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RESUMO 

 

Este estudo tem o objetivo de considerar aspectos relevantes da vida financeira 

cotidiana. Analisar a educação financeira para o orçamento de famílias, tendo como 

objetivos trazer conceitos básicos de finanças e administração, para que possam ser 

usados no dia a dia e comprovem a importância dessa prática. Diagnosticar a 

organização orçamentária da família; apresentar uma estratégia de controle de gastos e 

delimitar as vantagens e desvantagens que a família terá em utilizar o planejamento 

orçamentário, pois o princípio de uma boa organização está na vida privada. Pessoas 

que não conseguem administrar sua própria vida conseguirão sucesso administrando 

organizações? A abordagem foi feita através de um questionário aplicado a 50 famílias 

das classes baixa, média e alta, no perímetro urbano, no município de Concórdia – SC. 

A intenção é encontrar dificuldades em seus orçamentos, detectar deficiências em seu 

sistema orçamentário, como gastos excessivos, aplicações mal feitas etc. Com base no 

questionário citado acima, serão entregues planilhas para controle e anotações diárias 

e mensais. Dessas cinquenta (50) famílias serão escolhidas aleatoriamente dez (10), 

para que as mesmas sejam preenchidas durante três (3) meses (janeiro, fevereiro e 

março de 2014). Posteriormente, essas dez (10) famílias responderão um questionário 

final de avaliação para delimitar as vantagens, desvantagens e os conhecimentos 

adquiridos com a prática da educação financeira. Com a avaliação final, o 

reconhecimento dos problemas financeiros familiares, com a elaboração das planilhas 

de controle de entradas e saídas, o resultado foi extremamente satisfatório para todas 

as famílias.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente podem-se verificar muitas pessoas que reclamam da “falta” de 

dinheiro. Mas será mesmo que estas pessoas sabem administrar o que ganham? Será 

possível reeducar uma família quando se refere ao seu orçamento, bem como verificar 

as vantagens da implantação da Educação Financeira, mudando os hábitos de 

consumo de uma família para mostrar o quão é importante economizar? Que resultados 

podem ser obtidos através da implantação da educação financeira? 

A educação financeira pode ser considerada como um suporte para o auxílio de 

famílias que pretendem obter mais qualidade de vida e também àquelas famílias que 

não têm controle nenhum sobre suas finanças. Analisando por esse lado, percebe-se 

que o uso de uma educação para controle de finanças pode ajudar muito a reconhecer 

falhas e potencializar as riquezas pessoais. Assim, a Implantação da Educação 

Financeira no Orçamento Doméstico de famílias das classes baixa, média e alta pode 

mostrar que tudo é possível dentro de um orçamento bem controlado, não importando 

quão grande ele é. 

Na atualidade, pode-se verificar que economizar não é uma tarefa muito fácil. 

Porém, viver sem dinheiro nos dias de hoje não é possível. Então, se as contas chegam 

sem parar e o dinheiro começa a apertar, está na hora de aprender a se reeducar 

quanto ao que diz respeito ao orçamento. Para isso existe a educação financeira. 

Com este estudo de caso pode-se evitar problemas futuros como o 

endividamento. Ressalta-se também a importância de ter um orçamento controlado, e 

para isso vem a questão de economizar, uma palavra que tem um significado forte e 

que poucas pessoas conseguem realmente entender seu verdadeiro sentido. Fazer seu 

dinheiro trabalhar para você e não o contrário. 

A utilização da educação financeira no orçamento de qualquer pessoa, 

principalmente da família, poderá esclarecer dúvidas que se obtém ao longo do 

cotidiano, como por exemplo: Qual o segredo para ficar rico? Como faço meu dinheiro 

se multiplicar? Como vou economizar, se a situação está tão difícil? 

É importante enfatizar a conscientização da família em como a administração 

financeira pode ser de grande ajuda em todos os aspectos, pois engloba o 



10 

 

comprometimento de todos na gestão dos gastos para haver equilíbrio no que se tem (e 

no que também poderá vir) e no que se deve gastar. 

Peretti (2007, p. 01) observa que “saber gastar, ganhar, poupar, investir e saber 

doar é o fundamento da educação financeira, para que as pessoas possam ter melhor 

qualidade de vida”. 

Torna-se necessário saber planejar a vida para se ter um futuro garantido para a 

família, planejando assim para viver bem hoje, amanhã e sempre. Quem é alfabetizado 

financeiramente tem claro aonde quer chegar, lidando com situações adversas no seu 

dia a dia e, principalmente, sabe como lidar com dinheiro.  

Quem começa a poupar cedo, necessita de muito menos esforço para atingir um 

valor que traga conforto do que quem deixa isso para a última hora. 

Para a realização de um planejamento financeiro eficiente é indispensável que 

sejamos objetivos, considerando metas específicas, relevantes, mensuráveis, 

alcançáveis e que tenhamos um tempo limite para elas serem atingidas. 

Partindo do fato de que, com tanta variedade de produtos e escolhas, é quase 

imprescindível que as pessoas tenham um conhecimento considerável e que estejam 

seguras para agir em situações complexas que exijam conhecimentos financeiros. 

Mediante isso, até que ponto a informação e conhecimento em educação financeira 

podem influenciar em um investimento a ser feito? 

Muitos investimentos são inadequadamente realizados por falta de disciplina 

financeira e deficiência de conhecimentos ligados a finanças, fato que ocorre devido à 

ineficiência da tomada de decisão na hora de adquirir um bem ou serviço. 

A qualidade de vida está ligada a uma boa saúde financeira. Sendo assim, a 

proposta é mostrar a importância da educação financeira para o sucesso pessoal e 

consequentemente, profissional, com um melhor aproveitamento da vida, aumentando 

a harmonia familiar atualmente e nos anos que virão, garantindo uma velhice 

estabilizada e bem vivida. 

Esses conceitos básicos serão detalhados neste estudo de caso, como forma de 

plantar uma semente para o entendimento das regras que regem a educação 

financeira. A proposta deste trabalho é reforçar a importância da administração e 
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conhecimento das finanças pessoais, orientando de forma simples ter um controle e 

visualizar o que realmente se tem.  

Na seção 3.1 foi abordado o tema classe social, procurando expressar como os 

brasileiros se encaixam com relação à renda mensal, aos fatores socioeconômicos 

(bens, valores, salários, profissão) considerando também os integrantes de uma 

determinada classe social, com uma mesma linha de pensamento e interesses, tendem 

a partilhar importâncias e valores semelhantes. 

