importante exercício para aprender 

a lidar com sonhos mais complexos, como a aposentadoria. 
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 Liberdade e individualismo preservados. Para o caso de famílias, ou pessoas que 

vivem com um companheiro (a), é importante manter a individualidade e a liberdade 

de cada um. Faça-se isso através de uma espécie de mesada para adultos, de 

preferência de igual valor, para que cada um gaste da maneira como preferir. O 

excesso de transparência nas contas fulmina a surpresa, o romantismo e 

individualidades saudáveis. 

 Mesada dos filhos. Para os filhos, o critério adotado pode ser o mesmo da mesada 

adulta, porém o valor deve ser discutido em família, para decidir quais gastos serão 

cobertos pela mesada, e quais ficarão a cargo dos pais. 

 Participação dos filhos. O envolvimento dos filhos na construção e no controle do 

orçamento doméstico deve ser encorajado. Esta é uma forma bastante eficiente de 

praticar a educação financeira em casa, pois estimula os filhos a adotarem decisões 

financeiras mais maduras. O envolvimento deve ser gradual, iniciando pela discussão 

do orçamento da mesada, passando por decisões de orçamento específicas (passeios, 

viagens, celebrações em família), para então envolver os filhos no acompanhamento 

das contas do lar. Não há necessidade de conhecimento da renda familiar total, mas 

sim, da verba destinada aos gastos da família, para que o exercício seja eficaz. 

 Guarde os comprovantes. Teoricamente após as despesas lançadas no orçamento, os 

comprovantes poderiam ser descartados, porém, por motivo de segurança do 

consumidor, recomenda-se guardar os comprovantes conforme o quadro que segue. 

  

Quadro 10: Prazo para guardar comprovantes 

Tipo de conta Prazo para guardar comprovantes 

Documentos de seguro 1 ano 

Extratos bancários 1 ano 

Contas públicas 2 anos 

Recibos de aluguel 3 anos 

Faturas de cartão de crédito 5 anos 

Impostos municipais 5 anos 

Condomínios 5 anos 

Mensalidade escolar 5 anos 

Contratos de serviço 5 anos 

Declaração de imposto de renda 6 anos 

Impostos federais 10 anos 

Fonte: Cerbasi (2009, p. 45). 
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 O orçamento é uma trilha, não um trilho. O orçamento doméstico não deve ser 

encarado como um engessador das decisões. Se as previsões do planejamento não se 

realizarem durante determinado mês, o caminho é reunir a família, ou pessoas 

interessadas, e apontar qual gasto será prejudicado para atender a emergência 

financeira. Enquanto a rigidez gera discórdia da família, a flexibilidade pode motivar 

uma celebração pelo alívio proporcionado. 

Além destas dicas, um conselho admirável, e que não pode passar despercebido, é o de 

Souza e Torralvo (2008), que diz respeito ao pagar-se primeiro. Parece uma recomendação 

simplória, porém, quando colocada em prática, provavelmente fará grande diferença. Neste 

sentido é importante, no momento exatamente após a elaboração do planejamento financeiro e 

após as revisões mensais, estipular o valor que será reservado para cumprimento dos objetivos 

de poupança e separá-lo imediatamente, de preferência direto para algum investimento. 

É igualmente importante frisar que o planejar financeiramente não significa privar-se 

de tudo. Porque não se espera que alguém seja capaz de sempre postergar a realização de seus 

desejos de consumo, além de que, o caminho do planejamento, qualquer que seja, estará 

repleto de obstáculos. Isto por causa de uma série de influências a que todos são submetidos 

durante o processo de tomada de decisões relativo ao consumo. Por isso mesmo é 

fundamental não tornar esta trajetória algo doloroso ou intransponível, correndo o risco de 

torná-la desmotivadora e inviável. Alguns prazeres devem ser concedidos vez ou outra até 

mesmo, como forma de recompensa, pelos esforços empreendidos no planejamento financeiro 

pessoal, ou orçamento doméstico (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

2.18 INGREDIENTES PARA ALCANÇAR AS METAS 

Para formar uma poupança que valide a realização das metas propostas pelo 

orçamento ou planejamento financeiro pessoal, é preciso aplicar mensalmente um valor em 

algum tipo de aplicação. Cerbasi (2004) afirma que o investimento é o caminho da garantia ou 

da melhora daquilo que foi construído até o momento. É possível atingir um padrão de vida 

superior ao do presente, se considerados quatro ingredientes: tempo, dinheiro, decisões 

inteligentes e juros compostos.  

Tempo e dinheiro são elementos básicos da receita, quanto mais a pessoa tiver de um, 

menos precisará do outro. As decisões inteligentes são àquelas embasadas, tomadas com 
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conhecimento no assunto, a busca por informações na maioria das vezes não custa quase 

nada, basta ter interesse de buscá-las (CERBASI, 2004). 

Já o quarto ingrediente, quanto mais intenso for, mais poderá gerar efeitos 

impressionantes sobre a riqueza: os juros compostos. De uma maneira simples, os juros 

compostos são obtidos quando é possível reinvestir os juros ganhos em uma aplicação, 

gerando em cada período renda sobre o dinheiro que se investiu e também sobre os juros que 

se acumularam até então. O efeito desta acumulação é muito interessante, quando a pessoa 

dispõe de juros mais altos, ou de um período longo de tempo de aplicação (CERBASI, 2004). 

2.18.1 O valor a ser investido mensalmente 

O valor que deve ser poupado e depois investido mensalmente para alcançar a 

tranquilidade financeira difere de pessoa para pessoa, ou ainda, de família para família. 

Uma pessoa solteira, e sem muitos compromissos financeiros, geralmente tem 

condições de destinar maior parte de sua renda para investimento. Daí vem à importância de 

apresentar os jovens ao planejamento financeiro pessoal o quanto antes, pois quanto antes 

iniciarem, maior será a parcela de seus recursos que poderão destinar para a poupança, para 

mais tarde alcançarem objetivos como o da independência financeira. 

Frankenberg (1999) menciona alguns critérios puramente teóricos para serem levados 

em consideração, quanto ao valor mensal destinado para investimentos: 

 Para pessoas solteiras, no começo de suas vidas profissionais: 5% a 10% do 

rendimento líquido. 

 Para pessoas casadas e sem filhos, no começo de suas carreiras: 5% a 15% do 

rendimento líquido. 

 Para pessoas casadas e com filhos menores, mas financeiramente estáveis: 10% do 

rendimento líquido. 

 Para pessoas casadas e com filhos em fases da vida com elevados custos 

(adolescência, por exemplo): 5% do rendimento líquido. 

 Para lares em que duas pessoas têm ganhos, com ou sem filhos: 10% a 15% do 

rendimento líquido de ambos. 
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 Para pessoas maduras, com filhos já encaminhados na vida: 15% a 20% do rendimento 

líquido. 

Claro que como mencionado, são conceitos teóricos, que devem ser adaptados a 

realidade de cada pessoa, ou família. O importante é colocar o plano em prática, pois caso 

contrário, os objetivos demorarão mais tempo a serem cumpridos. 

Cerbasi (2004) afirma que independente do investimento escolhido, há dois caminhos 

mais amplamente utilizados por poupadores para alcançar um objetivo de investimento: o do 

valor mensal e o do percentual mensal. 

O autor explica que no caminho do valor mensal, a meta do valor da poupança a ser 

formada, é determinada, assim como o prazo no qual se espera formar tal poupança. Com 

base no rendimento líquido do investimento escolhido, chega-se ao valor que deve ser 

espremido do orçamento mensal. O rendimento líquido é aquele já descontado o imposto de 

renda e a inflação. 

Cerbasi (2004) diz que os cálculos de montagem desta estratégia, podem ser 

aprendidos em qualquer curso de matemática financeira, mas para simplificar, o autor 

desenvolveu um quadro, que mostra o valor a ser investido mensalmente para alcançar um 

montante de R$ 100.000,00. 

 

Quadro 11: Parcela a ser poupada para montante de R$ 100.000,00 

Prazo em anos 5 10 15 20 25 30 35 40 

Taxa de 

juros/Mês 
        

0,30% 1.523,66 693,55 419,80 285,11 206,00 154,65 119,11 93,41 

0,35% 1500,69 671,98 399,75 266,57 188,94 139,02 104,85 80,46 

0,40% 1.477,97 650,91 380,41 248,96 173,00 124,67 92,00 69,03 

0,45% 1.455,20 630,31 361,79 232,25 158,13 111,53 80,48 58,98 

0,50% 1.433,28 610,21 343,86 216,43 144,30 99,55 70,19 50,21 

0,55% 1.411,30 590,57 326,61 201,47 131,47 88,66 61,04 42,60 

0,60% 1.389,57 571,42 310,05 187,35 119,59 78,79 52,93 36,01 

0,65% 1.368,08 522,73 294,14 174,04 108,61 69,87 45,78 30,35 

0,70% 1.346,84 534,52 278,89 161,5 98,5 61,84 39,50 25,50 

0,75% 1.325,84 516,76 264,27 149,73 89,20 54,62 33,99 21,36 

0,80% 1.305,08 499,46 250,27 138,67 80,66 48,16 29,19 17,85 

0,85% 1.284,56 482,61 236,87 128,31 72,84 42,39 25,01 14,88 

0,90% 1.264,28 466,20 224,07 118,61 65,69 37,24 21,39 12,37 

0,95% 1.244,24 450,24 211,84 109,55 59,17 32,67 18,25 10,26 

1,00% 1.224,44 434,71 200,17 101,09 53,22 28,61 15,55 8,50 

Fonte: Cerbasi (2004, p. 122). 
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O manejo desta tabela simplifica o planejamento financeiro pessoal, para exemplificar: 

se o rendimento do investimento escolhido está em 0,65% ao mês, e para acumular a soma de 

R$ 100.000,00 uma pessoa admita esperar por 20 anos, o valor a ser poupado mensalmente 

será de R$ 174,04. Se a meta for poupar R$ 200.000,00 o valor a ser poupado será exatamente 

o dobro, ou seja, R$ 348,08. Se o prazo de 20 anos for muito para a pessoa em questão, e ela 

quiser aguardar por apenas 10 anos, o valor para poupar será de R$ 522,73. 

O que precisa ser lembrado, é que, para a tabela funcionar, é preciso corrigir 

periodicamente o valor do investimento pela inflação. Se isto não for feito, acontecerá que o 

valor poupado será o projetado, porém a capacidade de compra dele será menor.  

Supondo que a inflação do mês fecha em 0,5%, o valor a ser depositado no 

investimento deve ser corrigido pela mesma taxa, isto é, o valor da parcela deve ser acrescido 

de 0,5% do valor do mês anterior. “A mesma inflação que vocês usam para „limpar‟ sua taxa 

de juros, deve ser usada para aumentar o valor mensal a ser poupado” (CERBASI, 2004, p. 

122).  

O autor prossegue ao afirmar que se o caminho escolhido não for o do valor mensal, 

mas sim, o caminho do percentual mensal, o que deve ser feito é, estipular uma porcentagem 

da renda mensal que deve ser investida, sem um prazo definido, apenas ocorrem aplicações 

mensais até formar o valor desejado.  

Este método é mais utilizado por pessoas com remuneração variável. Mas Cerbasi 

(2004) justifica que para ele, falar em números fechados, porcentagens prontas não é o 

correto, pois cada família tem limitações e sonhos próprios, e às vezes estas fórmulas pré-

prontas não se adaptam a situação da família. Um casal jovem e sem filhos, por exemplo, vai 

conseguir poupar mais do que um casal com filhos adolescentes, assim como um casal idoso 

não vai dispor de muitos anos para ser independente financeiramente.  

2.18.2 A mágica dos juros compostos 

“Infelizmente, a maioria das pessoas, por ignorarem os princípios matemáticos que 

regem os pagamentos de compras a prazo e empréstimos, preferem pagar na maior quantidade 

de meses possível e esticar a dívida ao máximo” (FRANKENBERG, 2002, p. 93).  

O autor sustenta que, ao fazerem isto, as pessoas não se dão conta de que acabam 

pagando um valor superior ao que pagariam se fizessem poupança para aquela compra e 
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pagassem-na, a vista. Ou, se não houvesse opção de compra a vista, que a compra parcelada 

ocorresse no menor tempo possível, pois só assim é pode-se reduzir o valor de juros embutido 

no total das compras.  

Mas sempre há a opção de fazer com que os juros trabalhem a favor do indivíduo, e 

não contra este. Isso ocorre, segundo Cerbasi (2003) quando a pessoa investe seus recursos 

em aplicações que permitam que a renda gerada na forma de dinheiro possa ser reinvestida, 

rendendo posteriormente juros sobre o investimento inicial, e também sobre as rendas 

subsequentes. Aplicando em juros compostos, após algum tempo, a pessoa terá uma poupança 

formada tanto por aplicações quanto por rendas, é a chamada capitalização. 

O autor explica ainda que, o que está por trás do efeito acelerador do crescimento dos 

juros compostos, é o conceito de juros sobre juros. Pois a rentabilidade é sobre o dinheiro 

aplicado e também sobre os juros recebidos com a aplicação até o momento.  

Cerbasi (2003) esclarece o assunto com o exemplo de uma pessoa que aplica R$ 

100,00 a juros de 1% ao mês. Após a passagem do primeiro mês, o valor que a pessoa terá 

será de R$ 101,00, devido à adição de R$ 1,00 de juros. No mês subsequente, a rentabilidade 

do investimento passa a ser sobre a base de R$ 101,00 e não mais sobre os R$ 100,00 do 

investimento inicial. 

Conforme Cerbasi (2003), matematicamente, estes conceitos são expressos da seguinte 

forma: se for investido P em uma data inicial, a juros iguais a i (que são multiplicados pelo 

valor inicial), teremos após um mês, P + P x i, que é o mesmo que P x (1 + i). 

No final do segundo mês, tem-se: os mesmos P x (1 + i) mais os juros de i x [P x (1 + 

i)], totalizando, P x (1 + i) + i x [P x (1 + i)]. Esta segunda expressão pode ser escrita como: P 

x (1 + i) + (1 + i), ou P x (1 + i)
2
. A potência 2 indica que (1 + i) é multiplicado duas vezes.  

Assim, para três meses, a fórmula seria: P x (1 + i)
3. 

Para quatro meses: P x (1 + i)
4. 

E 

assim consecutivamente. Considerando n qualquer número de períodos, têm-se a função de 

valor futuro após n períodos: F = P x (1 + i)
n
. 

Esta é a formula para a capitalização dos juros. Para Gitman (2004), esta mesma 

fórmula pode ser escrita como:  

VF n = VP x (1 + k)
n
. Onde:  

VF n = Valor futuro no final do período n  

VP = Valor presente 

k = taxa de juros pagos. Em calculadoras financeiras, i é normalmente usado para 

representar esta taxa. 
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n = número de períodos em que os fundos permanecem depositados. Geralmente 

expresso em anos. 

Cerbasi (2003) adverte que a sua fórmula, descrita anteriormente, é válida para uma 

única aplicação, investida por n períodos. Se as aplicações forem periódicas, a fórmula que 

segue determina quanto deve ser investido mensalmente para atingir a poupança desejada: 

 

Valor das aplicações regulares = Poupança desejada após n períodos 

     (1 + taxa de juros)
n 

- 1 

              taxa de juros       

 

Segundo esta fórmula, o valor da poupança desejado é dividido por um fator obtido da 

relação matemática entre a taxa de juros mensal da rentabilidade do investimento e o prazo n 

de meses, durante o qual se está disposto a investir. Quanto maior o prazo do investimento, 

menor será o valor das prestações mensais a serem efetuadas.  

 Um cuidado que jamais deve ser esquecido, é o de corrigir o valor mensal da 

aplicação pela inflação. 

Cerbasi (2003) lembra que existem pessoas que não sabem ao certo quanto terão em 

suas poupanças no momento da aposentadoria, porém elas sabem qual é o valor mensal que 

poderão destinar a este investimento. Para estes casos, basta reorganizar a fórmula descrita 

anteriormente, na maneira que segue: 

 

Poupança após n meses = Aplicação regular possível x   (1 + taxa de juros)
n 
– 1 

             taxa de juros 

 

Entender sobre alguns conceitos da matemática financeira é de suma importância para 

o planejamento financeiro pessoal, pois possibilita ao indivíduo tomar decisões inteligentes 

sobre investimentos. E conforme já mencionado anteriormente, decisões inteligentes é um dos 

quatro ingredientes para alcançar metas. Além disto, a ferramenta da matemática financeira 

auxilia na identificação do valor da poupança desejada, ou do valor do investimento mensal 

que viabilizará a independência financeira e demais metas assumidas no orçamento. 
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2.19 INVESTIMENTOS 

2.19.1 Conceitos relacionados a investimentos 

“Viabilizar sobras de recursos é uma questão de escolha: se você optar por viver um 

padrão um pouco mais simples do que sua renda total permite, estará criando a condição 

necessária para a poupança” (CERBASI, 2009, p. 155). 

Cerbasi (2009) destaca que poupar e investir são conceitos diferentes, quem poupa não 

necessariamente enriquece. Investir é multiplicar as reservas financeiras. A poupança de 

qualidade, em alternativas financeiras que sejam eficientes em vencer a inflação, aliada a 

força de vontade de deixar de consumir hoje, para colher mais desejos no futuro, é o que 

garante boas conquistas. 

Frankenberg (1999) define conceitos relacionados aos investimentos: 

 Liquidez: tempo necessário para transformar o investimento em dinheiro a disposição. 