Já na seção 3.2 o assunto é educação. Tendo como base os valores e princípios 

familiares, uma boa educação é principio de conquistas e sucesso no futuro. Famílias 

que tratam esse tema com a devida importância têm maiores chances de serem bem 

sucedidas nos aspectos, emocional, profissional, bem como no financeiro. 

Observa-se na seção 3.3 a relevância de ter-se metas, objetivos e sonhos que 

estabelecidos na vida. Uma pessoa sem essas características presentes em seu dia a 

dia provavelmente não terá vontade suficiente para passar por todas as barreiras 

existentes no caminho, o que a tornará frustrada e infeliz. Antes de qualquer decisão, é 

necessário ter elaborado um plano com as metas, sonhos e objetivos, para que essa 

decisão seja eficaz e correta. 

Encontra-se na seção 3.4 o tema planejamento financeiro. O Planejamento é a 

base para o verdadeiro sucesso, seja ele financeiro ou em qualquer outro quesito. Uma 

das etapas que pode ser considerada mais importante do planejamento financeiro é 

determinar metas que nos deixem mais perto de alcançar nossos objetivos. Mas, essas 

metas obrigatoriamente devem ter uma data para se concretizarem. Muitas vezes, 

atingi-las em um curto espaço de tempo permitirá que alcancemos os sonhos. Por outro 

lado, se delongar muito para atingir cada etapa, talvez não seja mais possível atingir o 

objetivo final. 

Vemos na seção 3.5 a presença da Educação Financeira, tema principal da 

pesquisa. O objetivo da educação financeira é atingir a maturidade financeira. Para 

isso, necessitamos aprender a adiar desejos, pois o ser humano tem em sua própria 

natureza a busca por satisfazer suas necessidades imediatamente. A educação 

financeira nos dá instrumentos para domar o imediatismo, nos ensina desde os 
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primeiros anos de vida, na formação do caráter e nos dá maturidade pra bons 

resultados futuros.  

A Importância da Educação Financeira é tratada na seção 3.5.1. Como qualquer 

outra ciência a educação financeira tem sua importância, tanto na vida pessoal como na 

vida profissional das pessoas, proporcionando maior controle e organização de todo o 

conjunto. 

E finalizando a revisão de literatura, na seção 3.5.2 temos o orçamento 

doméstico. O orçamento é o princípio de todo o planejamento de como economizar 

dinheiro. Não importa o tamanho das nossas receitas, se é uma fortuna ou se mal dá 

para pagar as contas. É primordial conhecer para onde está indo o dinheiro que 

ganhamos. Quando se faz um orçamento sem saber necessariamente para que ele 

serve, pode se tornar algo interminável e ainda pode-se criar uma ilusão de que as 

contas estão rigorosamente em dia. Mas, aprofundando e anotando tudo, nos 

surpreendemos com quão valioso um orçamento pode ser. Um orçamento bem feito dá 

o suporte necessário para manter os gastos controlados e até mesmo ajuda a encontrar 

problemas de excesso de gastos nas despesas mensais. 

Através do estudo de caso deste trabalho, analisou-se a implantação da 

educação financeira no orçamento de famílias, trazendo alternativas para a melhoria da 

administração das finanças no perímetro urbano, da cidade de Concórdia – SC, 

observando seus resultados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a Educação Financeira para o orçamento de famílias das classes alta, 

média e baixa, no perímetro urbano, na cidade de Concórdia – SC. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Pesquisar conceitos básicos de finanças e administração, para que possam ser 

usados no dia a dia e comprovem a importância dessa prática; 

 Diagnosticar a organização orçamentária das famílias; 

 Apresentar uma maneira ou forma de controle de gastos; 

 Delimitar as vantagens e desvantagens - se houverem - que a família terá em 

utilizar o planejamento orçamentário. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O referencial teórico permite que se conheçam conceitos básicos, para reforçar a 

ideia do projeto e que são extremamente necessários para a evolução da pesquisa. 

 

3.1 Classes sociais 

 

Diéguez (2008, em única página) diz que “o conceito de classe social tornou-se 

senso comum na atualidade. Falamos de classe na economia, na educação, na cultura 

[...], porém, muitas vezes, não sabemos o real significado [...] desse conceito”. 

Isso ocorre, pois o que se sabe normalmente sobre classe social está 

intimamente ligado com a condição financeira. 

 

Para Marx as classes não seriam somente um grupo de que compartilha de 
certo status social, mas é definida em relações de propriedade. Para ele, havia 
aqueles que possuíam o capital produtivo, com o qual expropriavam a mais-
valia, constituindo assim a classe exploradora, de outro lado estavam os 
assalariados, os quais não possuíam a propriedade, constituindo assim o 
proletariado. (CAMPOS, 2007, em única página). 

 

Pode-se entender por classe social cada um dos grandes grupos diferenciados 

que compõe a sociedade. Os critérios para identificar-se um grupo social como classe 

são motivos de discussão e de divergência. De um modo geral, nessa distinção 

prevalecem fatores socioeconômicos, tais como, riqueza, apropriação dos meios de 

produção, área de atuação profissional, nível de consumo e origem das receitas. 

Considera-se ainda que os membros de uma classe social, além de terem na linha de 

pensamento os mesmos conjuntos de interesses, tendem a partilhar importâncias e 

valores semelhantes. 

O conceito de classe social que se conhece atualmente foi construído por Karl 

Marx, porém, vale ressaltar que Marx não definiu exatamente o que é uma classe 

social, porém, seus estudos ajudam a construir um conceito. Marx apresentou as 

classes como categorias analíticas que nos permitem observar diferenças entre grupos 

sociais separados por fatores econômicos (DIÉGUEZ, 2008). 
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Na busca por analisar a renda das famílias brasileiras, a Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisas (ABEP) (2011), realizou uma pesquisa analisando a posse de 

itens dentro de casa, grau de instrução do chefe da família, entre outros, chegando 

assim a uma nova nomenclatura e classificação para as classes sociais. Com o impulso 

da economia nos últimos anos, o poder de compra das famílias dos centros urbanos faz 

entender que não se deve mais utilizar a nomenclatura “classe social” e sim “classe 

econômica”. Esta pesquisa é utilizada pelos profissionais de marketing para definir 

públicos-alvo de certas campanhas publicitárias. 

 

Quadro 01: Renda familiar por classes 

 

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas – ABEP (2011) 

 

Essa análise faz entender que o poder de compra da sociedade brasileira está 

cada vez mais em alta, impulsionando a economia e, como consequência desse ato, 

deixando as pessoas com mais facilidade de adquirir bens, e o que é erroneamente 

julgado como “facilidade”, torna a sociedade cada vez mais endividada e com uma falsa 

expectativa de ganhos futuros. 

Conforme leituras complementares, considera-se que o ápice da questão está 

em saber comprar, aproveitar as ditas condições “facilitadas” e utilizá-las ao nosso 

favor, lembrando que uma análise dos juros e prazos é sempre bem-vinda e nunca 
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atrapalhará. E muito disso vem de uma educação defasada, que deveria desde os 

primeiros anos de uma criança, ensiná-la a entender o quanto vale a sua mesada. Para 

isso, a família e a escola deveriam ter papel fundamental, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma sociedade financeiramente inteligente, mudando assim um 

histórico de economia mal cuidada.  

 

3.2 Educação para o desenvolvimento humano 

 

A educação é o que poderá mudar todo o sistema atual. Peretti (2007, p. 05) 

escreve que “[...] o segredo está no desenvolvimento humano”. A capacidade das 

pessoas será o grande diferencial para manter a competitividade. [...] Temos que 

encarar a escola como uma fábrica de gente, [...] capaz de desenvolver [...] potenciais.  

Tudo inicia nos primeiros anos de vida, onde recebemos orientações e o primeiro 

contato com a educação e sociedade. Depois de conhecê-la, começa-se a participar e 

interagir com o meio em que se vive e aplicar essa educação para agregar valores às 

convivências diárias às quais se está acostumado. Em casa recebe-se uma educação 

informal, que levamos como base para a vivência social, mas temos uma educação 

formal na escola, que parte dos valores profissionais, para crescimento e sucesso no 

futuro. 

 

Como se forma, então, o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se 
constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa 
recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes 
primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a 
lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes 
religiosos mídia e cultura para mencionar alguns elementos.  Vejamos a cultura. 
Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o 
dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. 
Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas 
em relação ao dinheiro ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou: toda 
criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. (EKER, 
2006, p. 18). 

 

Peretti (2007, p. 41-44) afirma que “a baixa qualidade de ensino e a falta de 

conhecimento da população tornaram-se uma preocupação, pois tudo gira em torno da 

educação”.  
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O modelo educacional vigente não prepara os estudantes, independente de faixa 

etária, para interpretarem e manusearem questões econômicas de maneira proveitosa 

para o seu futuro financeiro. O conteúdo programático mantém-se em torno de áreas 

específicas do conhecimento de maneira descontextualizada, ou seja, sem estabelecer 

relações com o impacto que estes conhecimentos causam na economia local, ou 

global. Um estudo contextualizado de juros na disciplina de Matemática, por exemplo, 

poderia evitar que inúmeras pessoas caíssem nas armadilhas financeiras que estão 

diariamente sujeitas. 

 

O aluno não estuda noções de comércio, economia, finanças ou impostos. O 
sistema educacional ignora o assunto “dinheiro”, algo incompreensível, já que a 
alfabetização financeira é fundamental para ser bem sucedido em um mundo 
complexo. [...] Não tenho dúvida de que essa falha é responsável por muitos 
fracassos pessoais e familiares. (MARTINS, 2004, p. 05). 

 

Cerbasi (2004, p. 64) explana a ideia de que o planejamento financeiro ainda é 

encarado como algo dificultoso e que requer ajuda de especialistas, pois muitos ainda 

têm dificuldades em lidar com números e tabelas, e a realidade é que as escolas 

brasileiras não contribuíram da maneira correta, considerando que a educação 

financeira ainda não está presente na maioria dos níveis escolares. 

Não há na vida do ser humano maior capital que sua capacidade de raciocínio. O 

aprimoramento das faculdades mentais sempre será a maior garantia de um futuro 

promissor. 

Kiyosaki (2000, p. 156) diz que “o único ativo real que você possui é a sua 

mente, o instrumento mais importante que dominamos. [...] A maioria das pessoas 

simplesmente compra investimentos em lugar de aprender a investir”. (KIYOSAKI, 

2000, p. 156). 

Notavelmente, observa-se que grande parte do período letivo é dedicado a 

absorção de informações que, em geral, pouco contribuem para o sucesso financeiro 

dos alunos. 

Segundo Martins (2004) o aluno quando vai para a escola tem que memorizar 

diversas datas e nomes e em pouco tempo alguns desses nomes e datas são 

esquecidos. Isso significa que muitos assuntos importantes, como a educação 
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financeira, não são abordados de forma correta na escola, o que poderia agregar ainda 

mais força e preparar os jovens desde a infância para saber lidar com o dinheiro. 

O cenário atual revela uma necessidade urgente de reforma educacional, 

passando de um modelo arcaico e desatualizado para um modelo arrojado, que venha 

de encontro com as necessidades do mundo globalizado. O ritmo acirrado do 

desenvolvimento exige que as inovações sejam constantes e o sistema educacional 

precisa estar alinhado com esta necessidade. 

 

Se nada for feito para mudar este quadro da educação, por certo a corrida da 
competitividade diante do mundo globalizado está comprometida. [...] Preservar, 
criar novos valores, principalmente ética, honestidade, posicionamento e 
determinação, ser amante do conhecimento, ajudando nossas autoridades a 
despertarem para este novo mundo, enfim, é preciso ensinar o fazer pensar e o 
fazer agir. [...] Negligenciar a educação é jogar fora um dos principais motores 
de desenvolvimento (capital humano). (PERETTI, 2007, p. 41-42). 

 

Não recebemos a devida educação em casa e na escola não adquirimos 

verdadeiras noções financeiras, pois não se julga importante. A maioria do declínio de 

pessoas no campo financeiro se dá por não possuírem conhecimento e informações 

sobre como reagir e tomar decisões. 

Martins (2004, p. 06) diz que “[...] é nossa função cuidar para que os filhos 

recebam educação financeira, qualquer que seja a profissão que desejam seguir”. 

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

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

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

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

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

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

Eker (2006) usa o exemplo de como eram os familiares, quais as suas posições 

para com o dinheiro, pois ele afirma que o primórdio da educação financeira começa 

em casa, nas atitudes, como os pais agiam quando a questão era dinheiro e 

investimentos. “[...] Eram gastadores ou econômicos? [...] Vocês tinham dinheiro 

sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade [...] ou era suado? Era 

fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões?” (EKER, 2006, p. 22) 
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É importante que se tenha claro o papel fundamental que o dinheiro assume na 

vida das pessoas. Como afirma Cerbasi (2004, p. 17) “o grande charme do dinheiro 

está no fato de ele raramente se mostrar como o vilão da história”, ou seja, ele deve ser 

tratado como um auxiliar e não como o destruidor, pois se há uma boa administração 

do mesmo, ele torna-se o maior aliado das pessoas. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento social e econômico, passa, primeiramente 

pelo desenvolvimento humano. Somente a quantidade não é suficiente, é preciso 

também qualidade. Essas duas variáveis devem andar sempre juntas. (Peretti, 2007, p. 