 Rentabilidade: quanto produz de juros ou dividendos. 

 Valorização: possibilidade de aumento do valor do investimento no decorrer do 

tempo. 

 Segurança: probabilidade maior ou menor de que o investidor possa perder ou não seu 

investimento. 

 Proteção inflacionária: rendimento maior ou menor do que a corrosão da moeda 

nacional. 

 Diversificação das aplicações: o conteúdo (carteira) do investimento está ou não em 

diversos tipos diferentes de aplicações. 

A esta lista, ainda devem ser acrescentados outros dois conceitos de suma importância, 

o de risco e o de retorno. Ambos serão trazidos através da visão de Gitman (2004): 

 Risco: pode ser definido, em seu sentido fundamental, como a possibilidade de 

prejuízo financeiro. Os ativos (neste caso, os investimentos) que possuem grandes 

possibilidades de prejuízos são vistos como mais arriscados que aqueles com menos 

possibilidades. 

 Retorno: o total de ganhos ou prejuízos dos proprietários decorrentes de um 

investimento durante determinado período. 
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Outra autora, Luquet (2000), define risco como a possibilidade de alguém não 

conseguir atingir seus objetivos.  

Estes dois conceitos, risco e retorno, se relacionam de maneira oposta, isto é, quanto 

mais de um, menos de outro. Sendo assim, para alcançar um retorno maior, a exposição ao 

risco aumenta. Da mesma forma, o risco diminui quando se fala em investimentos mais 

conservadores e, portanto, com um retorno menor. 

2.19.2 Preferências com relação ao risco 

Segundo Gitman (2004), existem três comportamentos em relação à preferência de 

uma pessoa ao risco: aversão, indiferença e tendência ao risco. 

Para Frankenberg (1999), o risco é encarado de forma diferente por cada pessoa, e isso 

as divide em quatro categorias: poupadores, investidores, jogadores e especuladores. 

O autor explica que, poupador é aquele sujeito que mensalmente ou periodicamente 

reserva certa importância, e não a gasta, Poupadores podem evoluir para investidores com o 

passar do tempo, pois poupar é o primeiro sinal de que a pessoa pretende encarar de forma 

realista os altos e baixos que irão ocorrer durante a vida, e que pretende estar preparada para 

isto. 

O investidor pode, segundo Frankenberg (1999), ser a segunda fase do poupador, mas 

não necessariamente, pois algumas pessoas, por seu perfil, já iniciam suas vidas nesta fase. 

Investidores não se contentam com um investimento como a poupança, eles buscam maiores 

retornos, ou rendimentos. 

O jogador é o perfil que é atraído por maiores riscos, pois o rendimento considerado 

normal, não o satisfaz. É o tipo de pessoa que se sente a vontade com qualquer investimento 

que possa oferecer ganhos elevados. Pode formar fortuna em pouco tempo, bem como pode 

perdê-la ainda mais rápido, em razão do risco assumido ser maior. Quem não tem esta feição, 

não deve tentar apostas em investimentos arriscados, pois caso venha a perder, certamente não 

gostará muito disto (FRANKENBERG, 1999). 

E finalmente, o especulador. Ele é descrito pro Frankenberg (1999) como alguém que 

se assemelha ao investidor, mas é mais do tipo negociante, a pessoa que enxerga uma 

oportunidade, como comprar algo por um preço baixo, porque acha que vai ganhar muito na 

venda. As ações dos especuladores são movidas por palpites, ou ainda, por informações 
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privilegiadas. Tal como os jogadores, os especuladores também podem ganhar ou perder altas 

quantias em pouco espaço de tempo, basta medir as consequências. 

Já Luquet (2000) distingue as pessoas quanto seus investimentos em três categorias. 

Os conservadores, que protegem suas economias e não se sentem confortáveis em assumir 

grandes riscos, por isto preferem aplicações um rendimento baixo, porém seguros. Os de 

perfil moderado, que estão dispostos a correr risco, mas sem exageros. E os arrojados, que 

admite assumir grandes riscos em troca de um ganho maior. 

Independentemente do conceito utilizado, “assumir riscos muito tem a ver com a 

questão de enriquecer rápida ou paulatinamente” (FRANKENBERG, 1999, p. 89). O 

importante é estar ciente das consequências. 

Luquet (2000) lembra que nunca se deve entrar num mercado sem antes conhecer seus 

riscos, e para avaliar de maneira correta qual é o risco que cada um está disposto a correr, a 

rentabilidade do investimento deve ser esquecida, pois rentabilidades extremamente altas 

podem seduzir a pessoa ao ponto dela perder a capacidade analógica. O que deve ser 

considerado, no entanto, é a perda máxima que pode ocorrer. A resposta vai ajudar saber se a 

pessoa está ou não preparada para assumir o risco proposto. 

2.20 OPÇÕES DE INVESTIMENTOS 

“No final do século XX, especialmente após a implantação do Plano Real, os 

instrumentos financeiros para investimentos no Brasil se desenvolveram significativamente” 

(SOUZ; TORRALVO, 2008, p.93). 

A seguir serão detalhadas algumas opções de investimento, a luz de diversos autores. 

 

 Caderneta de poupança 

Muito incentivado pelo Governo Federal nas últimas décadas do século XX, tornou-se 

umas das mais tradicionais aplicações do mercado financeiro brasileiro, segundo Souza e 

Torralvo (2008). 

Cerbasi (2003) afirma que a poupança é o mais simples e popular dos investimentos 

que, remunera suas aplicações com taxa igual a TR + 6% ao ano.  

Ambos os autores concordam que os benefícios desta modalidade é a não incidência 

de Imposto de Renda, além de possuir baixo risco. Porém a segurança apresentada como um 
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benefício se transforma em desvantagem ao ponto que, tamanha segurança é acompanhada 

por baixos rendimentos. 

Souza e Torralvo (2008) destacam também como benefícios da poupança, a 

possibilidade de aplicar pequenas quantias, além do fato deste investimento possuir regras 

bastante simplificadas e padronizadas, o que facilita seu entendimento por parte dos 

investidores de renda mais modesta. 

“A caderneta de poupança, é o veículo ideal para esta poupança sistemática, até que o 

bolso atinja um determinado valor e justifique os investimentos mais sofisticados que irão 

diferir de pessoa para pessoa” (FRANKENBERG, 1999, p. 90). 

 

 Certificado de Depósito Bancário (CDB) 

Cerbasi (2003) descreve o CDB como um compromisso assumido pelo banco de pagar 

ao investidor determinada taxa de rentabilidade durante certo período.  Luquet (2000) afirma 

que se deve ter cuidado com taxas muito acima do mercado, pois a taxa do CDB é 

proporcional a percepção de risco que o mercado tem em relação ao banco que emite o papel. 

Um banco que esteja pagando taxas muito elevadas pode estar com problemas de captação, o 

que talvez isto indique problemas de saúde financeira. 

O maior risco deste tipo de investimento é a inadimplência do emissor, ou seja, em 

caso de quebra do banco, não há maneiras de honrar o papel. Cerbasi (2003) destaca ainda 

outra vantagem, o CDB não possui taxa de administração, como ocorre com outros fundos. 

 

 Fundos de renda fixa 

Cerbasi (2003) descreve os fundos de renda fixa como fundos nos quais os 

participantes investem seu dinheiro comprando cotas de uma espécie de empresa 

especificamente montada para juntar as diversas quantias de patrimônio com o objetivo de 

adquirir títulos, em geral emitidos pelo governo. Na prática, o investidor é sócio de uma 

empresa e paga uma taxa ao banco, para que este administre a empresa. 

Souza e Torralvo (2008) mencionam que os fundos de renda fixa são obrigados a ter 

no mínimo 80% da carteira investida em títulos públicos ou em ativos de baixo risco de 

crédito.  

O maior risco é do fundo não ser bem administrado, e por isso gerar uma rentabilidade 

abaixo do que ele seria capaz, o que não ocorre, se a instituição que oferece este investimento 

é sólida e tradicional. Mas a vantagem é que o investidor não corre maior risco, porque na 
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hipótese do banco administrador do fundo quebrar, o investidor não perde seu dinheiro, pois o 

banco é somente administrador, e nesta situação, os principais participantes definem outra 

instituição para fazer a administração (CERBASI, 2003). 

O autor também ressalta que os fundos representam uma possibilidade de investir em 

papeis seguros, aos quais pessoas de recursos limitados não teriam acesso de outra maneira. 

Frankenberg (1999) afirma que estes fundos têm cobrado taxas de administração 

bastante elevadas, e é preciso estar atento para não corroer parte da rentabilidade com estas 

taxas. O autor também lembra que existe retenção de imposto de renda na fonte. Por isto, o 

importante para o investidor é conhecer a estratégia do fundo em que vai colocar o seu 

dinheiro, e concordar com ela. 

 

 Fundos DI 

Cerbasi (2003) descreve os fundos DI como um fundo com o objetivo de acompanhar 

as oscilações das taxas de juros através da negociação de títulos que pagam as variações de 

juros dos negócios entre os bancos. 

O autor afirma que como este fundo acompanha de perto a oscilação de juros, ele pode 

trazer grandes retornos quando estes juros aumentam, assim como grandes perdas, quando os 

juros caem. O investimento também possui taxa de administração. 

 

 Fundos derivativos 

Segundo Cerbasi (2003) fundos derivativos são aqueles que investem em títulos de 

elevado risco, como contratos futuros e opções, podendo trazer elevadíssimos ganhos até a 

perda de parte considerável do patrimônio investimento. Justamente por isto, o autor 

recomenda que os investidores busquem por fundos derivativos que apresentem estabilidade 

de ganhos e um histórico de pelo menos dois anos em instituições de tradição.  

Mesmo assim a possibilidade da perda deve ser considerada, pois o risco é alto. Por 

outro lado existe a possibilidade de ganhos muito acima da média, mas também exige muito 

conhecimento do investidor para neutralizar estes riscos. 

Luquet (2000) complementa ao afirmar que os administradores destas carteiras podem 

aplicar um volume superior a seu patrimônio, porque tomam recursos emprestados de 

terceiros, o que o mercado conhece como “alavancagem”. Esta é uma opção de alto risco, mas 

que pode compensar com ganhos espetaculares. 
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 Fundos Cambiais 

São fundos que investem em títulos que pagam os juros em dólar. Os juros em geral 

são baixos, segundo Cerbasi (2003), porém quando o dólar se valoriza, o investidor ganha os 

juros mais a variação cambial.  

Se por outro lado, o dólar desvalorizar, o participante perde dinheiro. Pode inclusive 

ser uma opção para momentos de crise interna da economia. Há ainda as taxas de 

administração incidentes sobre este tipo de investimento. 

Luquet (2000) cita que os analistas consideram essa opção de investimento mais 

segura do que comprar dólar em papel-moeda. Os analistas também recomendam os fundos 

cambiais para quem têm algum tipo de obrigação em dólar, como uma dívida ou um 

compromisso futuro. Se uma pessoa irá viajar para o exterior, por exemplo, a aplicação 

dolarizada garantirá que as economias não serão corroídas se houver uma alta no dólar até a 

data do embarque. 

 

 Imóveis 

Segundo Cerbasi (2008) investir em imóveis uma das modalidades mais populares e 

abrangentes no Brasil. Esta opção sempre esteve associada à ideia de segurança. Porém 

também há riscos envolvidos, como o risco da região do imóvel não valorizar, ou até mesmo 

ser desvalorizada, além de que, por seu um ativo físico, estão sujeitos a ação do tempo, ou 

seja, a depreciação. 

Outra desvantagem é a baixa liquidez dos imóveis, pois caso o proprietário precise 

vender com urgência, poderá encontrar dificuldades, e segundo o autor, “investir, não é 

apenas comprar, mas sim comprar eficientemente, revender com lucros e repetir 

continuamente esse processo” (CERBASI, 2008, p. 245). 

 

 Fundos Imobiliários 

Souza e Torralvo (2008) descrevem como opção ideal para quem pretende investir no 

mercado imobiliário, mas que não deseja se envolver em questões relacionadas ao pagamento 

do aluguel, negociações de eventuais parcelas vencidas, manutenção do imóvel entre outras. É 

um investimento em fundos imobiliários, isto é, carteiras fechadas e lastreadas em 

empreendimentos imobiliários, que vão desde hospitais até mesmo shoppings. 

Todos os recursos captados são utilizados para fins imobiliários, aumentando a 

liquidez e diluindo o risco. A valorização das cotas ocorrerá pela valorização do imóvel que 
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lastreia o fundo e por outras remunerações, como o aluguel da propriedade vinculada ao 

fundo. 

Na opinião de Frankenberg (1999), o investidor que se interessa por imóveis deve 

procurar adquirir um imóvel diretamente, para atender melhor a sua vontade, pois na hora da 

venda, não é preciso consultar ninguém, e a pessoa pode fazer a venda como admitir ser 

melhor. Se mesmo assim se decidir por um fundo, o cotista deve conhecer bastante aos 

patrocinadores, incorporadores e administradores, além de prestar muita atenção ao valor dos 

imóveis e aos resultados a serem obtidos. 

 

 Ações 

De forma resumida, Cerbasi (2003) explica o que são ações: são participações nos 

resultados de empresas, que distribuem dividendos, isto é, parte de seus resultados, quando 

ocorrem lucros, evidentemente. 

Souza e Torralvo (2008) vão mais fundo na explicação: as sociedades anônimas 

emitem ações para levantar recursos financeiros para serem utilizados em suas operações e 

investimentos, só que ao invés delas pedirem um empréstimo a uma instituição financeira, é 

possível abrir o capital da empresa a outros investidores, que por compensação, receberão 

dividendos, ou conforme for a sua ação, o investidor poderá até mesmo participar das ações 

da companhia. 

 

 

O investimento em ações requer maior conhecimento por parte do investidor se 

comparado com aquele necessário para aplicações em fundos de investimento ou 

caderneta de poupança. O motivo é que o preço de uma ação pode ser 

influenciado por uma série de variáveis, entre elas as de origem 

macroeconômica, como uma mudança no patamar de taxa de juros, as de origem 

política e até mesmo setorial, englobando eventos que afetem especificamente o 

setor de atividade em que a empresa atua no mercado (SOUZA; TORRALVO, 

2009, p. 119 e 120). 

 

 

Luquet (2000) afirma que para ter sucesso neste ramo de investimento, é preciso 

aplicar nele o dinheiro cuja data de utilização seja indeterminada. Só assim será possível que a 

pessoa aguarde até o melhor momento para resgatar seus investimentos. O fato de ser um 

mercado de elevado risco também não pode ser esquecido na hora de optar por esta 

modalidade. 
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 Fundo de ações 

São aqueles que aplicam os recursos adquirindo ações. Em geral ele busca pagar ao 

investidor a valor próximo a média paga pelas ações de todo o mercado, ou de um mercado 

específico, como por exemplo, ações de empresas de energia (CERBASI, 2003). 

Souza e Torralvo destacam que a liquidez deste tipo de fundo, é mais limitada que a 

dos demais fundos, já que os recursos são recebidos pelo investidor em até quatro dias úteis 

após a solicitação do resgate. 

 

 Plano de Gerador de Benefícios Livres (PGBL) 

Cerbasi (2003) explica que é o planejamento financeiro na sua essência, porém 

administrado por uma instituição financeira. Funciona como uma aposentadoria 

complementar. Contrata-se um administrador para captar os recursos do investidor de forma 

planejada, e a partir de uma data fixada, o investidor passa a ter direito a uma renda, na 

maioria das vezes, perpétua e vinculada a um seguro de vida.  

O autor destaca que é um investimento de baixo risco, considerado muito seguro, pois 

é possível saber até quanto poderá ser resgatado após o prazo de investimento. Para quem não 

pretende construir um plano financeiro de longo prazo, o PGBL se torna uma opção atraente. 

Um conselho do autor é que, a pessoa deve se atentar para o fato de o dinheiro 

investido neste plano ficar bloqueado, impossibilitando saques temporários. Desta forma, 

ocasionalmente, o investidor pode perder uma oportunidade de investimento melhor. 

Souza e Torralvo (2008) mencionam que o PGBL permite a dedução do valor das 

contribuições da base de cálculo do Imposto de Renda, observando o limite máximo de 12% 

da renda bruta total do investidor. 

Por outro lado, Cerbasi (2003) lembra que na época do resgate, haverá incidência de 

Imposto de Renda, além é claro das taxas de administração pagas no decorrer do 

investimento. 

 

 Ouro 

Para Frankenberg (1999) o ouro, que foi muito cobiçado pelos povos antepassados e 

que representava o maior símbolo de riqueza e poder, continua nos dias atuais a representar a 

riqueza e ainda é objeto de desejo de homens e mulheres. 

Souza e Torralvo (2008) explicam que o ouro teve muito destaque no Brasil por 

motivo de segurança, para a proteção contra a inflação e crises políticas. Até mesmo nos dias 
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atuais, a segurança associada a este commodity – o termo em inglês significa mercadoria, um 

tipo particular de mercadoria, que pode ser em estado bruto ou processado - é o que chama a 

atenção dos investidores, e não a rentabilidade propriamente dita. 

É preciso ponderar ainda sobre o fato de que, o porte do ouro representa um risco, e 

que há a necessidade algum investimento em segurança para a sua proteção. 

“De qualquer forma, o ouro sempre será considerado um ativo real e um porto seguro” 

(LUQUET, 2000, p. 48).  