43). 

Este balanço entre as variáveis quantidade e qualidade não está intuitivamente 

desenvolvido na mente das pessoas. Ao contrário, ele é fruto da bagagem cognitiva, 

das vivências, observações e experiências que cada indivíduo absorve desde cedo, no 

decorrer de sua preparação para a vida futura. 

D´Aquino (2009) em artigo relata:  

 

O grande desafio da educação não é educar para hoje, mas educar para que os 
resultados possam florescer em 15, 20, 30 anos. Nos dias atuais, em que 
ocorrem transformações tão abruptas e complexas, é preciso um grande 
esforço para educar as crianças não para este mercado de trabalho, tal como 
conhecemos e fomos educados para ele, mas para um mercado que mal 
podemos imaginar como será. Desenvolver o espírito empreendedor e estimular 
modos inovadores de raciocínio, por exemplo, são ferramentas essenciais à 
preparação de nossas crianças e jovens para o futuro. (D`AQUINO, 2009, em 
única página). 

 

Peretti (2007, p. 43) ressalta que “a escola [...] é uma fábrica de gente; sua tarefa 

é desenvolver o potencial das crianças, potenciais do saber, pessoais e de 

relacionamento”.  

Alguns pais trocam poucas palavras com os filhos a respeito de finanças, quando 

se trata de mesada e compras, e, são raros os pais que realmente falam sobre a real 

situação econômica da família para as crianças, como proceder com seus gastos e 

como planejar compras futuras, o que é de extrema importância para o 

desenvolvimento do senso financeiro nos filhos. Torna-se errado tentar impor ao filho 

qualquer comportamento financeiro sem antes esclarecer e criar discussões e planejar 

o futuro juntos. (MARTINS, 2004, p. 69). 



20 

 

Estas discussões servem como uma espécie de ensaio para a vida futura e irão 

refletir fortemente na capacidade de tomada de decisões quando os filhos crescerem e 

estiverem buscando sua independência e seu lugar no mercado de trabalho. Torna-os 

profissionais habituados com a responsabilidade de adotar decisões eficazes para a 

resolução de problemas e desenvolvimento de novas alternativas. 

 

O sistema de gestão eficaz mostra os problemas nas organizações e impulsiona 
as pessoas ao compromisso de resolvê-los, tomando as decisões com base nas 
melhores informações e nos melhores dados para fazer ações que 

verdadeiramente conquistem as metas. (PERETTI, 2007, p. 44). 
 

Considerando o fato de que a educação é algo que começa no momento do 

nascimento, do mesmo modo acontece com a educação financeira, também. Ela deve 

ser ensinada desde os primeiros anos de vida. É considerada prioritária para que as 

crianças e jovens busquem o caminho para a realização de seus desejos com a boa 

prática e a adequação ao dinheiro disponível.  

Como observa Martins (2004, p. 57) “com os meios que a sociedade possui 

atualmente, as opções para uma boa instrução financeira são bastante acessíveis [...] 

Hoje só não se instrui quem não quer. [...] Só não aprende quem não quer”. 

Mais uma vez, cabe ressaltar a inevitável vivência em uma sociedade 

contemporânea, em que não há mais espaço para um sistema educacional 

descontextualizado. O sucesso de qualquer indivíduo está intimamente ligado com a 

sua capacidade de interagir com uma sociedade em constante transição. 

 

A educação tem como objetivo a interação social e cultural, oportunizando as 
mais diversas formas de expressão e a construção do conhecimento. O 
conhecimento é adquirido com base no progresso social, pois os homens, cada 
vez que vai passando o tempo, procuram aperfeiçoar-se mais e mais para 
poderem estar atualizados com a realidade para instruir as pessoas com os 
fatos vivenciados no dia a dia. A Educação Social é importante para estarmos 
aptos para lidar com os fatos reais que cada vez se tornam presentes em 
nossas vidas: a violência, o aumento do índice de pobreza, as drogas, entre 
outros. (LOPES, 2009, em única página). 

 

Pessoas com a inteligência financeira desenvolvida têm maior facilidade na 

tomada de decisão, e, consequentemente, o medo de endividar-se ou de fazer algo 
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tomar uma proporção não desejada será muito menor. Deve-se incluir na rotina a 

prática de estudo da Educação Financeira. 

 

3.3 Metas, objetivos e sonhos 

 

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

Cada um destes fatores, se trabalhado isoladamente, provavelmente não conduzirá ao 

sucesso em qualquer que seja o empreendimento que se tenha o intuito de ver 

concretizado. Com a independência financeira não poderia ser diferente. É preciso 

adquirir conhecimentos específicos sobre o tema, ter disciplina e principalmente 

estabelecer metas claras em relação ao desempenho financeiro que se almeja alcançar 

no decorrer da vida. No contexto desta pesquisa, significa afirmar que qualquer um que 

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

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

com o fracasso em algum ponto do percurso. 

Pennafort diz em seu artigo ‘A Importância de Rever suas Metas Diariamente', que 

“todos temos grandes objetivos [...], temos visão de crescimento e prosperidade, todos 

queremos um futuro que seja muitíssimo melhor do que o nosso passado. Então, 

sonhamos, estabelecemos metas, subdividimos em tarefas e nos empolgamos com 

isso”. (PENNAFORT, 2010, EM ÚNICA PÁGINA). 

O que se pode dizer a respeito de metas é que uma meta sempre deverá ser 

sólida, devendo sempre ser traduzida em forma de ação. Ela não é construída através 

de sentimentos (os sonhos é que são movidos por sentimentos), mas sim através de 

fatos. 

Esta frase tornou-se muito comum: “Se você não sabe aonde quer chegar 

qualquer caminho serve”. Mas o que isso tem a ver com metas? A resposta é simples. 

Meta é a certeza do que se quer, verdadeiramente; uma decisão tomada para um 

acontecimento que se concretizará a curto, médio, ou longo prazo, mas que um dia se 

tornará palpável. 

A palavra objetivo se parece muito com meta, porém o objetivo é definido como o 

ponto final, a concretização do que se quer alcançar. No objetivo encontram-se datas, 
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períodos de tempo nos quais a meta será alcançada. Assim, objetivo e meta estão 

intimamente ligados. 