 

 Moedas Estrangeiras 

Nas décadas de elevada inflação no Brasil, a compra de moedas estrangeiras, 

principalmente o dólar, era uma opção frequente, para o investidor se proteger. A moeda 

norte-americana era bastante procurada por ser considerada bastante confiável, capaz de não 

ser abalada pelas crises políticas e econômicas (SOUZA; TORRALVO, 2008). 

Os autores referidos acima explanam que com a estabilização trazida pelo plano Real, 

a negociação com dólares visando rentabilidades superiores com baixo risco, tornou-se 

desvantajosa, já que passaram a ser ofertadas opções mais rentáveis, em função também da 

modernização e sofisticação do mercado financeiro e de investimentos no Brasil. 

Mesmo assim, o dólar não perdeu o status de moeda segura, e segundo Souza e 

Torralvo (2008) a liquidez do dólar é imediata, visto sua grande aceitação. 

Conforme visto, as opções de investimento são muitas, as exemplificadas são somente 

algumas, existem muitas outras que podem ser utilizadas. O importante é conhecer o mercado 

onde o investidor irá atuar, e principalmente conhecer a si próprio, sua tolerância ao risco, 

pois um investimento, independente de qual for à opção, serve para alcançar a tranquilidade 

financeira, e não para submeter o investidor a preocupações muito além da sua capacidade, 

estresse, insônia ou sintomas de desconforto. 

2.21 CONSIDERAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS 

Frankenberg (1999) destaca que não é uma tarefa simples aconselhar pessoas sobre os 

cuidados que elas deveriam ter ao investir, seja qual for o seu grau de instrução no assunto. 

Isso porque cada pessoa possui suas particularidades, porém existem alguns fatores, que todo 

investidor deveria levar em consideração para adaptar aspectos genéricos de composição de 
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patrimônio e seus traços de personalidade, perfil de risco e outras variáveis. Estes fatores que 

o autor defende, serão mencionados a seguir: 

 

 Idade  

Quanto mais jovem, mais tempo uma pessoa terá para construir seu patrimônio, e em 

teoria, maiores riscos ela pode assumir, pois em caso de um imprevisto, ela terá um prazo 

maior para reverter a situação.  

Para exemplificar, basta pensar em uma pessoa que disponha de somente R$ 

20.000,00 para investir. Aos 25 anos a pessoa pode considerar opções de alto risco, como 

ações. Caso perca o valor, ou parte dele, ela poderá reconstruir muitas vezes o seu patrimônio 

antes de chegar aos 65 anos.  

Se, porém o investidor já estiver na casa dos 65 anos, caso perca parte ou mesmo todo 

o seu capital disponível para investimento, a recuperação poderá comprometer a tranquilidade 

financeira, portanto o risco elevado deve ser evitado. 

 

 Estado civil e dependentes 

O estado civil é importante porque define o peso da responsabilidade que o investidor 

tem. Se ele for casado, ou tiver um companheiro, ou ainda, tiver dependentes, deve sempre 

pensar na família, mais pessoas estão envolvidas e se beneficiarão ou serão prejudicadas com 

as decisões que serão tomadas. 

“A qualidade do casamento também deveria ser considerada no momento de se decidir 

as aplicações” (FRANKENBERG, 1999, p. 122). 

A constatação é reforçada por Cerbasi (2004), que afirma que o dinheiro é o vilão de 

grande parte das discussões entre cônjuges, e isso acontece porque não se discute o dinheiro 

de forma preventiva, mas sim, depois que o problema já tenha sido revelado. Muitas vezes, 

problemas financeiros podem encerrar o relacionamento, por isto, melhor é agir 

antecipadamente. 

 

 Personalidades e perfil de risco 

O risco não está relacionado com o valor do patrimônio de cada um, mas com o perfil 

da pessoa, seu modo de ser e reagir diante de perdas. Cabe nesta variável, considerar o 

autoconhecimento. 

 O tamanho do patrimônio 
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O valor do patrimônio total de um investidor deve exercer grande influência sobre a 

forma como ele aplica seu capital. Um investidor com R$ 1.000.000,00 terá muito mais 

flexibilidade do que alguém com R$ 50.000,00. Enquanto o primeiro poderá correr maiores 

riscos com uma parcela percentual de seu capital, a segunda deverá tomar cuidado ao dirigir 

seu limitado capital em investimentos com maiores fatores de segurança embutidos. 

 

 Diversificação 

À medida que o patrimônio aumenta, o investidor se torna mais sofisticado, podendo 

colocar parte do todo em negócios mais arriscados, porém com maior rentabilidade. 

Luquet (2000) recomenda escolher opções de correlação negativa, para ter uma 

diversificação eficiente, pois ativos com correlação negativa reagem de forma opostas a 

determinado evento da economia. 

 

 Perfil cultural e geográfico 

Quanto mais educado for o investidor, mais informado ele será, e com isso terá mais 

opções de investimentos a sua disposição.  

2.22 JOVENS E OS INVESTIMENTOS 

Apesar de receberem pouca educação financeira, é cada vez mais crescente o interesse 

de jovens por finanças, principalmente quando se trata de investimentos de elevado risco. “A 

maioria, porém, têm um interesse muito específico: a bolsa de valores, que tem funcionado 

como um imã para esta nova geração” (LIMA, 2011). 

Esta referida nova geração já tem características próprias, e dentre elas, pode-se 

destacar a forma como se comunicam entre si. A internet faz parte da vida destes adolescentes 

desde sua infância, eles são nativos digitais. Segundo o site Financenter (2011b) uma pesquisa 

realizada nos Estados Unidos mostrou que o acesso a sites de e-mail caíram 18% entre jovens 

de 12 a 17 anos. Os entrevistados nesta faixa etária revelaram que eles preferem a 

comunicação em tempo real, oferecidas por comunicadores instantâneos, tal como o twitter, 

ou por redes sociais, tais como Orkut e Facebook.  
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A rede mundial de computadores facilitou não só o acesso a informação, como se 

tornou ela própria, um canal para as aplicações. O sistema de home broker, que permite a 

negociação de ações sem sair de casa, é o preferido dentre os jovens. “A familiaridade com a 

informática e o distanciamento que ela proporciona do ambiente por vezes formal dos bancos 

e das corretoras tem estimulado a precocidade entre os investidores” (LIMA, 2011). 

Segundo Gerbelli e Scrivano (2011), a participação de jovens de até 25 anos na Bolsa 

de Valores de São Paulo, a Bovespa, cresceu 8,52% de fevereiro de 2009 até dezembro de 

2010. Ao todo são mais de 39.000 aplicadores.  

Os autores destacam que para atrair cada vez mais investidores jovens, as corretoras 

têm trabalhando com benefícios e incentivos, como isenção de corretagem, e em outros custos 

da bolsa por certo período de tempo. 

Segundo Lima (2011) é muito comum que os jovens apresentem um perfil mais 

arrojado nos investimentos, afinal eles, em geral, não têm contas a pagar ou filhos a criar. 

Quase por definição deles, com a vida toda pela frente, e possibilidade de recuperar algum 

investimento mal sucedido, tem capacidade de assumir riscos mais elevados. O que deve ser 

percebido é o risco do excesso de otimismo com ganhos imediatos. 

2.23 A ABUNDÂNCIA FINANCEIRA 

Cerbasi (2003) afirma que a segredo da abundância financeira é gastar menos do que 

se ganha e investir a diferença. De forma processual, ir investindo os retornos até obter uma 

massa crítica que seja suficiente para gerar a renda que a pessoa busca.  

Por massa crítica, Cerbasi (2003) explica que é a massa de recursos que uma pessoa 

precisará ter em uma aplicação segura, que gere juros sobre estes recursos, de forma que a 

renda gerada seja suficiente para cobrir todos os gastos mensais com segurança. 

Cerbasi (2003) esquematiza de forma objetiva quais são os passos do plano, ou a 

receita, para alcançar a abundância financeira. 
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Quadro 12: A fórmula da abundância financeira 

Componentes do Plano Meios Como 

1) Gastar menos do 

que se ganha 

Eliminar perdas displicentes 

de dinheiro 

a) Não desprezar pequenos 

valores 

b) Não desprezar uma boa 

negociação 

Reduzir gastos 

desnecessários 

a) Relacionar minuciosamente os 

gastos mensais 

b) Estudar e revisar a planilha 

pessoal (familiar) regularmente 

c) Cortar gastos supérfluos 

d) Impor limites mensais a 

diversão 

1) Investir um plano 

preestabelecido 

Definir o valor mensal a ser 

poupado 

a) Estabelecer um valor que possa 

ser aplicado todo mês 

Selecionar a melhor 

alternativa de investimento 

a) Ler 

b) Estudar 

c) Informar-se 

Definir a massa crítica e a 

renda desejada em valores 

atuais 

a) Estabelecer a renda desejada 

b) Verificar qual é a poupança 

necessária para gerar esta renda 

em uma aplicação segura 

c) Verificar se é viável em termos 

de prazo 

d) Se necessário, remodelar o 

plano 

2) Garantir massa 

crítica 

Fazer revisões periódicas do 

plano 

a) Pedir auxílio dos especialistas 

b) Informa-se sobre 

oportunidades 

Proteger seu patrimônio a) Maturidade e consciência na 

hora de investir: não por em 

risco o plano 

b) Buscar oportunidades com 

segurança, mesmo que elas 

nunca venham a aparecer 

Fonte: Cerbasi (2003, p. 117) 

2.24 RELAÇÃO JOVENS X FINANÇAS PESSOAIS 

O contexto da relação dos jovens e finanças pessoais pode ser resumido da seguinte 

maneira: 

 Os jovens não recebem educação financeira, nem de seus pais, tão pouco da escola. 

 No mundo atual, eles têm contato com o dinheiro cada vez mais cedo, e é cada vez 

maior a quantidade de dinheiro que passa em suas mãos desde cedo. 
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 O potencial mercado que estes jovens estão inseridos é notado pelas empresas que 

trabalham estratégias para atingir este público específico. 

 O jovem cresce sem planos definidos para a aposentadoria e a independência 

financeira, logo busca atender as necessidades momentâneas do consumismo. 

 O ciclo do consumo é alimentado, e a independência financeira se torna apenas um 

desejo, nenhum tipo de ação para viabilizar este desejo, é tomada. 

Cerbasi (2003) destaca que o sucesso de um bom planejamento financeiro pessoal, 

aquele que conduzira a tranquilidade financeira, beneficia não somente ao mentor do plano, 

mas sim a um conjunto de envolvidos.  

Note que, segundo o autor, o beneficio do mentor do plano, é a construção de um 

futuro tranquilo. Para as pessoas menos afortunadas, o sucesso do plano representa a maior 

capacidade de receberem doações, já que a vida estável haverá maior disposição para efetuar 

doações. 

Cerbasi (2003) lembra ainda que os filhos ganham, pois em vez de herdarem bens, que 

podem não serem aproveitados da maneira correta, eles herdam renda, que poderá continuar 

crescendo. Os bancos ganham ao passo que mais pessoas exercitando o planejamento 

invistam em ativos. Corretoras também podem ganhar, se a opção de investimento escolhida 

for um imóvel, por exemplo. 

E por último, Cerbasi (2003) menciona a economia, que como um todo ganha, pois a 

partir do momento em que as pessoas se conscientizem da importância de pouparem e de 

investirem haverá mais dinheiro disponível girando na economia, o que fará com que os juros 

caiam. 
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Neste capítulo será apresentada a metodologia de trabalho, sendo que é através da 

metodologia que se observa como o trabalho será realizado. Segundo Gil (2008) pode-se 

definir pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é desenvolvida quando 

não há informações suficientes para responder ao problema, ou então quando a informação 

está em conflito, sendo que não possa ser relacionada ao problema. 

A seguir serão apresentadas as metodologias que serão usadas no atual trabalho.  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Silva e Menezes (2001) mencionam que uma pesquisa pode ser classificada quanto à 

sua natureza; quanto à forma de abordagem do problema; quanto aos seus objetivos; e quanto 

aos procedimentos técnicos. 

3.1.1 Quanto a natureza 

Para Cervo e Bervian (2002), as formas de estudo do objeto de pesquisa, podem ser 

classificada em pesquisa descritiva, pesquisa experimental ou exploratória. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo observar, registrar, analisar e correlacionar 

fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Usa a descrição de características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, utilizando técnicas 

padronizadas de coleta de dados (CERVO e BERVIAN, 2002). 

Conforme os autores citados anteriormente, a pesquisa experimental caracteriza-se por 

manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. Os estudos 

exploratórios são indicados quando há pouco conhecimento sobre o problema a ser estudado, 

pois se restringem a definir objetivos e buscar mais informações sobre determinado assunto. 
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Assim sendo, a presente pesquisa se classifica como exploratória descritiva, por 

pesquisar sobre um determinado grupo, os adolescentes que cursam o ensino médio escolar, 

para examinar aspectos variados relacionados a educação financeira. 

3.1.2 Quanto à forma de abordagem 

A pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa.  

Para Silva (2008, p. 28-29), o termo quantitativo “significa quantificar opiniões, 

dados, na forma de coleta de informações”. 

Ainda sobre a pesquisa quantitativa, Roesch (2009) diz que ela serve para obter 

informações de certa população, como, por exemplo, contar quantos, ou em que proporção 

seus membros têm certa opinião ou característica, dentre muitos outros. Gil (2008) 

complementa ao afirmar que a pesquisa quantitativa enfatiza a utilização de dados 

padronizados, que é o que permite ao pesquisador elaborar sumários, comparações e 

generalizações, por isso a análise de dados é baseada no uso de estatísticas. 

Baseado nestas afirmações a presente pesquisa será essencialmente quantitativa. Pois 

serão aplicados questionários com perguntas fechadas aos estudantes do ensino médio escolar, 

os quais serão analisados para traduzir informações numéricas em conteúdos, permitindo sua 

classificação e análise.  

Porém ao final da pesquisa com os adolescentes, existe o questionário aplicado com os 

pais dos alunos e também um especialista em finanças pessoais, os quais serão tratados 

qualitativamente. 

Em relação a esta parte da pesquisa qualitativa, Malhotra (2006) afirma que a pesquisa 

qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do problema em estudo. 

3.1.3 Quanto aos objetivos 

Gil (2008, p. 42) afirma que “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 
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Assim sendo, a pesquisa se enquadra como descritiva, pois visa descrever o 

comportamento de um grupo, os jovens, frente a suas finanças. 

3.1.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa se classifica como levantamento de 

campo, pois segundo Gil (2008, p. 50) “as pesquisas deste tipo caracterizam-se pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”.  

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE   

A unidade de análise desta pesquisa são alunos do ensino médio de uma escola pública 

e outra particular da cidade de Sapucaia do Sul, totalizando 138 alunos com idade entre 14 e 

19 anos. Destes, 69 alunos frequentam a escola pública e outros 69 a escola particular. 

Fazem parte também desta pesquisa, a unidade de análise composta pelos pais ou 

responsáveis pelos alunos entrevistados. Foram analisadas 6 entrevistas com pais de alunos da 

escolas pública e outros 15 pais de alunos da escola particular. A diferença da amostra se 

justifica por ser o número de questionários que retornaram, uma vez que nem todos os pais 

responderam a pesquisa.  

A unidade de análise está completa com a inclusão das duas diretoras das escolas que 

acolheram esta pesquisa, e também um especialista em finanças pessoais. Estas entrevistas 

foram realizadas com a finalidade de apontar a opinião da escola e de alguém profissional a 

cerca da pesquisa realizada com os alunos. 

Segundo Vergara (2000) existem dois tipos de amostras: a probabilística que, é 

baseada em procedimentos estatísticos; e a não probabilística, onde a amostra é selecionada 

por acessibilidade e por tipicidade. 

Utilizando os conceitos de Vergara (2000), pode-se definir que a amostra deste estudo 

é não probabilística por acessibilidade, pois ela foi escolhida de acordo com a facilidade de 

acesso. 
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3.3 TÉCNICA DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

Conforme Vergara (2000), a coleta de dados é a etapa em que o pesquisador se utiliza 

de alguma técnica para a busca de dados que respondam ao problema.  

Para Cervo e Bervian (2002) a coleta de dados envolve passos como a determinação 

da população a ser estudada, a elaboração do instrumento de coleta, a programação da coleta e 

a própria coleta.  

Na presente pesquisa, a coleta de dados foi obtida através da aplicação de quatro tipos 

de questionários. O primeiro, com perguntas fechadas, foi aplicado aos alunos do ensino 

médio tanto da estadual como da particular.  

Um segundo questionário, com perguntas abertas foi enviado através de cada aluno 

entrevistado aos seus pais, ou pessoa responsável, para que estes respondessem questões 

relevantes ao tema, e para que assim fosse possível identificar melhor a amostra.  

As diretoras das duas escolas que receberam esta pesquisa, também responderam a um 

terceiro questionário, de perguntas abertas, para assim identificar se estas possuem ou não 

alguma iniciativa que promova o ensino da educação financeira. 

E um último questionário, também com perguntas abertas, foi aplicado com um 

especialista em finanças pessoais, visto a importância de obter a visão de alguém profissional 

sobre a pesquisa efetuada. 

A análise dos dados foi realizada de forma a atender a pergunta que foi feita ao início 

desta pesquisa: como os adolescentes do ensino médio lidam com suas finanças. 

Para analisar os dados quantitativos, foi utilizada a análise estatística, Para os dados 

qualitativos, a técnica de análise de dados que foi empregada, foi a chamada análise de 

conteúdo. 