Peretti (2007, p. 04) ressalta que é importante despertar nas crianças a 

conscientização para o fato de que uma das leis básicas para a prosperidade é a 

definição de objetivos.  

Já os sonhos se dão mais ao acaso, e como se ouve falar, depende de sorte, 

pois não deixa de ser um desejo e que enquanto é só um sonho não se encaixa no 

planejamento diário para sua conquista. 

Deve-se considerar a interessante observação de Clason (2005, p. 48), como 

uma das soluções para enriquecer, baseando-se somente no trabalho e na disciplina: 

“Pôr cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos 

campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente [...]”. 

“A falta de dinheiro é o efeito. Mas onde está a causa? Ela se resume ao 

seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo "exterior" é modificar o seu mundo 

‘interior’". Eker (2006, p. 16) ressalta que a causa primária de não termos sucesso em 

nossas metas e objetivos é somente ter um querer superficial. As mudanças devem 

começar internamente, com uma programação mental diferente, focada fielmente a 

resultados e ações para consegui-los, com metas e objetivos bem definidos. 

 

Quando vocês se propõe a organizar e controlar com mais carinho sua vida 
financeira, o objetivo principal certamente é viabilizar a conquista de sonhos. Se 
tiverem sucesso nessa proposta, seguramente conquistarão o objetivo [...] de 
não sofrer com dificuldades financeiras. CERBASSI, p. 69, 2004)  

 

Para transformar sonhos em metas e objetivos, é necessário somente ter um 

bom planejamento e concretizá-lo. Para ter sucesso em qualquer campo da vida o 

planejamento deve estar presente. Financeiramente falando, para alcançar bons 

resultados necessita-se planejar os gastos e aprender a aplicar as receitas. 

 

3.4 Planejamento financeiro 

 

O planejamento é a base para o verdadeiro sucesso, seja ele financeiro ou em 

qualquer outro quesito. 
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Salienta-se, contudo, o que diz Peretti (2007, p. 05). Ele afirma que: 

 

Planejar é investir em qualidade de vida no futuro da família. O Planejamento 
financeiro será seu mapa de navegação. Mostrará onde você está, aonde quer 
chegar e indicará os caminhos a percorrer. O segredo do planejamento 
financeiro é a iniciativa e a capacidade de realização; [...] deve ser constante. 
(PERETTI, 2007, p. 05). 

 

O planejamento financeiro, como diz Gitman (2004, p. 92), é um aspecto 

importante, pois oferece a direção, orientação e o controle das providências tomadas 

para que se possa atingir seus objetivos. 

Não se deve permitir que o futuro financeiro esteja delegado ao acaso. A grande 

probabilidade é que tal atitude conduza, no mínimo, a penosas consequências. Uma 

única decisão tomada equivocadamente, movida por impulsos momentâneos pode 

acarretar dificuldades que podem se estender por longos anos. 

“Você precisará contar com boa sorte, caso não tenha conhecimentos básicos 

em finanças: você acabará aprendendo pelo caminho mais árduo. [...] queira ou não 

você terá que [...] entender sobre assuntos financeiros”, é o que enfatiza Ross (ROSS, 

2000, p, 38). 

Esta opinião é compartilhada por inúmeros educadores financeiros e autores de 

livros sobre o tema. 

Segundo Eker (2006) "Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que 

você cresce". (EKER, 2006, p. 33). 

Dominar, pelo menos basicamente, os conhecimentos financeiros e preservar o 

capital adquirido é imprescindível para garantir a estabilidade financeira familiar e 

proporcionar conforto e segurança em longo prazo. 

Como afirma Clason (2005) é preciso entender onde investir e como cuidar do 

que se sofreu tanto para conseguir. 

Uma das etapas que podem ser consideradas mais importantes do planejamento 

financeiro é determinar metas que nos deixem mais perto de alcançarmos nossos 

objetivos. Mas, essas metas precisam de data para se concretizarem. Muitas vezes, 

atingi-las em um curto espaço de tempo tornará mais fácil a realização dos sonhos. Por 
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outro lado, se delongar muito para atingir cada etapa, talvez não seja mais possível 

atingir seu objetivo final. 

 

A expressão planejamento tem em seu significado literal o ato ou efeito de 
planejar; trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo 
roteiro e métodos determinados; planificação, processo que leva ao 
estabelecimento de um conjunto coordenado de ações (pelo governo, pela 
direção de uma empresa, etc.) visando à consecução de determinados 
objetivos; elaboração de planos ou programas governamentais, especialmente 
na área econômica e social. Já financeiro significa, relativo às finanças, à 
circulação e gestão do dinheiro e de outros recursos líquidos. (LUCION, 2005, 
em única página). 

 

A chave para o sucesso financeiro depende basicamente de dois fatores. 

Primeiramente, eliminar custos. Em segundo lugar, aumentar os ativos financeiros. 

Reduzir custos está associado à capacidade de gestão do capital, ou seja, canalizar de 

forma organizada o capital, a fim de que ele possa suprir as necessidades básicas, 

evitando perdas e desperdícios. Por outro lado, quando se fala em aumentar os ativos 

financeiros, significa dizer que é preciso colocar o dinheiro para trabalhar, ou seja, 

transformar o dinheiro em novas fontes de renda. Deste modo o indivíduo deixa de 

trabalhar para conseguir mais dinheiro, transferindo para o próprio capital a 

responsabilidade de gerar maiores rendimentos. Porém, é preciso manter cautela, 

direcionando o capital para investimentos que não apresentem riscos de perda, 

preservando o capital e assegurando que os resultados não sejam diferentes dos 

esperados. 

“Não confiem demasiadamente em seus conhecimentos, porque podem estar 

destinando seus tesouros a investimentos perigosos. [...] Protejam seus tesouros contra 

a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre 

que o desejarem. [...]” (CLASON, 2005, p. 49). 

A necessidade de se preservar o dinheiro que se ganha está evidenciada de 

diversas formas no discurso de inúmeras celebridades da educação financeira. 

“A maioria das pessoas não percebe que na vida o que importa não é quanto 

dinheiro você ganha, mas quanto você conserva.” (KIYOSAKI, 2000, p. 60).  
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Quando se define qualquer meta na vida, é necessário acompanhar o calendário 

e deliberar quando esse objetivo será cumprido, para não fugir do foco e perder a 

direção. 