Roesch (2009) diz que a análise de conteúdo aceita que o pesquisador possa capturar e 

compreender a expectativa das pessoas que estão respondendo a pesquisa. A citação direta 

permite captar o nível de emoção dos respondentes, a maneira como organizam o mundo, seus 

pensamentos sobre o que está acontecendo, suas experiências e percepções básicas. 

A autora acima, ainda relata que este tipo de análise busca deduções válidas a partir de 

uma análise textual, na qual se busca classificar palavras, frases ou parágrafos em categorias 

de conteúdo. Este tipo de método permite que os dados e as informações obtidas possam ser 

analisados e trabalhados de forma que se tenha um resultado positivo. 
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Após reunir todas as informações coletadas através da pesquisa quantitativa e 

quantitativa, foi possível, como o apoio do Excel, chegar a uma conclusão final sobre a 

pesquisa. 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

A pesquisa foi realizada com uma amostragem pequena e não probabilístico o que traz 

certas limitações. Além de que, a amostra compreende jovens da cidade de Sapucaia do Sul, 

sendo assim os resultados obtidos não podem ser considerados universais, porque o mesmo 

questionário, se aplicado em outras localidades, pode, em vista, da cultura local, apresentar 

resultados diferentes. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentadas as análises dos dados coletados com os sujeitos da 

pesquisa, através de questionários aplicados junto aos 138 alunos com idades entre 14 e 19 

anos que frequentam o ensino médio das escolas Nossa Senhora de Fátima e Escola Estadual 

de 1º e 2º Graus Cecília Meireles, ambas situadas na cidade de Sapucaia do Sul. São 

apresentadas também as análises realizadas tendo por base as informações captadas 

juntamente aos pais dos alunos pesquisados, bem como os resultados da entrevista com a 

especialista em finanças pessoais. Todas as análises foram preparadas de acordo com os 

objetivos específicos do presente trabalho. 

4.1 BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

Localizada a 25 Km da capital gaúcha Porto Alegre, Sapucaia do Sul conta com uma 

população de 130.000 habitantes descendentes de alemães, japoneses, italianos, árabes e 

portugueses. 

Segundo Allgayer (1992) em 1737 foi fundada a Fazenda Sapucaia também conhecida 

como Fazenda do Cerro, pelo retirante da Colônia de Sacramento, o português Antônio de 

Souza Fernando. A fazenda localizava-se no sopé do Morro Sapucaia e se estendia desde o rio 

Gravataí até o rio dos Sinos. De fazenda, a sítios de lazer que acomodavam as famílias mais 

abastadas da capital, Sapucaia do Sul foi evoluindo e se moldando. Porém somente por volta 

de 1940, a industrialização chegou, e veio juntamente com a construção da hoje chamada BR 

116. 

 Atualmente os setores fortes são: siderúrgica, metalurgia, bebidas, fios têxteis, 

refrigeração, construção civil e artefatos em couro. 

Segundo informações obtidas no site da cidade, o município conta com 26 escolas 

municipais, 20 estaduais, 28 particulares, 01 federal e 01 de ensino superior, isso quando 

considerados a educação infantil, o ensino fundamental, o médio, o técnico e mesmo o 

superior. 
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 A rede de ensino estadual conta com mais de 12.000 estudantes, e destes 4.977 alunos 

frequentam o ensino médio, e um pouco mais de 200 alunos cursam o ensino médio na rede 

municipal. 

4.2 HISTÓRICO DAS ESCOLAS  

Para a elaboração desta pesquisa, teve-se o apoio de duas escolas situadas na cidade de 

Sapucaia do Sul: a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Cecília Meireles, localizada na Rua 

Plácido Castro, número 131, no centro da cidade; e a Escola Nossa Senhora de Fátima, 

localizada na Rua Coronel Serafim Pereira, número 417, também no centro da cidade. A partir 

deste momento as escolas passam a ser chamadas apenas pelo nome principal: Cecília e 

Fátima, para facilitar a leitura. 

A escola Fátima, pertence à iniciativa privada, é dirigida pelas irmãzinhas da 

Imaculada Conceição. Ela foi fundada no ano de 1957, a partir de uma obra inspirada por 

Santa Paulina, que tinha como objetivo uma ação missionária de educação cristã. Já a Escola 

Cecília Meireles teve sua fundação no ano de 1991 e seu nome é uma homenagem a poetisa, 

pintora, professora e jornalista do mesmo nome.  Sendo que a primeira conta com educação 

infantil, ensino fundamental e médio, ao passo que a estadual Cecília Meireles conta apenas 

com ensino fundamental e médio. 

A escola Cecília conta atualmente com 11 turmas que totalizam 942 alunos, destes, a 

grande maioria, matriculados no ensino médio, que é o ponto forte da escola. Já a escola 

Fátima, conta com 587 alunos divididos entre educação infantil, ensino fundamental, e médio. 

Ambas trabalham principalmente as crianças e adolescentes da própria cidade, porém não se 

limitando somente a estes. 

4.3 O PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Neste item são apresentados os sujeitos da pesquisa realizada para o atual estudo. Será 

apresentada uma síntese do perfil dos alunos entrevistados. 



100 

 

Foram realizadas 138 entrevistas com um grupo de adolescentes com faixa etária entre 

14 e 19 anos, sendo 69 entrevistas em escola pública estadual e outras 69 em escola particular.  

4.3.1 Idade 

O gráfico número 1 apresenta a distribuição percentual dos alunos pesquisados por 

faixa etária. 

 

Gráfico 1: Idade 

 

Fonte: O autor 

 

Através do gráfico 01 é possível perceber que, os adolescentes de 15 e 17 anos, 

representam 48% dos entrevistados, ambos com 24% do público pesquisado. A maioria dos 

adolescentes entrevistados possui 16 anos, representando 33% da amostra. Tem-se ainda 12% 

dos adolescentes com 14 anos, 5% dos adolescentes com 18 anos, e apenas 2% dos 

adolescentes que responderam a pesquisa, têm 19 anos. 

4.3.2 Gênero 

O Gráfico número 2 apresenta o gênero dos alunos pesquisados, por escola. 
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Gráfico 2: Gênero 

 

Fonte: O autor 

 

O gráfico 2 mostra que na escola particular, a maioria dos alunos é do sexo feminino: 

57% contra 43% do sexo masculino. Já na escola pública estadual a situação se inverte: a 

maioria, representada, por 55%, é do gênero masculino, já o gênero feminino é representado 

por 45% dos entrevistados neste ambiente. 

4.3.3 Com quem moram 

O Gráfico número 3 apresenta com quem residem os estudantes da amostra.  Foram 

apresentadas opções de respostas: família, apenas mãe, apenas pai ou outro, para representar 

possíveis alunos que residam com amigos ou outro parente. Entenda-se aqui, família por pai e 

mãe. 
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Gráfico 3: Com quem moram 

 

Fonte: O autor 

 

Foi perguntado aos adolescentes, com quem eles residem, a fim de buscar entender um 

pouco mais a respeito das condições pessoais de cada entrevistado. Conforme o gráfico 3, 

praticamente não se apresentam diferenças entre a situação daqueles que estudam na escola 

particular, e aqueles que frequentam a escola pública, pois 86% dos adolescentes da escola 

particular e 84% da escola estadual moram com sua família. Já 10% e 9% para a escola 

particular e pública, respectivamente, residem apenas com suas mães. 3% dos entrevistados de 

ambas as escolas, moram somente com os pais. Existem ainda 1% dos adolescentes da escola 

particular, que moram com outro familiar ou amigo, enquanto na escola pública, este 

percentual é de 4%. 

4.4 FONTES DE RENDA 

A seguir são apresentados os dados revelados pela pesquisa aplicada aos jovens de 

uma escola pública e outra particular da cidade de Sapucaia do Sul, em questões que buscam 

avaliar quais são as fontes de renda destes jovens, isso é, se o dinheiro que eles utilizam 

provém de alguma atividade remunerada ou tem origem nas mesadas, recebidas de seus 

responsáveis. 
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Nesta etapa também são analisados, como os adolescentes lidam com as quantias 

ganhas, independente da fonte de origem. Se eles despendem tudo o que ganham, ou não. 

4.4.1 Participação no mercado de trabalho 

O Gráfico número 4 apresenta a participação dos jovens entrevistados no mercado de 

trabalho, por escola. 

  

Gráfico 4: Participação no mercado de trabalho 

 

Fonte: O autor 

 

Em resposta a pergunta: exerce alguma atividade remunerada, 62% dos alunos das 

duas escolas responderam que não trabalham. Outros 25% na escola particular e 1% na escola 

pública responderam que trabalham, porém não recebem salário. Neste caso trabalham com 

seus pais ou outro membro da família, em atividades próprias. Já dos adolescentes que 

exercem atividades remuneradas, ou seja, trabalham, 10% deles frequentam a escola 

particular contra 36% da escola pública. 3% dos entrevistados na escola estadual, não 

responderam a pergunta. 

Além do fato de que, mais da metade dos adolescentes entrevistados não tem renda 

própria, já que não exercem nenhum tipo de trabalho remunerado, deve-se destacar que, 

dentre aqueles que trabalham, e, portanto, já lidam com decisões a respeito do seu próprio 

dinheiro, o percentual de alunos da escola pública é 3,6 vezes maior do que os da escola 
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particular, pois enquanto na escola particular 10% dos adolescentes trabalham na escola 

pública este percentual é de 36%.  

Para aqueles que trabalham, foi perguntado também, há quanto tempo o fazem. No 

gráfico 5 seguem as respostas. 

 

Gráfico 5: Há quanto tempo trabalham 

 

Fonte: O autor 

 

A maioria dos entrevistados, 25% trabalham, mas não sabem precisar a quanto tempo. 

22% dos alunos que participaram da pesquisa, exercem atividades remuneradas a até 9 meses. 

19% dos entrevistados trabalham a não mais do que 3 meses. 16% dos alunos trabalham no 

limite de tempo de 12 meses. E empatados em 9%, estão aqueles que trabalham a até 6 meses, 

e aqueles que trabalham a mais de 1 ano. 

4.4.2 Remuneração 

O Gráfico número 6 apresenta a remuneração em faixas de valores, recebida por 

aqueles entrevistados que já participam do mercado de trabalho, por escola. 
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Gráfico 6: Remuneração 

 

Fonte: O autor 

 

Para os adolescentes que já participam ativamente do mercado de trabalho, foi 

perguntado quanto eles recebem em valor, pelo trabalho prestado. Como a maioria dos 

adolescentes não exerce nenhuma atividade remunerada, evidentemente, não poderiam 

receber remuneração, e por isto, 75% dos entrevistados na escola particular e outros 64% na 

escola pública, responderam que não recebem nada. Para aqueles que trabalham 3% e 1% na 

escola particular e pública, respectivamente, afirmaram ganhar até a quantia de até R$ 100,00. 

6% na escola particular e outros 19% na pública, ganham até o limite de R$ 300,00. Valores 

acima de R$ 300,00 são recebidos por 3% dos entrevistados na escola particular contra 16% 

que recebem na mesma faixa de valor na escola pública. 13% dos entrevistados não 

responderam o questionário na rede particular. 

4.4.3 Mesada 

Foi perguntado, aos adolescentes se estes recebem mesada, as respostas estão no 

gráfico 7. 
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Gráfico 7: Mesada 

 

Fonte: O autor 

 

Através do gráfico 7, fica claro que a maior parte da amostra entrevistada, não recebe 

dinheiro através da mesada, mas sim, conforme a necessidade, e esta situação se repete tanta 

no escola pública quanto na particular. Recebem mesada 30% dos entrevistados na rede 

particular contra apenas 19% na escola pública, ao passo que 70% e 81% na escola particular 

e pública, respectivamente, recebem dinheiro conforme as suas necessidades. 

Para a minoria dos estudantes que recebem mesada, foi perguntado desde que idade 

eles se beneficiam desta prática. Os resultados estão disponibilizados no gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Há quanto tempo recebem mesada 

  

Fonte: O autor 
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A maioria dos que recebem mesada, 56% começaram a ganha-la entre os 11 a 15 anos. 

Outros 24% responderam que receberam sua primeira mesada entre seus 8 a 10 anos. 15% dos 

adolescentes não sabiam precisar a quanto tempo recebem mesada, e os 6% restantes, 

completaram 15 anos de idade e a partir dai começaram a receber mesada. 

4.4.4 Frequência do recebimento da mesada 

Foram questionados também, sobre qual é a frequência no recebimento da mesada, os 

adolescentes responderam conforme o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 9: Frequência no recebimento da mesada 

 

Fonte: O autor 

 

Quando abordado a frequência com que os adolescentes recebem suas mesadas, 

descontando a parcela que não recebe mesada, que corresponde a 68% na escola particular e 

80% na escola publica, a forma mais comum de pagar a mesada é mensalmente, já que 28% e 

13% dos adolescentes da escola particular e pública, respectivamente recebem desta maneira. 

Outras formas citadas foram a cada 15 dias, em 1% na escola particular e 3% na escola 

pública, e também semanalmente, que corresponde a 3% para a rede particular contra 4% na 

rede estadual. 
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“A rotina mais simples das crianças, feita de compromissos mais previsíveis e menos 

preocupantes que os adultos, faz com que a percepção da passagem do tempo seja mais lenta 

que a de seus pais” (CERBASI, 2006, p. 105). Justamente por isso, o autor recomenda que 

para filhos mais jovens a mesada seja substituída por semanada ou pagamentos a cada 15 dias, 

pois justamente pela pouca idade, a tendência é que o jovem gaste por impulso, logo que 

receber o dinheiro.  

Mas pela análise dos resultados verificados nesta pergunta, o mais comum é encontrar 

o pagamento dos valores uma vez por mês, o que leva a conclusão de que ou os pais 

acreditam que seus filhos sejam maduros o suficiente para lidarem com um único pagamento 

mensal, ou simplesmente desconhecem os benefícios que poderiam desfrutar utilizando mais 

de um pagamento mensal, como por exemplo, evitar a falência, ou seja, evitar que seus filhos 

fiquem sem dinheiro antes do próximo pagamento, já que o espaço de recebimento do 

dinheiro é mais curto. 

4.4.5 Conselhos sobre a mesada 

Os jovens também foram questionados a respeito de receberem algum tipo de 

conselho, ou mesmo regra, quanto a forma como irão gastar os valores que são recebidos 

como mesada.  

 

Gráfico 10: Conselhos sobre mesada 

 

Fonte: O autor 
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 Como o gráfico 10 mostra, na escola particular, a maioria dos alunos, 51%, recebem 

sugestões de como fazer o dispêndio destes valores. 35% dos alunos entrevistados estão nesta 

mesma situação na escola pública. Existem ainda os jovens que fazem uso do dinheiro da 

mesada da maneira como acharem conveniente, e essa realidade é maior dentre os alunos da 

escola pública: 38% deles optaram por esta resposta, e apenas 32% na escola privada. 1% dos 

alunos da escola particular afirmou receber regras sobre como gastar suas mesadas. Outros 

17% dos alunos na escola particular contra 26% na escola pública não recebem mesada, ou 

não responderam a questão. 

D‟Aquino (2008) afirma que os pais devem acompanhar a forma como os filhos 

gastam o seu dinheiro, porém, eles devem moderar nas possíveis críticas, pois a emissão de 

julgamentos avassaladores pode, em curto prazo, funcionar como inibidora para os gastos, 

porém a lição de corrigir o rumo das escolhas não será aprendida.  

A autora lembra que os pais devem advertir seus filhos, que não irão tolerar gastos 

com o consumo de itens que são prejudiciais a saúde, tais como o cigarro, álcool, ou drogas. 

Tiba (2005, p. 222) também menciona o papel de supervisão dos pais para com a 

mesada dos filhos: 

 

 

É importante para todos que os pais saibam que os gastos da mesada precisam 

ser supervisionados no começo, até que os filhos aprendam o uso correto e ético 

do dinheiro. Não é porque a mesada pertence ao filho que ele pode fazer o que 

quiser com o dinheiro 

 

  

4.4.6 Dispêndio da soma total recebida 

Foi solicitado aos jovens que respondessem se eles gastam mais, menos ou todo o 

valor recebido (tanto fruto de trabalho como mesada), e as respostas foram: 
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Gráfico 11: Dispêndio da soma total recebida 

 

Fonte: O autor 

 

Conforme observa-se no gráfico 11, 64% dos jovens da escola particular e 46% deles 

na escola pública responderam que gastam menos do que recebem, independente de qual seja 

a fonte de origem do dinheiro. Já 41% dos adolescentes da escola estadual e outros 22% da 

escola particular, responderam que gastam todo o valor recebido. Um dado que chama a 

atenção, é que 10% e 9% dos entrevistados na escola particular e pública, respectivamente, 

gastam mais do que recebem, assumindo assim dívidas.  Esta parcela de adolescentes que 

costuma gastar mais do que recebe, pode ter o seu futuro financeiro prejudicado se não 

mudarem suas atitudes frente suas finanças, pois agora, mesmo aqueles que recebem seu 

próprio dinheiro, ainda são dependentes de suas famílias e não tem muitas responsabilidades 

perante o orçamento familiar, porém num futuro, quando forem independentes, se 

continuarem a agir desta forma, podem ter problemas de administração financeira pessoal. 

Para finalizar, 4% de ambas as escolas não responderam a esta pergunta. 

4.4.7 A suficiência da soma total recebida 

Os jovens foram convidados também a responder se consideram a soma total recebida, 

seja por mesada seja por salário, suficiente. 
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Gráfico 12: A suficiência da soma total recebida 

 

Fonte: O autor 

 

Conforme observado no gráfico 12 os adolescentes da escola pública estão mais 

insatisfeitos quando comparados aos da escola particular no que diz respeito à soma total 

recebida por eles. 61% responderam que não consideram o valor que ganham o suficiente na 

escola pública contra 49% na escola particular. Apenas 26% dos alunos da rede estadual 

consideram a soma recebida suficiente para 39% que pensam da mesma forma na rede 

privada. 12% dos entrevistados na escola particular e 13% deles na estadual não responderam 

a pergunta. 

Desta maneira, é possível destacar que a escola pública detém ao mesmo tempo a 

maioria dos alunos que acredita que deveria receber uma quantia maior, e também a minoria 

dos alunos que estão satisfeitos com o valor ganho. 

Neste ponto, deve-se também ser feita uma pausa para ligar os dados expostos neste 

gráfico, com resultados já analisados anteriormente. Quando comparados os jovens da escola 

pública em relação aos da escola particular, encontra-se:  

- Eles têm uma participação maior do que os da escola privada no mercado de 

trabalho, a proporção é de 36% para 10%, conforme gráfico 4. 

- Eles representam a minoria quando o assunto é recebimento de mesada, a proporção 

é de 19% contra 30%, conforme gráfico 7. 

Desta maneira, o que se deduz, é que os alunos da rede estadual estão insatisfeitos com 

os valores que recebem, e estes valores, na maioria, devem ser provindos de trabalho, sendo 

remuneração e não mesada.  
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4.4.8 Falências 

“Uma das virtudes da mesada, quando bem dada e dosada, é propiciar às crianças que 

experimentem o susto e a angústia de falir (D‟AQUINO 2008, p. 67)”. 

A autora sugere que ficar sem dinheiro nesta fase da vida é saudável, pois, os valores e 

as responsabilidades ainda são menores, e as crianças e os jovens ainda são amparados por 

seus pais. Falir neste cenário é educativo, uma vez que a experiência ensinará a evitar, no 

futuro, tropeços mais graves, e com somas maiores. 

 

Gráfico 13: Falências 

 

Fonte: O autor 

 

Quando pesquisado se os adolescentes das escolas entrevistadas tinham o hábito de 

falir, ou ficar sem dinheiro antes de seu próximo recebimento de dinheiro, seja ele, via 

mesada ou salário, 41% deles, em ambos os ensino médios, afirmam que não recebem mesada 

ou salário. Na escola particular 22% dos entrevistados nunca ficam sem dinheiro e 32% 

afirmam que às vezes isso acontece. Já na escola pública, 12% responderam nunca e 41% às 

vezes para a falência. 

Sempre ou regularmente foi a resposta escolhida por 4% dos entrevistados, nas duas 

escolas, enquanto 1% e 3% não responderam, na escola particular e pública, respectivamente. 

Novamente os alunos do ensino público se destacam nas falências, sendo eles a 

minoria a responder nunca para as falências e a maioria ao admitir que as vezes ela acontece. 

Conforme D‟Aquino citada anteriormente, falir é saudável nesta fase de vida, porém o que se 
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espera é que, com o tempo, as falências gradativamente diminuam o que demonstraria que os 

conceitos de finanças pessoais estão sendo assimilados.  

Porém como não há o aprendizado de conceitos de finanças pessoais para a maioria 

dos jovens, o que ocorre, é que os resultados já estão sendo sentidos. Pois, conforme visto nos 

gráficos anteriores, a maior fonte de renda dos jovens da escola estadual, é justamente o 

trabalho, e sendo assim, logo no início de suas vidas profissionais, a renda já esta sendo 

sujeita a falência, o que pode indicar problemas na gestão de recursos graves, e se nada for 

feito, o futuro financeiro destes jovens pode estar comprometido.  

4.5 POUPANÇA 

Neste item serão apresentados os resultados que se referem a questões que envolvam 

poupança: se os jovens guardam uma parte do dinheiro que recebem, se economizam para 

algum artigo desejado, bem como, se utilizam ferramentas do sistema financeiro, tais como 

conta corrente e cartão de crédito. 

4.5.1 Cofrinho 

D‟Aquino (2008) sugere o uso de um pote de vidro ou mesmo plástico para que sejam 

iniciadas as experiências de poupança com as crianças. Pode ser um cofrinho, contando que 

tenha alguma abertura para que o valor depositado possa ser retirado, de vez em quando, para 

ser conferido. Caso contrário, a sensação é idêntica a que teria um adulto, que quisesse saber o 

valor de suas economias no banco, mas fosse impossibilitado de ter alcance a ume extrato. 

Cerbasi (2006) afirma que o cofrinho, um comum instrumento de educação financeira 

daqueles que cresceram nos anos de 1970 e 1980 voltou à moda. Segundo o autor, o cofrinho 

faz o hábito de poupar uma diversão, um assunto descontraído entre pais e filhos.  

“Enquanto adultos tendem a desprezar pequenos valores, a chance de encher o 

cofrinho significa para a criança a primeira oportunidade na vida de sonhar com a realização 

de conquistas financeiras e de colher os frutos da disciplina cultivada durante alguns meses 

(CERBASI, 2006, p. 100)”.  



114 

 

Gráfico 14: Cofrinho 

  

Fonte: O autor 

 

Neste sentido, ter um recipiente que comporte o dinheiro economizado, ou como é 

popularmente conhecido, ter um cofrinho, seria educativo, no entanto, 9% dos jovens da 

escola privada e outros 26% da escola pública nunca tiveram um destes. 46% para a escola 

particular e 43% para a escola pública, já tiveram, porém atualmente não mais. A 

porcentagem de jovens que já teve um cofrinho e que continua a usar é de 45% e 30% para a 

escola particular e pública, respectivamente. 

4.5.2 Reserva 

Foi perguntado aos adolescentes qual é a porcentagem aproximada de dinheiro que 

eles costumam guardar, isto é, se eles têm o hábito de reservar parte da mesada, ou salário 

ganho, seja para utilizar na aquisição de um bem futuro, seja para simplesmente guardar para 

uma futura necessidade. 

O gráfico 15 apresenta os resultados.  
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Gráfico 15: Reserva 

 

Fonte: O autor 

 

Excluídos aqueles que não guardam nada, e isto representa 20% no ensino particular e 

19% para o público, restam ainda 26% em ambas as escolas que reservam 30% de seus 

valores. Pode-se destacar também que no geral, os alunos da rede particular reservam 

porcentagens maiores do que os colegas na rede pública, pois na escola particular 20% dos 

alunos reservam até 50% do valor que ganham e 16% reservam acima de 50%, por outro lado, 

na escola estadual, 14% dos alunos guardam metade do que ganham e apenas 12% reservam 

uma porcentagem acima dos 50%. 29% dos alunos do ensino médio da escola pública 

responderam que reservam até 10% do valor que recebem, liderando assim a categoria, já que 

na escola particular, esse número é de 17%. 

4.5.3 Poupança para aquisição de bens 

Poupar é um dos ensinamentos que devem acompanhar a alfabetização financeira de 

uma criança. Quando jovens, é provável que o dinheiro economizado não represente uma 

soma capaz de adquirir bens de alto preço, porém como D‟Aquino (2008) afirma, cabe aos 

pais, definir juntamente com a criança, objetivos condizentes com o valor ganho, para que ao 

atingir a meta, se sintam estimuladas a prosseguir neste caminho pela vida afora. 
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Gráfico 16: Poupança para aquisição de bens 

 

Fonte: O autor 

 

Abordados sobre praticar a poupança para adquirir um bem de maior valor, 35% dos 

adolescentes na escola particular e outros 42% na escola pública afirmaram que os pais são 

responsáveis pela aquisição destes bens. Por outro lado, existem 65% de jovens no ensino 

particular e 55% deles no ensino público que poupam, pelo menos para alguns destes itens. 

 3% dos entrevistados no ambiente público não responderam a pergunta. 

4.5.4 Ferramentas do sistema financeiro 

A fim de buscar saber se os adolescentes, apesar da pouca idade, já tem algum contato 

com alguma ferramenta do sistema financeiro, foi solicitado aos mesmos que assinalassem as 

opções que possuem. 
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Gráfico 17: Ferramentas do sistema financeiro 

 

Fonte: O autor 

 

Os dados levantados na escola particular são: 16% dos alunos possuem conta corrente, 

40% deles possuem poupança, 14% possuem cartão de crédito e 30% não possuem nenhuma 

das opções. Já na escola pública a realidade reflete: 25% dos alunos possuem conta corrente, 

24% poupança, 14% cartão de crédito, 1% possui ações e 36% dos alunos não possuem 

nenhuma das opções. 

Foi constatado que quando se trata de conta corrente de forma isolada, dentre os 

alunos que a possuem, a maioria frequenta a escola pública, isso pode ser reflexo da maior 

participação desta categoria no mercado de trabalho, e como já recebem salário, a conta 

corrente seria o meio de receber esta quantia. 

Já quando abordado somente a ferramenta do sistema financeiro poupança, a escola 

particular detém mais alunos que a possuem. Para os cartões de crédito, o total de alunos 

mostra um empate entre as escolas.  
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O proposto deste item é analisar como acontece a educação financeira no cotidiano da 

vida dos adolescentes. Buscar respostas para pergunta como: no que eles gastam o dinheiro 

que recebem, se eles se interessam por assuntos que envolvam dinheiro, averiguar quais são 

suas fontes de informações sobre finanças, dentre outras 
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4.6.1 Os gastos dos adolescentes 

Gráfico 18: Os gastos dos adolescentes 

 

Fonte: O autor 

 

Dentre os itens listados para os gastos dos adolescentes, o vestuário é o que aparece 

em primeiro lugar, declarado por 25% dos adolescentes da escola particular contra 39% dos 

adolescentes da escola pública. A alimentação é a segunda a parecer no gráfico com 19% dos 

votos na rede particular e 17% na rede estadual pública. Logo em seguida, aparece o lazer, tal 

como cinema, jogos e festas: 17% dos votos na escola particular e 14% na pública. As 

despesas pessoais são listadas por 7% e 4%, respectivamente, na escola particular e pública. 

Para finalizar, 4% dos jovens da escola particular e outros 6% deles na escola pública 

citam os telefones celulares como item onde despendem seu dinheiro. Outros 28% dos 

entrevistados na particular e outros 19% na pública não responderam a questão.  

Cabe destacar que o padrão de gastos com as três maiores despesas dos jovens, em 

ordem de importância se repete em ambas as escolas, sendo o vestuário a maior despesa dos 

alunos entrevistados. Nota-se que os jovens do ensino estadual são mais preocupados com o 

vestuário quando comparados aos jovens da escola particular (39% na estadual contra 25% na 

particular). Vale ressaltar que na escola particular o uniforme escolar é adotado e obrigatório, 

enquanto na escola pública, não existe uniforme, fator este que pode ter influência nos 

resultados encontrados. 
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4.6.2 O interesse por questões que envolvam dinheiro 

Os jovens foram incentivados a se questionarem sobre o seu próprio interesse por 

questões que circulem em torno do dinheiro, tais como planejamento financeiro e orçamento 

doméstico. Os resultados estão no gráfico 19, apresentado a seguir. 

 

Gráfico 19: Interesse por questões que envolvam dinheiro 

 

Fonte: O autor 

 

Coincidentemente, 17% dos alunos de ambas as escolas, responderam que não tem 

qualquer interesse por estas questões, pois são muito novos para isso. 55% dos alunos da 

escola particular e outros 43% da escola pública responderam que são curiosos, fazendo 

perguntas e conversando sobre o assunto. O restante: 28% na escola particular e 39% na 

escola pública afirmam que são atentos e procuram participar das atividades da família que 

envolve dinheiro bem como se informar a respeito. 

4.6.3 As fontes das informações financeiras 

O presente trabalho apresentou as opiniões de alguns autores sobre a responsabilidade 

da educação financeira ser dos pais ou ser da escola, mas independente de quem quer que seja 

a responsabilidade, foi perguntado aos adolescentes, em quem eles buscam respostas sobre 
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assuntos financeiros. Quem, na visão deles dá maior confiança para ser considerado como a 

fonte de suas informações. 

 

Gráfico 20: As fontes das informações financeiras 

 

Fonte: O autor 

 

Conforme o gráfico 20 mostra, 57% dos adolescentes da escola particular e 38% deles 

da escola pública buscam se informar sobre questões a cerca de finanças, em casa, com seus 

pais. Para 13% e 14% respectivamente para a educação privada e pública, a fonte destas 

informações é a escola. Tem-se ainda 7% dos alunos da particular e 12% da estadual que se 

informam através da internet. Na escola particular, ainda existem 1% dos alunos que buscam 

informações com amigos, na estadual esta porcentagem é de 3%. Na escola pública, 9% dos 

adolescentes citaram também como fonte de informação, parentes, nenhum aluno da escola 

particular considerou esta hipótese. E para fechar o total, 22% do público entrevistado na 

escola pública e 25% na estadual não responderam a pergunta. 

Segundo a literatura pesquisada, a responsabilidade da educação financeira cabe aos 

pais, e a escola exerce apenas uma função de apoio a este ensino. Se considerarmos somente 

as respostas válidas, isto é, excluindo-se aqueles que não responderam a pergunta, encontra-se 

o cenário favorável ao que foi afirmado pela literatura consultada: além de a responsabilidade 

pela educação financeira ser dos pais, estes também representam a principal fonte de 

informações para os jovens em questões que envolvem o mundo financeiro. Em segundo 

lugar aparece o meio escolar, reforçando ainda mais a importância da escola em assumir seu 

papel de educadora também para a educação financeira. 
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4.6.4 Compensações financeiras 

Cerbasi (2006) afirma que a mesada não deve ser interpretada como recompensa por 

serviços prestados, não deve ser condicionada ao atendimento de expectativas dos pais e 

também não deve ser interpretada como prêmio por boa educação. 

Neste sentido foi solicitado aos alunos que respondessem se eles recebem algum tipo 

de compensação financeira por uma atividade bem realizada, como por exemplo, se sair bem 

numa prova ou ajudar no serviço doméstico. 

 

Gráfico 21: Compensações financeiras 

 

Fonte: O autor 

 

Observando as respostas, têm-se para a escola particular 72% dos alunos que 

responderam que não recebem compensação já que é sua obrigação auxiliar nas atividades 

domésticas e estudar; 20% dos jovens admitem que às vezes recebem compensação 

financeira, outros 4% afirmam que recebem compensações e ainda acreditam que merecem 

recebê-la, outros 3% dos alunos não responderam. Na escola pública as respostas refletem: 

55% dos alunos não recebem compensações financeiras e também acreditam ser sua 

obrigação estudar e auxiliar em casa, 30% dos jovens responderam que às vezes isso acontece 

6% dos alunos recebem compensação em dinheiro e eles creem que fazem por merecer, os 

demais 9% não responderam a questão. 
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Foi uma surpresa descobrir que mais de 70% dos entrevistados da escola particular 

tem consciência de que seu empenho nas atividades domésticas e escolares não deve ser 

ligado ao recebimento de dinheiro, ao passo que um pouco mais da metade dos entrevistados 

da escola pública pensam da mesma forma. A surpresa está no fato de que, justamente os 

alunos da escola particular, que muitas vezes são vistos como pessoas que tem maior 

facilidade em receber itens que muitas vezes nem sequer necessitam, ou como popularmente 

são chamados: mimados - sabem distinguir suas atividades, que são estudar e dar sua 

contribuição para a boa organização do ambiente familiar, sem nenhum incentivo financeiro, 

simplesmente porque é a parte de responsabilidade que lhes cabe, naturalmente.  

A análise ao inverso também pode ser feita, pois aqueles que responderam que 

recebem compensação financeira, ou recebem dinheiro pelas atividades que realizam e ainda 

acreditam que são merecedores desta compensação financeira representam 6% dos 

entrevistados na escola pública enquanto na particular este número é de apenas 4%. 

Cerbasi (2006) atenta os pais que costumam dar dinheiro em troca de serviços 

prestados ou boas notas escolares. “Em vez de educar seus filhos, você os estaria comprando, 

e isso poderia resultar, futuramente, em profunda revolta dos filhos em relação à mesada” 

(CERBASI, 2006, p. 104).  

D‟Aquino (2008) reforça afirmando que o bem estar familiar, deve basear-se na 

preocupação e no carinho de seus membros uns pelos outros e nunca por dinheiro, e é neste 

sentido que a família deve cooperar e realizar a parte que cabe a cada um na realização das 

tarefas usuais e essenciais à organização da família. 

4.6.5 Participação no orçamento familiar 

“Quando os filhos se mostram suficientemente maduros para ajudar a opinar sobre 

prioridades de gastos e restrições de despesas, é conveniente convidá-los para discutir o 

orçamento” (CERBASI, 2006, P. 142). 

O autor recomenda testar a maturidade dos jovens convidando-o a participarem de um 

orçamento mais simples, como o planejamento de férias familiares. 

Por isto, foi perguntado aos adolescentes se eles participavam do orçamento familiar, 

seja no planejamento de férias, na contenção de gastos ou na programação para comprar 

algum bem. 
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Os dados obtidos estão no gráfico número 22. 

 

Gráfico 22: Participação no orçamento familiar 

 

Fonte: O autor 

 

Pode-se observar que os números são similares para aqueles que afirmam que não 

participam do orçamento familiar: 41% na escola particular contra 43% na pública. Já a 

participação dos jovens no orçamento familiar é maior nos alunos da escola particular do que 

na pública, enquanto na primeira eles respondem por 54% na segunda, eles são 48% apenas. 