 

[...] O planejamento financeiro familiar [...] não requer cálculos complexos nem 
grandes habilidades com números e calculadoras. Boa parte das ferramentas 
necessárias ao planejamento financeiro pode ser obtida sem custo e está 
pronta para ser usada em casa (CERBASI, 2004, p. 36). 

 

O que mais se almeja na vida é ter um futuro tranquilo e garantido. Sendo assim, 

é necessário juntar economias para ter segurança financeira após a aposentadoria. E 

para que esse futuro chegue de forma esperada é preciso ter em mente a importância 

de aprender a poupar, nem que seja um pouco por mês, deixando essa meta clara e 

não se desviar dela. 

Deve-se considerar a interessante observação de Clason (2005, p. 48) como 

uma das soluções para enriquecer, baseando-se somente no trabalho e na disciplina: 

“Pôr cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos 

campos e trazer-lhes lucro [...]”. 

Kiyosaki (2009, em única página) disse em uma entrevista para a Revista Isto é 

Dinheiro, que “é preciso decidir o que se pretende fazer para começar a aprender. 

Investir é um assunto para toda a vida. Ainda estou estudando e aprendendo na 

prática”. 

Ou seja, educação financeira é um assunto para toda a vida. Jamais se 

encontrará o fim do aprendizado. É um processo dinâmico e, na verdade, nem 

poderia ser diferente. Afinal, o desenvolvimento de qualquer área do conhecimento 

reflete o desenvolvimento global. E hoje a sociedade sofre mutações, adaptações e 

progride a um ritmo cada vez mais acelerado. 

Basicamente, deve-se adquirir o mínimo de conhecimento suficiente para 

começar e lançar mãos à obra. Como se pode perceber, se a intenção for esperar que 

todo o conhecimento seja adquirido para somente então entrar em ação, jamais se dará 

o primeiro passo. Pois nunca será possível reter todo o conhecimento. O ideal é que se 

coloque em ação assim que as mínimas condições se apresentem e com qualquer que 
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seja o capital disponível. Afinal, o tempo transita a passos largos e em um piscar de 

olhos as necessidades futuras que não podem ser previstas estarão batendo à porta. 

 

Cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros 
[...] Deve planejar certos investimentos ou provisão que dure com segurança 
por muitos anos, que estarão disponíveis quando chegar o tempo que ele tão 
prudentemente previu. [...] Recomendo a todos os homens que, por meios 
prudentes e bem pensados, se garantam contra uma reserva minguada nos 
anos de sua maturidade. [...] Seja previdente quanto às necessidades de sua 
velhice e quanto à proteção de sua família (CLASON, 2005, p. 51-53). 

 

Para o andamento desta pesquisa, julgou-se conveniente dedicar um tópico 

exclusivo para tratar o tema Planejamento Pessoal, afinal o intuito é oferecer 

alternativas para a solução das dificuldades financeiras enfrentadas pela grande 

maioria da população. 

 

3.4.1 Planejamento pessoal 

 

A base para o sucesso na vida financeira, pessoal ou profissional, reside num 

planejamento adequado de acordo com as suas necessidades. Elaborar este 

planejamento muitas vezes não é uma tarefa fácil, partindo do fato de que todas as 

pessoas têm limitações e estão propensas a permanecer na zona de conforto. 

A chave para se ter sucesso em seu planejamento é ser dono de seus 

pensamentos e fazer com que os mesmos te levem para a felicidade e não ao contrário. 

É preciso estar preparado para as adversidades, bem como para as 

oportunidades financeiras que se apresentam constantemente. Caso contrário, é 

provável que mesmo a melhor das oportunidades passe despercebida diante dos olhos. 

Ou quem sabe ela seja perceptível, mas não encontre terreno fértil para produzir frutos. 

Eker (p. 17, 2006) demonstra que “não basta estar no lugar certo, na hora certa. 

Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. [...] O fato é que o seu 

caráter, o seu pensamento e suas crenças são os fatores que determinam seu grau de 

sucesso.” 

Além de se buscar o aprimoramento dos conhecimentos técnicos em relação a 

dinheiro, é preciso aprender a dominar as emoções. Inúmeras vezes, pessoas se 
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deixam levar por sentimentos momentâneos e acabam confundindo vontade com 

necessidade. Por mais exagerado que possa parecer, pode-se afirmar que não há 

habilidade grande o suficiente que seja capaz de garantir o sucesso financeiro se o 

controle emocional não estiver fortemente desenvolvido.  

Martins (2004, p. 52) ensina que se deve “investir tempo e dinheiro para trabalhar 

nossa mente, impedindo que emoções transformem nosso futuro em algo dramático. 

Emoções fora do padrão destroem qualquer habilidade técnica que você tenha 

adquirido para manusear dinheiro”. As habilidades temos como aprender, fazendo 

cursos e lendo livros. Já se tratando das emoções, estas estão no próprio interior, 

fazendo parte da personalidade e para lidar com essas emoções é necessário 

humildade para reconhecer e afastar aquelas que podem nos prejudicar. 

As emoções estão intimamente ligadas com os pensamentos que as pessoas 

alimentam. Pensamentos e emoções interagem e ganham forma. Podem levar o 

indivíduo ao mais alto grau de sucesso, da mesma forma que podem conduzir a ruína. 

Tudo depende de como anda nosso estado de espírito. Se atrairmos 

pensamentos ruins, nossos objetivos se afastam cada vez mais de nosso alcance. Já, 

se tivermos controle e plena certeza de que queremos atingir nossa independência, 

tudo se abrirá e conseguiremos chegar até o final de nosso objetivo.  

Cerbassi (2004) reforça: 

 

A sensação de riqueza se mede pelo estado de espírito, e não pela conta 
bancária. É rico quem tem uma vida feliz, saúde para vivê-la e também uma 
renda garantida para manter essa felicidade conquistada ao longo da 
existência. E a felicidade se constrói com escolhas, inclusive do padrão de 
consumo que se deseja ter. a riqueza com abundância financeira é algo que 

pode ser construído com um plano de objetivos. (CERBASSI, 2004, p. 73). 

 

É importante salientar que nenhum fator isolado serve para definir qual a 

probabilidade de sucesso e nem mesmo qual a concepção financeira que uma pessoa 

possui. Existe uma íntima relação entre pensamentos, emoções e ações, sem as quais 

torna-se impossível concretizar qualquer análise de caso, de modo que o trabalho de 

conscientização financeira se torna ineficiente. 
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“O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus 

pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questões de dinheiro” 

(EKER, 2006, p. 26). 