Os que não responderam foram 6% e 9% respectivamente pra a escola particular e pública. 

4.7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 

Nesta etapa serão apresentados os conhecimentos dos adolescentes sobre o 

planejamento financeiro pessoal propriamente dito, se sabem o que significa o termo, se 

utilizam, mesmo que de forma simples o planejamento e principalmente, se eles gostariam de 

aprender ou desenvolver o que já sabem sobre o tema. 

A primeira pergunta sobre este tema foi se os adolescentes sabem o que é 

planejamento financeiro pessoal. 
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Gráfico 23: Sabem o que é planejamento financeiro pessoal 

 

Fonte: O autor 

 

Os resultados obtidos mostram que na escola particular as respostas são: 22% dos 

alunos não sabem o que é planejamento financeiro pessoal, 51% dos alunos têm ideias sobre o 

que o termo significa, 25% deles afirmam saber do que se trata e apenas 3% dos estudantes 

não responderam. Dos alunos da escola pública, 32% dos alunos responderam que não sabem 

o que é planejamento financeiro pessoal, 30% dos alunos afirmam ter ideias sobre o que é 

planejamento financeiro pessoal, 29% dos adolescentes sabem o que é, e 9% deles não 

responderam a questão.  

Os jovens também foram questionados, quanto à utilização do planejamento financeiro 

pessoal. Pois de nada adianta os jovens reconhecerem os benefícios da utilização do 

planejamento, se eles não introduzirem-no no seu dia a dia. Os pais podem auxiliar com a 

mesada, e as escolas podem até oferecer algum ensinamento neste campo, mas se de fato, os 

conceitos não forem aproveitados no cotidiano, a educação financeira não se dará como 

educação preventiva, isto é, ensinar para evitar dificuldades financeiras. Os adolescentes 

podem então aprender estes conceitos que os pais ou a escola, ou ambos, tentaram passar sem 

sucesso, de uma forma mais dolorosa: enfrentando as dificuldades financeiras em suas 

próprias vidas. 
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Gráfico 24: Utilizam o planejamento financeiro pessoal 

 

Fonte: O autor 

 

Pelo gráfico, pode-se observar que, 59% dos adolescentes na escola particular, e 51% 

deles na escola pública não utilizam o planejamento financeiro pessoal em suas rotinas. 38% 

dos adolescentes e outros 39%, respectivamente, nas escolas particular e pública afirmam que 

utilizam o planejamento financeiro pessoal, mesmo que de forma singela. 3% dos alunos não 

responderam a questão na escola particular e 10% deles não responderam a pergunta na escola 

pública 

Aos alunos das escolas foi perguntado também se eles gostariam de aprender sobre 

planejamento financeiro pessoal, visto que, educação financeira em casa e na escola é uma 

decisão que não cabe diretamente aos jovens. O objetivo desta questão é descobrir se, uma 

vez na mão dos estudantes o poder de definir se aprendem ou não sobre finanças pessoais, 

qual seria a opção deles. 
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Gráfico 25: Gostariam de aprender mais sobre planejamento financeiro pessoal 

 

Fonte: O autor 

 

Conforme observa-se no gráfico 25, uma pequena parcela dos entrevistados, que 

corresponde a 16% e 22%, respectivamente na escola particular e pública não tem interesse 

por expandir seus conhecimentos na área de finanças pessoais. A maioria dos entrevistados 

revela que tem vontade de aprender, ou desenvolver o pouco que já sabem, eles são 80% dos 

entrevistados na escola particular e 70% na pública. 4% não responderam a pergunta na escola 

particular e outros 9% na estadual. 

4.7.1 Adolescentes x Futuro 

Para finalizar o questionário, os jovens foram convidados a pensar rapidamente sobre 

o seu futuro financeiro, como eles imaginam estar financeiramente daqui a alguns anos, 

quando já forem independentes, ter renda própria e não ligada aos pais, como é o caso dos 

entrevistados que atualmente recebem mesada, e esta é sua única fonte de renda. 

Foram dadas três opções de respostas aos adolescentes quando perguntado como eles 

imaginam sua situação financeira no futuro: apertada, controlada e abundante. Para exaltar as 

possíveis situações que eles podem enfrentar. 

O gráfico número 26 mostra as respostas obtidas. 
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Gráfico 26: O futuro financeiro 

 

Fonte: O autor 

 

Pode-se perceber que a maioria dos estudantes entrevistados imagina que no futuro 

estarão numa situação controlada: 65% dos alunos da escola particular e outros 64% da 

pública assinalaram esta opção. 29% e 26%, respectivamente, para a particular e pública 

afirmam que se imaginam numa situação abundante. Apenas 3% dos alunos na escola 

particular se definiram como tendo um futuro apertado, isto é, com dificuldades financeiras, a 

mesma porcentagem que não respondeu a pergunta na escola particular. E 10% dos alunos da 

estadual pública não responderam a questão também. 

É curioso o fato de mesmo sendo solicitado aos alunos que somente imaginassem o 

futuro, não necessariamente sendo o que irá acontecer, e mesmo assim, a maioria das opções 

fora por um futuro controlado, sem abundâncias financeiras. É mais grave ainda são os 3% da 

particular que afirmam que seu futuro será apertado, pois antes mesmo de eles começarem 

efetivamente a construção deste futuro já estão se condenando ao fracasso. 

E mesmo que os entrevistados ainda sejam jovens, muitos nem sequer trabalham, 

porém foram questionados também quanto ao que fazer agora, no presente, para alcançar o 

futuro que desejam para si. Esta pergunta também buscou identificar se os adolescentes têm 

este sentimento de futuro, de pensar se eles devem ou não fazer algo pelo tempo que ainda 

está por vir. As opções que lhes foram dadas são: Não faço nada, pois ainda sou muito novo 

para isso, ou não me interesso por isso ainda; Nada, mas pretendo começar em breve; Guardo 

um pouco do dinheiro que recebo. 
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Gráfico 27: Buscando o futuro financeiro desejado 

 

Fonte: O autor 

 

Conforme o gráfico, 1% dos jovens da escola particular e 6% deles na pública revelam 

que não fazem nada, por se considerarem muito novos ou por não apresentar interesse pelo 

assunto. 62% dos adolescentes da escola particular e outros 38% na pública afirmam não fazer 

nada, mas demonstram o interesse de iniciar em breve. Aqueles que poupam dinheiro 

pensando no futuro respondem por 33% dos jovens da escola particular e 48% deles na 

pública. 3% e outros 9% não responderam a questão, respectivamente, na escola particular e 

pública.  

Cabe destacar aqui, que os jovens do ensino médio público estão mais pensativos em 

relação ao seu futuro financeiro, e desde já, guardam uma parte do que recebem. 

4.8 A VISÃO DOS PAIS DOS JOVENS SOBRE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Além das entrevistas com os alunos em sala de aula, foram realizadas entrevistas com 

os pais, ou pessoa responsável pelos alunos.  

Os pais representam forte influência sobre os filhos, inclusive quando se trata de 

educação financeira. Conforme os dados averiguados com os próprios alunos, os pais 

representam a fonte de informações financeiras para 57% dos alunos entrevistados na escola 

particular e 38% dos alunos entrevistados na escola pública, desta forma a busca pela opinião 
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dos pais torna-se fundamental para traçar um perfil da educação financeira recebida pelos 

adolescentes da amostra. 

Assim como a pesquisa com os alunos foi analisada de forma separada, os 

questionários dos pais também serão analisados separadamente. 

4.8.1 Os pais dos jovens da escola pública 

Foram recebidos 6 questionários dos pais dos alunos da escola pública. Suas respostas 

serão transcritas a seguir. 

A primeira pergunta feita aos pais é se eles têm o hábito de conversar com seus filhos 

sobre dinheiro, finanças pessoais ou orçamento doméstico, em resposta, os 6 pais 

entrevistados afirmam que sim, conversam e tentam instruir seus filhos quanto ao tema. 

Quando perguntado sobre os benefícios de falar sobre estes assuntos com os 

adolescentes, a maioria dos pais, 4 deles, citou a conscientização e preparação para o futuro, 

quando os filhos terão que administrar o próprio dinheiro. Também foi citado o benefício de 

saber gastar o dinheiro recebido, isto é, os filhos não gastarem dinheiro com futilidades. E um 

pai citou também que o mundo é capitalista, por isso os filhos têm que se acostumar desde 

cedo com esta realidade. 

Os pais foram convidados a pensar de quem é, na sua visão, a responsabilidade da 

educação financeira, se deles mesmos, ou se da escola. Novamente a resposta foi unânime, 

todas afirmam que a responsabilidade é da família. 

Para conhecer a postura dos pais, foi solicitado a eles que respondessem se eles dão 

mesada a seus filhos ou se fornecem dinheiro conforme a necessidade dos filhos. Diante desta 

pergunta, um empate foi obtido: 3 pais afirmam que fornecem mesada, e outros 3 afirmam 

que dão dinheiro aos filhos conforme eles pedem. 

Para estas 3 famílias que são adeptas das mesadas, foram feitas mais algumas 

perguntas. Foi solicitado se os pais dão aconselhamento sobre como gastar o dinheiro 

recebido, 1 família afirma aconselhar os filhos e outras 2 dizem que não dão opinião quanto a 

forma de gastar a mesada. É importante frisar neste ponto a visão da literatura consultada, de 

que apesar dos pais não influenciar sobre como será gasto o dinheiro recebido, eles tem por 

obrigação deixar claro que o dispêndio com itens ilegais, ou prejudiciais a saúde não será 

tolerado. 
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Quanto a soma fornecida na mesada, temos os valores de R$ 30,00, R$ 50,00 e R$ 

100,00 mensais. Como se pode perceber, cada família trabalha com um valor próprio, de 

acordo com suas condições ou de acordo com o que acreditam ser o certo. 

Porém a mesada em si não é o único valor que os pais fornecem à seus filhos, pois 2 

pais dos 3 que estão sendo analisados afirmam que concedem outras somas quando é preciso, 

como exemplo citado, no caso algum gasto provindo da escola. O outro pai que fornece 

mesada sustenta que o valor representado pela mesada é o único a ser entregue ao filho. 

Um fato bastante comum na fase da adolescência é a falência, ou seja, o jovem ficar 

sem dinheiro antes do próximo recebimento de mesada. Dois dos pais que fornecem mesada 

aos filhos dizem que quando eles se deparam com esta situação, eles não fazem complemento 

do valor, e 1 pai disse que faz o complemento. 

Findadas as perguntas referente a mesada, o próximo questionamento envolve as 

compensações financeiras, ou seja, se os pais recompensam com dinheiro boas notas 

escolares, ou auxílio nas atividades domésticas. Dos 6 pais entrevistados, apenas um disse ter 

este costume, porém recompensa o filho com bens materiais e não quantias em dinheiro. O 

demais 5 pais afirmam não ter este tipo de comportamento. 

Quando perguntado se os entrevistados tentam envolver suas proles no orçamento 

doméstico, e se o fazem, de que maneira, dois pais concordam que não envolvem seus filhos 

nesta questão, outros 4 pais envolvem seus filhos. Os pais citaram como aplicam isso no 

cotidiano: expondo a eles algumas contas e incentivando-os a somar o total a pagar, fazendo-o 

participar das discussões sobre futuras aquisições e comparações de preços, e ainda mostrando 

o que é possível ser feito com o dinheiro que se ganha, de acordo com a situação financeira da 

família. 

Foi solicitado aos pais que escolhessem a melhor descrição para a sua situação 

financeira atual, foram dadas opções de apertada, controlada e abundante. Todos os 6 pais se 

classificaram na opção controlada. 

Por serem da geração anterior aos jovens pesquisados por este trabalho, é de se supor 

que a maioria dos pais tenha nascido em períodos onde no Brasil ainda existia os anos de 

inflação, por isto os pais foram questionados se em sua infância ou adolescência receberam 

algum tipo de informação financeira, a resposta não foi surpresa: 5 não e apenas 1 sim. Nesta 

etapa fica evidente o desafio de educar financeiramente um jovem, quando os pais não 

receberam o exemplo de seus pais, quer dizer, é um conceito que tem que ser buscado, 

incrementado no processo da educação, pois não é um hábito praticado. 
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Foi perguntado também, se na falta da família, a escola ensinou algum conceito no 

sentido da educação financeira quando os pais eram os alunos, desta vez a resposta foi comum 

a todos: não. A comunidade escolar não tinha e continua a não adotar um ensino que ajude a 

preencher esta lacuna na sociedade. 

E para finalizar, foi buscado saber se os pais recebiam mesada quando crianças ou 

adolescentes. Apenas um afirmou receber, os outros 5 não a recebiam. 

De maneira geral, pode-se analisar que os pais dos alunos que frequentam o ensino 

público não receberam uma educação financeira sólida, mas estão preocupados em transmitir 

aos seus filhos alguns conceitos neste sentido, é por isso que eles promovem debates em seus 

lares sobre assuntos relacionados ao dinheiro e, adotam políticas como a mesada.  

4.8.2 Os pais dos jovens da escola privada 

Foram recebidos 15 questionários dos pais dos alunos da escola particular. Suas 

respostas serão transcritas a seguir. 

A primeira pergunta feita aos pais entrevistados foi se eles têm o hábito de conversar 

sobre dinheiro, finanças pessoais ou orçamento doméstico em seus lares, como resposta foram 

obtidos 5 não e outros 10 sim. Os pais que não promovem estes debates representam mais de 

30% do total dos entrevistados, um dado que inspira atenção, pois mesmo aqueles pais que 

conversam com seus filhos, orientando-os, não tem garantias que o futuro financeiro de suas 

proles será tranquilo. Porém a falta destas informações na formação de um jovem pode tornar 

o seu futuro financeiro ainda mais incerto. 

Sobre os benefícios da educação financeira 6 pais citaram o preparo para o futuro, 

torná-los responsáveis para quando eles tiverem seu próprio dinheiro, 2 pais citaram o 

conhecimento do filho na real situação financeira da família, isto é, orientá-lo para que ele 

saiba como pode colaborar no orçamento familiar, 4 pais citaram que o maior benefício é o do 

jovem aprender a valorizar o dinheiro ganho e aprender a tomar melhores decisões no seu 

dispêndio, uma resposta em especial resume todo o contexto destes 4 pais, ela diz que o 

benefício de se falar sobre questões que envolvam o dinheiro é o de que ganhar dinheiro é 

difícil, mas gastá-lo é muito fácil. Dois pais deixaram a questão sem resposta, 1 afirmou não 

saber quais são os benefícios. 
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Sobre a responsabilidade sobre a educação financeira, a maioria dos pais afirma ser 

deles mesmo, pois foram 8 respostas neste sentido. Quatro pais acreditam que seja da família, 

porém tendo a escola um papel de apoio, e os outros 3 pais defendem que a responsabilidade é 

de ambos, escola e família. 

Quando perguntado se os pais fornecem mesada a seus filhos, 9 deles responderam 

que dão dinheiro a seus filhos conforme eles necessitam, 5 pais fornecem mesada e 1 pai 

afirma que fornece os dois. 

Para os 6 pais que praticam a mesada, foram feitos outros questionamentos que 

abrangem somente o tema da mesada, como por exemplo, se os pais aconselham seus filhos 

sobre a forma como eles devem gastar o dinheiro recebido na mesada, a resposta foi comum a 

todos - sim. Isto demonstra a preocupação dos pais com a formação de seus filhos, pois gastar 

dinheiro é sinônimo de fazer escolhas, e com o aconselhamento os pais visam melhores 

escolhas dos filhos com o dinheiro recebido. 

Quando solicitado qual é o valor aproximado que os pais fornecem aos filhos através 

da mesada, as somas ficaram entre R$ 40,00 e R$ 60,00 mensais. Apesar de famílias 

diferentes, a quantia fornecida na mesada é similar. Porém quando perguntado se os pais 

fornecem algum valor além da mesada, as opiniões se dividem, 3 pais fornecem dinheiro 

adicional, dependendo da finalidade onde este dinheiro será utilizado, e outros 3 pais afirmam 

que não o fazem, pagam seus filhos somente com a mesada e nada além disso. 

Quando se trata de fazer complemento de valor, ou seja, se os filhos gastarem todo o 

dinheiro antes da próxima mesada, novamente há um empate entre os pais, metade deles 

complementam o valor, e a outra metade se mantém firme em sua postura de não fornecer 

mais dinheiro do que o combinado, que é pago na mesada. 

Findadas as perguntas sobre mesada, e novamente considerando o total da amostra de 

pais, a próxima pergunta é se os filhos recebem compensações de seus genitores, em caso de 

boas notas ou auxílio nas tarefas domiciliares.  A maioria dos pais, 12 deles, afirmam que não 

exercem essa compensação, pois é dever dos filhos, parte de suas obrigações. 2 pais dizem 

que o fazem, e que além de dinheiro, utilizam lanches variados e presentes para premiar seus 

filhos. O 1 pai restante afirma que as vezes pratica a compensação financeira. As respostas 

tendo apontado que a maioria dos pais não compensa sua prole com dinheiro é um bom 

resultado e está de acordo com o que diz a literatura consultada, pois os filhos têm que saber 

que estudar é responsabilidade sua e por isso não pode ser ligada a benefícios financeiros, 
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além de que, em casa todos devem ter um papel para manter organizado o ambiente onde 

todos vivem. 

Outro questionamento que foi levado até os pais, é se eles procuram envolver seus 

filhos no orçamento doméstico, e se sim, como fazem isso na prática. Houve 8 respostas 

negativas, alguns destacaram inclusive que acreditam que seus filhos são muito novos para 

participar do orçamento familiar. Porém os outros 7 pais afirmam que fazem o orçamento com 

a participação de seus filhos, e essa participação ocorre na forma de conselhos que sugerem 

economias de consumo não só de valor como também de recursos tais como água e luz. Outra 

forma citada foi promover a participação dos filhos nas compras mensais, instruindo - o a 

comparar preços. Os pais também afirmam que orientam seus filhos sobre a situação do 

orçamento familiar, pedem sua ajuda para reduzi-lo e também liberam recursos financeiros 

para seus filhos conforme o orçamento permite, passando essas informações para eles. 

Foi solicitado que os pais classifiquem sua própria situação financeira atual, 

descrevendo-a como apertada, controlada e abundante. Nenhum pai se autodescreveu como 

abundante, 2 citam que estão atualmente em situação de orçamento apertada e outros 13 

acreditam que sua situação financeira é controlada.   

A ausência de respostas que apontem para uma situação financeira abundante pode ser 

explicada também pela próxima pergunta que tratava justamente de educação financeira na 

infância ou adolescência dos pais: 8 pais afirmam que não receberam educação financeira 

vinda de seus pais e 7 pais afirmam ter recebido algumas instruções, mesmo que simples, 

vinda de seus pais. 

Sobre possível educação financeira promovida pela escola onde os pais frequentavam, 

a respostas foi de que apenas 1 pai disse ter recebido noções de finanças pessoais na escola, os 

demais 14, nunca tiveram este tipo de educação por parte da escola. 

E a pergunta final é se os pais haviam recebido mesada em sua infância ou 

adolescência, novamente 14 pessoas da amostra afirmaram que não receberam, e 1 única 

pessoa afirma ter recebido mesada. 

Considerando a mostra como um todo, pode-se perceber que os pais são carentes de 

educação financeira, e o conhecimento que eles possuem do tema, foi aprendido com a vida, 

mas eles, em sua maioria, se demonstram preocupados em formar seus próprios filhos de 

maneira diferente, com orientações sobre finanças pessoais, para tentar garantir um futuro 

tranquilo financeiramente. 
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4.9 A VISÃO DAS ESCOLAS SOBRE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

No decorrer da pesquisa, também foi aplicado um questionário com as escolas, a fim 

de buscar informações sobre o seu ponto de vista sobre educação financeira. Na escola Fátima 

de iniciativa privada, a diretora que respondeu ao questionário foi a irmã Salete, já na escola 

pública estadual, Cecília, a diretora Magda, foi quem respondeu o questionário. 

Em ambas as escolas não existem uma disciplina específica para o ensino de finanças 

pessoais, e isso já responde a primeira pergunta feita às escolas, de justamente o currículo 

prever ou não este ensino. A escola particular destacou que oferece um curso de capacitação 

profissionalizante paralelo ao ensino normal, o de Administração e Marketing, que prevê 

alguns conceitos inseridos dentro do tema finanças pessoais. 

Como ambas as escolas não lecionam dentro de suas estruturas finanças pessoais, foi 

perguntado se existia alguma previsão para que isso ocorresse, mas infelizmente a resposta foi 

negativa e comum as duas escolas. Desta forma, os professores não foram treinados e não há 

previsão alguma para o treinamento dos mestres para prepará-los para a instrução deste tema 

em sala de aula.   

Caso existisse disciplina prevista no currículo para a educação financeira, outra 

questão abordada seria como a matéria seria trabalhada em sala de aula, na prática, porém a 

escola estadual não adota e nem prevê a adoção do estudo, e a escola particular oferece alguns 

conceitos neste sentido como forma complementar ao currículo normal, portanto de forma 

prática, e escola transmite uma base destes conhecimentos em disciplinas próprias do curso 

profissionalizante de administração e marketing. 

Na visão das escolas a responsabilidade de educar financeiramente um jovem, é de 

responsabilidade dos pais, sendo da escola, o papel de apoio neste ensino. Mesmo admitindo 

que a educação financeira é muito importante para a formação de um adulto consciente de sua 

vida financeira, pois é uma formação aliada a ética e a solidariedade, valores os quais a escola 

preza e procura trabalhar com os jovens, o ensino de finanças pessoais na escola ainda carece 

de mais atenção. 

A próxima pergunta que foi feita diz respeito à escola, se ela era capaz de perceber 

alguma mudança no comportamento dos jovens após receberem alguns conceitos sobre 

educação financeira em sala de aula. Na escola pública não é possível identificar este tipo de 

mudança, uma vez que não há o ensino de finanças, na escola particular por sua vez, a 
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diretora afirmou que nos alunos que participam do curso de Administração e Marketing, uma 

mudança no aspecto do planejamento e gestão do dinheiro é percebida. 

A escola privada também relatou que as vezes os pais relatam para a escola mudanças 

comportamentais, que podem ter sido motivadas pelas aulas recebidas, pelos conceitos que 

foram transmitidos aos alunos no curso optativo de Administração e Marketing. 

Por fim, as escolas foram questionadas sobre os pais, se eles levam até o conhecimento 

da escola problemas de ordem financeira, como dificuldades de falar abertamente sobre o 

assunto com seus filhos, ou ainda problemas de gastos excessivos ou sem controle por parte 

dos filhos, se de alguma forma, eles pedem conselhos. A escola particular relatou que sim, 

existem várias famílias com sérios problemas financeiros no corpo escolar, e que a escola na 

medida do possível tenta orientá-los. A escola pública também mencionou que parte de seus 

alunos têm famílias com dificuldades financeiras, e que as vezes os pais relatam problemas 

desta ordem a escola. 

4.10 A VISÃO DE UM ESPECIALISTA SOBRE A FINANÇAS PESSOAIS  

Para buscar o uma opinião profissional no assunto de finanças pessoais, foi 

entrevistada, via internet, utilizando o programa Skype, Cássia D‟Aquino, educadora com 

especialização em crianças, e pós-graduada em Ciências Políticas além de autora de livros e 

artigos sobre educação financeira. Ela é criadora e coordenadora do Programa de Educação 

Financeira em inúmeras escolas do país.  

Com a autorização verbal de Cássia D‟Aquino, a entrevista foi gravada e seguiu um 

roteiro de 9 perguntas. 

A primeira delas é como a autora vê a importância da educação financeira para a 

formação de um adulto consciente de sua vida financeira. Segunda a autora, a importância não 

pode ser descrevida de outra forma se não como fundamental, a educação financeira é que 

possibilita que a pessoa vá se dando conta das escolhas que faz com relação ao consumo e ao 

dinheiro de tal maneira a poder saber para onde “caminhar” e como vai chegar até lá. A este 

processo de reconhecimento das escolhas tomadas e suas consequências é que se dá uma 

associação com a educação financeira. 

Seguindo com a entrevista, Cássia foi questionada se ao seu ponto de vista de 

especialista, defende ou não o uso de mesadas na educação financeira. Por sua vez, respondeu 
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que a mesada ou semanada, já que mesada ela aconselha somente a partir dos 11 a anos de 

idade, é só uma maneira perante outras milhares de educar as crianças em relação ao assunto, 

e com isso ela quer dizer que é possível uma criança ser muito bem instruída em finanças 

pessoais sem nunca ter recebido mesada, justamente por isso a autora não se considera uma 

defensora do seu uso. 

A autora reflete ainda que a mesada, se bem administrada, pode sim ser um 

instrumento de sucesso, porém ela exige muita disciplina dos pais, pois eles devem se 

recordar sempre da data específica para saldar a mesada, devem se lembrar de sacar em notas 

miúdas a quantia, e também devem resistir a tentação de punir seus filhos com a retirada de 

valores por alguma má criação ou nota baixa na escola, enfim, mediante as tantas 

possibilidades de má administração do compromisso que a mesada representa, alguns pais se 

saem melhor quando não adotam esta política. Para concluir, a mesada é uma das formas de 

se promover a educação financeira, mas não necessariamente a única ou a melhor, quando 

bem dada e dosada, pode sim obter bons resultados, mas existem outras formas de se alcançar 

bons resultados também. 

Pensando nos pais que optam pelo uso de mesada, Cássia D‟Aquino foi recorrida para 

abordar os cuidados que os pais devem ter para fazer da mesada uma prática bem 

administrada. A autora afirmou que primeiramente os pais devem deixar claro que existem 

alguns consumos que não serão admitidos, os mais evidentes são o uso de álcool e drogas, 

mas também podem ocorrer outros, como doces em demasia, ou leituras inadequadas para a 

idade do jovem. Seja qual for, a vontade dos pais deve estar clara para quem recebe o dinheiro 

na mesada, pois mesmo que os pais estejam repassando os valores a seus filhos, o dinheiro 

continua sendo dos genitores e representa uma prevenção didática na formação dos 

adolescentes. Além disso, os pais devem também, em linhas gerais, explicar como este 

dinheiro deve ser manejado, que a parte que for gasta deve ser controlada com o auxílio de 

um caderno ou caderneta A partir deste ponto a ação se resume a observar como a criança se 

vira em relação ao dinheiro, porém sem pressioná-la, pois a pressão pode levar a criança a não 

errar, porém também não vai ensiná-la a acertar, e o caráter da mesada é também o de permitir 

que a criança erre agora, com somas menores a fim de evitar erro no futuro onde a soma 

envolvida será maior. 

Outra questão levada até a autora foi sobre a responsabilidade pela educação 

financeira, de quem seria se, da família ou as escola. A autora não precisou pensar duas vezes 

ao afirmar que a responsabilidade é das famílias, e que a escola atua como coadjuvante. E já 
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que a educação financeira é um assunto da família, a escola precisa apoiar a família sem 

interferir nas suas decisões ou princípios Segundo Cássia, estimular o espírito crítico dos 

jovens, mostrar a eles a importância da ética no uso e no ganho do dinheiro deveria fazer parte 

da formação proposta por qualquer escola. A autora segue afirmando que, mesmo admitindo 

que o mundo mudou muito, e que a escola precisa abordar assuntos que aproximem o alunos 

de questões financeiras, isso pode ser feito de diversas maneiras, inclusive nas matérias já 

lecionadas como matemática, história e mesmo português. Porém o limite da escola tem que 

ficar explícito, que é o de informar e não o de educar, também financeiramente. 

Como foram encontrados históricos de compensações financeiras, tanto nas respostas 

dos alunos, como na minoria dos questionários dos pais, Cássia D‟Aquino foi questionada 

sobre sua opinião, se é correto os pais recompensarem financeiramente os jovens por boas 

notas ou ajuda nas tarefas do lar. Sobre isso a autora afirmou que os pais que têm esta prática 

erram querendo acertar, eles não têm ciência do que estão fazendo, já que pensam que estarão 

estimulando os filhos com o dinheiro dado como prêmio por um bom comportamento, quando 

na verdade não estão. Cássia afirma que no exemplo do bom rendimento escolar, se bem 

atendida do ponto de vista emocional, alimentar, afetivo e psicopedagógico, qualquer criança 

tem todas as razões para ter bons resultados na escola, se isso não acontece, pais e educadores 

têm que investigar o porquê, e não associar isso a dinheiro.  

Além de que a escritora afirma que para ela os pais erram também ao compensar a 

crianças financeiramente ao chamar a atenção da criança somente para o resultado e não sobre 

o processo que vai conduzir ao resultado, desta forma, a criança pode perceber que não 

importa que ela tiver que fazer, o importante é alcançar a meta proposta, mesmo que para isso 

seja necessário fazer algo tido como errado aos olhos dos pais, como colar por exemplo. Isso 

transposto para o mundo adulto é algo terrível porque esta é a forma mais eficaz de formar no 

curto prazo um pequeno canalha. 

Nas atividades do lar não é diferente, os pais não sabendo como convencer os 

pequenos a ajudar nas atividades domésticas, e vendo na compensação financeira uma 

maneira rápida de convencê-los, acabam assumindo esta prática. Contudo o jovem deveria 

exercer alguma atividade justamente porque faz parte da comunidade familiar, está em 

processo de formação e precisa aprender, e é suposto que todo adulto seja capaz de ensinar, 

portanto, via-de-regra, se a criança não for capaz de assimilar que todos dentro do lar têm o 

seu papel, elas devem colaborar pelo simples fato de que devem obediência a seus pais. O que 
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não tem cabimento é estabelecer na relação que deveria ser de afeto e de cuidado, o 

componente dinheiro. 

Foi abordado também sobre a idade certa para os pais iniciarem a educação financeira 

de seus filhos. A resposta foi de que, de maneira geral, quem sinaliza o momento certo são as 

próprias crianças, quando elas pela primeira vez perguntam aos pais para que eles comprem 

algum item. Com esta pergunta, a criança demonstra que já entendeu que existe dinheiro, que 

ele serve para comprar artigos diversos, e que os pais, possuem esse dinheiro. A criança 

percebe isso pela observação, atualmente, devido ao tempo consumido pelo trabalho, os pais 

convivem maior tempo com seus filhos durante os finais de semana, e desta forma, os 

encontros se dão em torno de situações de consumos, isto é, sair para comer fora de casa, ir ao 

shopping, alugar um DVD, enfim variados são os exemplos. E nestas situações as crianças 

podem concluir a existência do dinheiro e isso as remete a questionar, mesmo que 

precocemente pela compra de artigos desejados. 

Os pais, por outro lado devem estar cientes de que o processo de educação iniciado 

com o pedido do filho vai ter duração de uns 20 anos, porque todo o processo de educação 

compreende o longo prazo. Quando exatamente a criança vai fazer o pedido, vai variar, de 

pessoa para pessoa, porém, nas suas pesquisas a autora percebe que isso geralmente ocorre 

entre a faixa etária de 2,5 anos a 3,4 anos. 

O processo que se inicia no pedido simples de comprar algum item, deve ser 

aprimorado ao ponto de despertar o interesse do jovem por questões referentes a finanças 

pessoais. Para desenvolver o interesse dos jovens os pais devem tentar envolvê-los no 

orçamento doméstico. Cássia D‟Aquino destaca que os filhos são como espelhos dos pais no 

que diz respeito a dinheiro, e os pais devem ser muito sensíveis neste ponto, já que os limites 

impostos pela idade devem ser preservados. Preocupações com contas e dívidas são 

pertinentes a adultos, de nada adianta um pai passar para seu filho que eles estão endividados, 

se o filho não tem idade o suficiente para compreender e colaborar com a resolução do 

problema. 

Portanto os pais devem se aproveitar das oportunidades criadas para transmitir 

educação financeira, como por exemplo, a compra de uma nova casa, um novo carro, ou 

mesmo uma televisão, ou viagem. São circunstâncias que podem revelar o lado interessante 

de um orçamento e com as quais um jovem pode aprender bastante.  

Existe outra maneira dos filhos participarem e se interessarem pelo orçamento 

doméstico e que atende inclusive as crianças muito pequenas, como as de 3 anos por exemplo, 
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que é no momento da lista de compras. É interessante que os pais peçam a colaboração dos 

filhos solicitando a eles que verifiquem e se responsabilizem pela eventual compra de um 

item em especial, que pode ser sabonete por exemplo. A simples visão dos filhos da 

confecção da lista de compras vai indicar para eles que a família tem um plano a ser seguido 

antes de sair de casa e ir ao supermercado, que o consumo não ocorre sem critério, existe um 

roteiro, uma preparação, e isso quer dizer muito, além de evitar as tradicionais cenas em 

supermercados de filhos chorando ou fazendo escândalos por consumos não atendidos. 

Para finalizar foi aberto um espaço onde a autora poderia deixar uma mensagem ou 

conselho a todos aqueles pais que se preocupam com a educação financeira de seus filhos. A 

mensagem final de Cássia foi que os pais, muitas vezes têm preocupações envolvendo como 

ensinar seus filhos sobre algo que eles não aprenderam, mas ela acredita que no momento em 

que o pai consegue verbalizar para seu filho que ele não aprendeu sobre educação financeira, 

mas gostaria que o jovem aprendesse a respeito, essa verbalização aproxima muito pais e 

filhos, e faz com que os filhos se tornem muito mais afeiçoados aos pais. 

Outra coisa que os pais não podem perder de vista é que educar os filhos para lidar 

com dinheiro não significa o pudor que muita gente acha que é. Mostrar contas, contar os 

problemas, isso não educa, mas sim angustia. 

Por fim, segundo D‟Aquino, se os pais querem ter filhos educados, equilibrados e 

conscientes financeiramente, eles mesmos devem buscar seguir este caminho, porque quase 

sempre, o que os filhos fazem na vida, não vai muito longe do que exemplo dos pais. A ação é 

o maior exemplo, sem dúvida. 
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5 CONCLUSÃO 

A relação do ser humano com o dinheiro existe desde o início das civilizações, esteja 

ele representado por mercadorias, metais, o próprio papel moeda, ou ainda o dinheiro 

eletrônico, que é a última forma a que ele está presente na sociedade atual. Porém, apesar de 

todos estes anos de relação ser humano x dinheiro, ainda não se desenvolveu uma espécie de 

formação humana que vise ensinar como relacionar-se com o dinheiro de maneira eficiente e 

eficaz, a fim, principalmente, de formar seres humanos financeiramente estáveis e tranquilos. 