Para auxiliar os pensamentos, há fatores que estão ligados de forma crucial para 

obtermos um bom planejamento financeiro: estar em dia com seu dinheiro. É 

necessário quebrar o tabu ao falar de dinheiro, fazer com que ele se torne parte de seu 

cotidiano e utilizá-lo para o bem de sua vida. 

Conforme nos diz Cerbassi (2004, p. 65), “alguns itens são extremamente 

importantes para um planejamento bem sucedido: controlar os gastos; estabelecer 

metas, ter disciplina com os investimentos; mudanças repentinas com a renda e obter a 

total administração do que se conquistou ao longo da vida”. 

Somos o reflexo de tudo o que pensamos e fazemos. Se quisermos uma vida 

plena, fazendo com que o dinheiro traga alegrias, precisamos pensar e agir de forma 

condizente a isso. 

Hill (2009) nos coloca a seguinte situação: 

 

Decida-se a afastar as influências de um ambiente infeliz e a manter a vida em 
ordem. Examinando suas vantagens e desvantagens mentais, você descobrirá 
que a sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Esta desvantagem pode 
ser superada, e a timidez pode ser transformada em coragem [...] basta 
escrever, memorizar os impulsos mentais positivos, até que se tornem parte do 
equipamento operacional do seu subconsciente (HILL, 2009, p. 58). 

 

Para se ter sucesso financeiro, precisamos primeiramente ter sucesso com o 

nosso interior. Nossa mente tem que estar em concordância com nossas atitudes. É 

preciso ter confiança em si mesmo, trabalhar com motivação, perseverança e foco para 

que o planejamento pessoal funcione de forma a fazer com que também sejamos 

felizes financeiramente. 

 

3.4.2 Planejamento familiar 

 

Referente ao planejamento familiar, D’aquino (2009), em única página) ressalta 

que pesquisas mostram que 50% dos casamentos atuais acabam em separação e a 

principal causa é a divergência de afinidades relacionadas ao dinheiro. Assuntos 
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relacionados com dinheiro afetam inúmeros casais. Atualmente, para que as relações 

sejam sólidas o suficiente para transpor dificuldades financeiras, é preciso entender as 

origens desses problemas. Assim, é preciso estabelecer uma relação com conversas 

para auxiliar a estabelecer paz entre o casal. 

A família precisa de união para fazer com que a situação financeira melhore. É 

necessário a união de todos os membros, todos devem saber exatamente a real 

situação que a família se encontra para que ninguém exceda o limite financeiro. 

Cerbassi (2004) coloca o seguinte:  

 

Certamente, aqueles sem aptidão nem afinidade com números sentirão maior 
dificuldade, mas garanto que será apenas no começo. Traçar um plano com 
objetivos claros segui-los e acompanhar as metas aproximando-se é algo muito 
prazeroso. Muitos obstáculos de curto prazo são reservados quando se 
perseguem objetivos maiores de longo prazo (CERBASSI, 2004, p. 36). 

 

Para que a família comece seu planejamento, é preciso pouca coisa: 

acompanhar os gastos, criar o hábito de fazer as anotações de todas as entradas e 

saídas e desenvolver disciplina de todos os membros. 

Martins (2004, p. 96-97) mostra que a primeira coisa a fazer para melhorar a 

gestão das finanças pessoais da família é organizar os papeis, ter o hábito de anotar de 

modo que tudo faça sentido. Não basta ter objetivos simplesmente por ter, é necessário 

desenvolver metas – que é o objetivo quantificado. 

Não se deve negligenciar a importância deste controle financeiro familiar. As 

consequências são inúmeras vezes desastrosas e na maioria dos casos acarretam 

grandes períodos de dificuldades. 

  

O orçamento doméstico costuma ser desconhecido ou ignorado. Resultado: em 
muitas famílias, as despesas fogem do controle e é muito comum faltar dinheiro 
antes do mês acabar. Aí a coisa fica feia,: sobrando mês e faltando dinheiro. [...] 
Recomenda-se, nesses casos, um esforço para se fazer um orçamento. [...] 
Fala-se em esforço, pois as dificuldades são muitas e é preciso uma grande 
força de vontade e o envolvimento consciente de todas as pessoas da casa. 
(EWALD, 2004, p. 12). 
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O hábito de controlar as finanças, economizando e, poupando não é importante 

apenas para que sobre dinheiro, mas sim para garantir a continuidade de tudo aquilo 

que se conquista através do dinheiro. 

Na frase seguinte, Cerbassi (2004, p. 38) afirma que “[...] não há propósito em 

guardar dinheiro tão somente pelo ato em si. O grande bem que o dinheiro pode lhes 

dar é permitir manter aquilo que vocês conquistam. [...]” 

Muito de nossa influência financeira vem adquirida na forma de exemplos. Como 

os pais agem financeiramente com os filhos irá refletir no futuro dos mesmos. É de 

suma importância colocar os filhos presentes na situação das finanças da família, assim 

eles poderão entender quando não se pode comprar algo e ajudar para não prejudicar o 

orçamento com coisas supérfluas.“Você já deve ter ouvido a frase “macaco vê, macaco 

faz.” Ora, nós, seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando crianças aprendemos 

quase tudo a partir dos exemplos que nos dão” (EKER, 2006, p. 31). 

D’aquino (2009,em única página) propõe que o objetivo para demonstrar a 

educação financeira para os filhos é levá-los a atingir a maturidade das finanças, 

(adiando desejos para pensar em benefícios futuros). Essa maturidade para ser 

atingida, não passa por um procedimento natural, muito pelo contrário, pois a natureza 

humana consiste em satisfazer os desejos momentâneos imediatamente. E como forma 

de vencer esta barreira está a educação financeira, que deve estar presente desde o 

início da caminhada das crianças. 

Não há forma segura de proporcionar sucesso financeiro que não transite em 

torno de habilidades específicas e este tema. 

“O sucesso, ou insucesso, na gerência das finanças pessoais é decidido pelos 

resultados que formos capazes de conseguir nas três principais habilidades relativas ao 

manejo do dinheiro: como ganhamos, como gastamos, como investimos.” (MARTINS, 

2004, p. 101) 

Planejar o orçamento deve ser algo levado a sério na família, pois tudo estará 

baseado nele: decisões de compras futuras, estudo dos filhos, lazer, entre outros. Não 

se pode brincar com o orçamento, ele deve ser seguido à risca para que os objetivos e 

metas sejam realmente alcançados no período programado para que não haja 

frustração. 
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O respeito ao orçamento doméstico é fundamental por duas razões; tanto a 
despesa quanto a receita devem ser planejadas com bastante exatidão por 
conta da estabilidade econômica. [...] Quando seu orçamento doméstico já 
estiver estruturado e funcionando a contento, com a sua estrutura de despesas 
bem definida, será possível avaliar a sua condição familiar de convivência com 
a inflação. (EWALD, 2004, p. 39-41). 