Uma vez que a relação com o dinheiro é inevitável, seja usufruindo da sua abundância, 

ou sofrendo a sua escassez, seria lógico pensar que a sociedade se organizasse de modo a 

ensinar as pessoas como tratar deste artigo fundamental para a sobrevivência, porém alguns 

fatos impedem ou contribuem negativamente para que isso ocorra. O primeiro deles, é que a 

sociedade é capitalista, e como tal, presume-se que o dinheiro não seja disponível para todos 

os membros que a constituem. E o segundo deles, marcante na história do Brasil, são os 

longos períodos inflacionários, que deixaram um legado de conceitos que não são mais 

aplicáveis no atual cenário da economia brasileira.  

As marcas destes anos de inflação ainda são profundas e por isso levam tempo para 

serem alteradas, e mesmo que uma nova cultura financeira começa a aparecer, onde pais estão 

preocupados em ensinar conceitos com os quais não estão familiarizados, mas entendem a 

importância de ensiná-los, ainda estão presentes os reflexos da cultura adquirida nos anos de 

inflação. 

Cabe ressaltar que no público pesquisado, a maioria dos adolescentes já nasceu num 

país de economia estável, e por isso, não apresenta a memória inflacionária adquirida por 

todos aqueles que nasceram antes da estabilização da moeda. Porém os pais exercem grande 

influência sobre os filhos, e como normalmente são os pais os responsáveis por passar a 

cultura financeira à sua prole, os reflexos de uma cultura econômica de inflação, mesma que 

não vivida pelos jovens, acaba refletindo no processo da educação financeira deles. 

A escola, que forma as crianças e os jovens para lidarem com diversos problemas com 

os quais eles se depararão em algum momento de suas vidas, não prevê no currículo normal, 

aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), o tratamento da educação financeira. 

E sendo o dinheiro o financiador de sonhos, tais como aquisição de bens materiais, que vão 

desde uma viagem de férias até uma casa própria, ou ainda, sendo o dinheiro o meio que 
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poderá garantir a liberdade ou estabilidade financeira para uma pessoa, neste sentido, formar 

jovens aptos a lidarem com suas finanças pessoais, é também uma formação humana e social, 

visto que alguém bem resolvido financeiramente poderá ajudar aos menos favorecidos e 

necessitados. A escola deveria participar desta formação, mesmo que a responsabilidade seja 

dos pais, e a escola caiba um papel de apoio. 

Buscando entender a relação dos jovens com o dinheiro, esta pesquisa se objetivou a 

analisar como os adolescentes lidam com suas finanças, bem como se recebem ou não 

educação financeira, seja ela proveniente dos pais ou da escola. E para isso, um grupo de 138 

alunos, sendo destes, 69 do meio privado e outros 69 do meio público, foi analisado. 

Para atender os objetivos firmados, o referencial teórico contou com temas como a 

criação da moeda, a moeda no Brasil, a inflação brasileira, o dinheiro na atualidade, 

planejamento financeiro pessoal, a educação financeira, as mesadas, um paralelo entre 

consumir e comprar, o processo de comprar, além de o poder dos jovens no consumo e as 

opções de investimentos. 

Nas duas escolas onde o levantamento de campo foi realizado, não existe disciplina 

prevista em currículo normal que aborde a educação financeira. Desta forma, as escolas 

pesquisadas não fogem da realidade encontrada nas demais escolas, a de não cumprir o papel 

coadjuvante na formação financeira de crianças e jovens. 

De outro lado, conforme entrevista realizada com os pais dos estudantes que compõem 

a amostra deste estudo, o que transparece é que, apesar dos pais afirmarem que falam sobre 

dinheiro com seus filhos, e admitir que existam inúmeros benefícios em abordar tais assuntos, 

o que se sente é que, devido aos pais não terem recebido educação financeira, a tentativa de 

passar aos filhos a educação não recebida, é válida, porém insuficiente. 

Prova disto são os dados obtidos onde foi possível averiguar que os jovens, em sua 

maioria, não sabem o que é o planejamento financeiro pessoal, e não o utilizam, mesmo 

aquela parcela de jovens que já ingressou no mercado de trabalho, e já lida com decisões 

financeiras com seu próprio dinheiro, mesmo estes, não aplicam a educação financeira no 

início de suas vidas financeiras.  

A maioria dos jovens pesquisados ainda depende única e exclusivamente do dinheiro 

recebido dos pais para fazer os seus consumos, já que 62% da população entrevistada não 

possui nenhuma atividade remunerada. Salvo estes, 36% dos entrevistados na escola pública 

já tem um lugar no mercado de trabalho, e por isso, já recebem remuneração pelo trabalho 

exercido. Trabalhando ou não, é preciso que os pais transmitam conhecimentos acerca de 
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educação financeira, e uma boa forma de se fazer isso é através da mesada, quando bem 

administrada. Porém a maioria dos alunos, não a recebe. O que ocorre é o recebimento de 

dinheiro conforme a necessidade.  

E quando considerando o montante de dinheiro recebido pelos jovens, o maior 

dispêndio ocorre com vestuário: 39% dos jovens da escola pública e outros 25% na escola 

particular tem no vestuário a sua maior despesa. E como já consomem, mais do que se 

preocuparem em escolher peças para compor o visual, é importante que os jovens saibam de 

todos os fatores que influenciam na decisão da compra, para que as artimanhas do marketing 

não sejam vilãs, mas sim aliados do orçamento. 

Mais do que consumir, os jovens têm que aprender que poupar, e investir, são ações 

importantes para o alcance de metas. A maioria dos jovens, felizmente, tem o hábito de 

poupar: 38% dos jovens na escola particular poupam entre 10% e 30% do total recebido, e 

outros 48% deles na escola pública poupam na mesma proporção. Outro dado levantado que 

demonstra que de fato os jovens poupam, são os 40% dos adolescentes da escola particular e 

outros 24% deles na escola pública que afirmam ter caderneta de poupança. A caderneta de 

poupança, que foi muito incentivada pelo governo durante as décadas do século XX, tornou-

se uma tradicional opção daqueles brasileiros que querem salvar uma quantia de dinheiro, 

porém, conforme já demonstrado no decorrer deste trabalho, ela é uma opção de rendimento 

baixo, porém muito segura. Independente do investimento, o hábito de poupar e investir têm 

que ser preservado e desenvolvido, pois ele é o canalizador para um futuro tranquilo, quando 

se trata de finanças pessoais.    

A literatura que sustentou esta pesquisa afirma que é dever dos pais fornecer educação 

financeira, porém a pesquisa se preocupou em buscar qual é a fonte das informações 

financeiras à que os jovens recorrem, quando necessário, pois às vezes a literatura e a prática 

não demostram afinidade. Neste caso, porém, os jovens vão de encontro a literatura, pois 57% 

dos entrevistados na escola particular e outros 38% na escola pública concordam entre si que 

os pais são os provedores das informações financeiras que os jovens detém. Em segundo lugar 

aparece a escola, o que reforça novamente o papel de apoio da escola neste processo 

educacional. 

As consequências da falta de educação financeira podem ser drásticas. Porém 

nenhuma situação está condenada a ser constante, e futuros problemas financeiros podem ser 

evitados se estes jovens buscarem informações de maneira a suprir as carências geradas pela 

pouca educação financeira recebida até o momento. Prova disto é que quando perguntado aos 
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jovens se eles têm vontade de aprender mais sobre o tema, o sim é a resposta escolhida por 

80% dos jovens do meio privado e outros 70% deles no meio público.  

O público pesquisado é jovem, eles detêm grande poder de mudança nas mãos, são 

eles que darão prosseguimento as mudanças da cultura financeira brasileira instalada e 

herdada dos anos inflacionários. Se pais e escolas estão deixando a desejar na missão de 

formar jovens financeiramente responsáveis, e mesmo que o caminho ainda seja longo até o 

cenário que seria o ideal para a educação financeira, pequenas mudanças começam a aparecer 

e vagarosamente apontam uma melhora contínua.  
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APENDICE A: QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

19. Você recebe algum tipo de compensação financeira por uma atividade bem

realizada? (Ex: ir bem numa prova, ajudar no serviço doméstico)

1. Escola: Não, é minha obrigação ir bem na escola e ajudar em casa

2. Idade: anos As vezes recebo gratificações em dinheiro nestas situações

3. Sexo: M F Sim, quando faço algo bem feito, recebo dinheiro em troca, afinal mereço

4. Mora com: 20. Você participa do orçamento familiar? (Ex: planejamento para férias ou

Família Apenas pai festas, programação para comprar algum bem, conter despesas)

Apenas mãe Outro familiar/amigo Não Sim

5. Exerce alguma atividade remunerada (trabalho/estágio)? 21. Considerando todo dinheiro que você recebe (trabalho/mesada), ele é o 

Não, apenas trabalho suficiente para o que você deseja?

Sim Há quanto tempo? Não Sim

6. Quanto você recebe pela atividade realizada? 22. Você sabe o que é planejamento financeiro pessoal?

Não recebo nada Até R$ 300,00 Não sei Sei o que é

Até R$ 100,00 Acima de R$ 300,00 Tenho algumas idéias a respeito

7. Você recebe mesada? 23. Você utiliza algum planejamento financeiro pessoal?

Não, recebo dinheiro dos meus pais conforme a necessidade Não tenho/não uso

Sim, recebo. Desde meus anos. Sim, utilizo (mesmo que de forma simples)

8. Como você recebe sua mesada? 24. Você gostaria de aprender mais sobre dinheiro e planejamento financeiro

Não rebebo mesada A cada 15 dias pessoal?

Mensalmente Semanalmente Não gostaria Sim, gostaria

9. Em relação a todo dinheiro que você recebe (trabalho/mesada), 25. Como você imagina a sua situação financeira no futuro?

Você gasta mais do que ganha Apertada

Você gasta menos do que ganha Controlada

Voce gasta tudo/exatamente o que ganha Abundante

10. Pensando num cofrinho, ou outra forma de guardar dinheiro, você: 26. O que você faz atualmente para alcançar este futuro?

Não tenho, e nunca tive Nada, pois sou muito novo para isso/não me interesso por isso ainda

Já tive, e não tenho mais Nada, mas pretendo começar em breve

Tenho e continuo usando Guardo um pouco do dinheiro que recebo

11. Qual é a percentagem aproximada, que você guarda do seu dinheiro?

Nada Até 50%

Até 10% Mais de 50%

Até 30%

12. Das opções abaixo, assinale as que você possuir:

Conta bancária Cartão de crédito

Poupança Ações

13. Você costuma poupar para adquirir um bem de maior valor (Ex. eletrônicos) ?

Não, meus pais me dão estes artigos

Poupo para alguns, e ganho outros dos meus pais/família

14. Você costuma ficar sem dinheiro, e precisa de complemento além da mesada/dinheiro que recebe pelo seu trabalho?

Não recebo mesada Às vezes isso acontece

Nunca fico sem dinheiro Sempre/regularmente

15. Com o que você gasta seu dinheiro? Enumere de 1 (para sua maior despesa) a 5 (para sua menor despesa).

Vestuário (roupas/ calçados/ acessórios)

Alimentação (lanches/ almoços fora de casa)

Telefone móvel (celular)

Lazer/ diversão (cinema/baladas/jogos)

Despesas pessoais (salão de beleza/ livros)

16. Quanto ao seu interesse por questões que envolvam dinheiro (planejamnerto financeiro/orçamento doméstico/finanças), você:

Não tenho interesse, sou muito novo para isso

Sou curioso, faço perguntas e converso sobre o assunto

Sou atento e procuro participar das atividades da família que envolvem dinheiro, além de me informar sobre o assunto.

17. Suas informações sobre finanças no geral, vêm de : Enumere de 1 (para sua maior fonte de informação) a 5 (para sua menor fonte de informação).

Escola Parentes

Casa (pai e mãe) Internet/Revistas

Amigos

18. Sobre sua mesada, seus pais lhe dão algum tipo de regra, ou conselho de como utilizar o valor? (Ex: O que comprar? Quanto poupar?)

Não, eu gasto o dinheiro da mesada da maneira como quiser

Meus pais dão sugestões de como devo gastar, mas eu é que decido

Meus pais me dão regras, de como devo gastar o valor, e gasto conforme instruções

Anote seu e-mail para receber os resultados:

     Convido-o para participar da minha pesquisa sobre educação financeira pessoal! Esta pesquisa será realizada com estudantes do ensino médio de  escolas da 

região. O objetivo é analisar o preparo dos adolescêsntes frente as finanças pessoais. Se você quiser saber o resultado desta pesquisa, anote o seu e-mail nesta 

folha.

Agradesco pela colaboração! Não é preciso colocar nome.

PESQUISA: PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL
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APENDICE B: QUESTIONÁRIO DAS ESCOLAS 

PESQUISA: PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA PESSOAL (ESCOLAS) 

1) Vocês têm a educação financeira prevista em alguma atividade do seu currículo 

escolar? Seja em disciplina específica, ou lecionando a disciplina juntamente com 

outras matérias? 

__________________________________________________________________ 

2) Se ainda não têm, existe alguma previsão para adotar a disciplina? 

__________________________________________________________________ 

3) Se a educação financeira já é lecionada, pode detalhar como é feito isso na prática? 

_____________________________________________________________________ 

4) Em sua opinião, a escola tem mesmo responsabilidade de lecionar sobre assuntos 

relacionados ao dinheiro com seus alunos, ou a responsabilidade seria exclusiva dos 

pais? 

___________________________________________________________________ 

5) Como vocês veem a importância da educação financeira para a formação de um adulto 

consciente de sua vida financeira? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) Os professores foram, ou serão treinados de alguma forma para trabalhar sobre o 

assunto com os adolescentes? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7) Vocês percebem alguma mudança no comportamento dos adolescentes após 

receberem conceitos sobre educação financeira? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8) Os pais relatam alguma mudança comportamental que pode ter sido influenciada pelas 

aulas recebidas? E a escola percebe alguma mudança neste sentido? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9) Os pais trazem até as escolas problemas de ordem financeira, como dificuldades de 

falar abertamente sobre o assunto com seus filhos, ou ainda problemas com gastos 

excessivos ou sem controles da parte dos filhos? Pedem conselhos de alguma forma? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APENDICE C: QUESTIONÁRIO DOS PAIS DOS ALUNOS 

PESQUISA: PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA PESSOAL (PAIS) 

Meu nome é Lessana Krummenuaer, sou estudante de Ciências Contábeis na Unisinos, e estou 

realizando meu trabalho de conclusão sobre finanças pessoais para adolescentes. Gostaria de lhe 

convidar a participar da minha pesquisa, através deste questionário. Suas respostas serão de extrema 

importância para a pesquisa alcançar seu objetivo principal, que é averiguar se os adolescentes estão 

preparados para gerir suas finanças.  

Não é necessário colocar nome, e caso deseje saber dos resultados desta pesquisa, anote seu e-

mail a seguir:__________________________________________________________. 

 

1) Em sua casa, existe o hábito de conversar com seu (s) filho (s) sobre dinheiro, finanças 

pessoais ou ainda, orçamento doméstico? 

 

2) No seu ponto de vista, qual são os benefícios de falar sobre estes assuntos com seu (s) 

filho (s)? 

 

3) Em sua opinião, tratar sobre questões referentes a dinheiro é uma responsabilidade da 

família ou da escola? 

 

4) Você dá mesada ao seu (s) filho (s)? Ou fornece dinheiro conforme ele (s) pede? 

 

5) Caso sim, você aconselha seu (s) filho (s) sobre como ele (s) deve gastar seu dinheiro? 

 

6) Qual é o valor aproximado que você dá ao seu (s) filho (s) na mesada? 

 

7) Você dá mais algum valor além da mesada?  

 

8) Quando seu (s) filho (s) fica sem dinheiro antes da próxima mesada, você faz um 

complemento de valor? 

 

9) Você costuma dar compensações financeiras a seu (s) filho (s) quando ele tira notas 

altas na escola, ou ainda, auxilia nas atividades domésticas?  

 

10) Você tenta envolver seu (s) filho (s) no orçamento doméstico? Como? 

 

11) Quanto a sua situação financeira, você se consideraria numa situação apertada, 

controlada ou abundante? 

 

12) Você recebeu algum tipo de informação financeira de seus pais, quando era criança? 

 

13) Você teve algum tipo de educação financeira na escola? 

 

14) Você recebia mesadas quando era criança? 
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APENDICE D: QUESTIONÁRIO DO ESPECIALISTA EM FINANÇAS PESSOAIS 

PESQUISA: PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA PESSOAL (ESPECIALISTA EM FINANÇAS PESSOAIS) 

 

1) Como você vê a importância da educação financeira para a formação de um adulto 

consciente de sua vida financeira?   

 

2) Você defende o uso das mesadas, ou acredita que os pais devem fornecer dinheiro a 

seus filhos conforme suas necessidades? 

 

3) Quando os pais optarem pelas mesadas, como elas devem ser administradas? Qual o 

valor a ser dado? Eles devem dar conselhos de como gastar?   

 

4) Em sua opinião, tratar sobre questões referentes a dinheiro é uma responsabilidade da 

família ou da escola?  

 

5) O que você acha da prática de compensações financeiras, como por exemplo, conceder 

aos filhos dinheiro em troca de boas notas na escola, ou do auxílio nas atividades 

domésticas? 

   

6) Qual é a idade certa, para os pais iniciarem a educação financeira com seus filhos?   

 

7) Como os pais podem envolver seus filhos em questões referentes o orçamento 

familiar? Como eles podem despertar o interesse dos jovens por este assunto? 

 

8) Qual é o seu conselho para os pais que estão preocupados com a educação financeira 

de seus filhos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