 

Para o sucesso financeiro familiar, é preciso que o casal tenha o mesmo 

pensamento, para sua vida a dois ou para que os filhos acompanhem essa 

mentalidade. Ter o hábito de inserir o assunto “dinheiro” nas conversas da família faz 

com que todos andem juntos para o mesmo rumo, todos enxerguem de onde vem e 

para onde está indo o dinheiro. 

 

Os problemas financeiros familiares decorrem de decisões ou escolhas ruins. 
Os erros financeiros são verdadeiras armadilhas. Caímos facilmente nelas por 
pura ingenuidade; depois, vivemos um verdadeiro pesadelo que pode durar 
meses ou anos. Na maioria das vezes, orçamento, planejamento financeiro, 
dinheiro ou controle de gastos não fazem parte das conversas dos casais. [...] 
Estabelecer objetivos de longo prazo passa a ser um problema, porque quem 
não participa das finanças não percebe as metas a serem atingidas 
gradativamente. Irá notar apenas o sacrifício no momento do desembolso. 
”(CERBASSI, 2004, p. 34). 

 

Segundo colocação de Hill, pode-se perceber o quão importante é a família ter 

um conhecimento adequado de suas finanças, tendo a participação de todos os 

envolvidos, com metas específicas e com prazo. Isso motiva e faz com que a família 

tenha esperança e consiga atingir o sucesso financeiro. (HILL, 2009, p. 79). 

Em suma, o planejamento orçamentário familiar deve envolver todos os 

membros da família, independente de faixa etária. Quanto antes se passa a discutir em 

conjunto o tema, antes se consegue viabilizar a caminhada rumo ao objetivo maior, que 

é o bem-estar da família como um todo. Cabe aos pais a responsabilidade de introduzir 

os filhos desde cedo nos assuntos financeiros da família. Assim as crianças passam a 

entender o impacto de seus desejos no bem-estar da família e gradativamente tornam-

se adultos financeiramente conscientes e sem dúvidas reproduzirão o comportamento 

financeiro que aprenderam com os pais. 
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3.5 Educação financeira 

 

Surgem as dificuldades financeiras. O que fazer? “Quando as dificuldades 

financeiras aparecem, temos em nossas mãos algumas alternativas: desesperar-se, 

buscar conhecimentos financeiros, concentrar esforços para virar o jogo, desistir, 

fortalecer as relações e juntos encontrar a solução”. (VILHENA, 2011, em única página.) 

A melhor alternativa é agir na prevenção, ou seja, manter os problemas 

financeiros longe de casa. A educação financeira apresenta soluções para que se 

elabore um planejamento financeiro capaz de nortear a família de forma segura. 

Peretti (2007) ressalta que todas as pessoas desejam aproveitar da melhor forma 

suas vidas. Para isso temos que começar a pensar num plano para o futuro e quanto 

antes começarmos a planejar este futuro, maiores são as chances de aproveitá-lo de 

uma forma sólida, com alegria e saúde. Nesse planejamento não se pode esquecer-se 

da garantia de renda. Para construir essa situação financeira sólida é de suma 

importância, agir com determinação e possuir um excelente plano de ação, controle de 

gastos e o estabelecimento de metas a curto e longo prazo. 

A educação serve como alicerce para o desenvolvimento cognitivo. 

Consequentemente, os pensamentos tendem a sofrer alterações à medida que a 

bagagem de conhecimentos se aprimora em virtude da instrução. 

Eker (2006) constata que tudo parte de nossos pensamentos, e, para que 

consigamos bons resultados, é necessário mudarmos nossa visão sobre dinheiro e 

finanças em geral. “Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a 

ações. Ações conduzem a resultados.  

A boa educação tem um papel muito especial tornar a mente esclarecida, 

livrando as pessoas das trevas da ignorância. De forma idêntica acontece com a 

educação financeira. 

 

Muitas pessoas passam dificuldades, se quebram, não conseguem ter uma 
melhor qualidade de vida, porque desconhecem totalmente o assunto. A 
ignorância financeira com a preguiça leva o ser humano à pobreza. A falta de 
capacidade de administrar seus próprios recursos é o resultado do 
analfabetismo financeiro. Poucos conhecem e sabem efetivamente administrar 
seu dinheiro (PERETTI, 2007, p. 15-16). 
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O objetivo da educação financeira é atingir a maturidade financeira. Para isso, é 

necessário aprender a adiar desejos, pois o ser humano tem em sua própria natureza a 

busca por satisfazer suas necessidades imediatamente. A educação financeira nos dá 

instrumentos para domar o imediatismo e se ensinada desde os primeiros anos de vida 

contribui na formação do caráter e na maturidade para bons resultados futuros.  

Esta frase de Clason (2005) ressalta muito bem o fato de como ações cotidianas 

podem refletir no futuro: "Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida 

para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos 

seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos.” (CLASON, 2005, p. 36). 

Não existe uma única forma de tratar o assunto finanças. O tema é cheio de 

caminhos tortuosos e sofre constantes mudanças, principalmente no contexto de 

sociedade moderna em constante transição em que se vive. Entretanto, é possível 

estabelecer uma espécie de manual de conduta que está ao alcance de todos e que 

pode facilmente ser aplicado nos lares independente de grau de instrução ou situação 

econômica atual. 

Peretti (2007, p. 33-34) explana alguns pontos importantes que ele chama de 

Princípios Básicos da Educação Financeira. Assim, afirma que para começar a pensar 

financeiramente é preciso descobrir que tipo de pessoa se deseja ser.  

Em segundo lugar é necessário pensar e refletir a respeito da vida que queremos 

ter hoje, amanhã e futuramente.  

O terceiro ponto é o de desenvolver disciplina: eliminar desperdícios, evitar os 

supérfluos (a maturidade financeira neste ponto já deve estar bem desenvolvida).  

A quarta colocação é desenvolver a consciência de que para gastar dinheiro, 

primeiro é preciso ganhá-lo. 

Em quinto lugar aparece o princípio da doação, afirmando que se você quer 

dinheiro, doe dinheiro, e se não tiver dinheiro doe-se também, isso ajuda a fortalecer o 

espírito e, com o espírito fortalecido, os objetivos são alcançados mais facilmente. 

O sexto ponto trata de evitar as desculpas, traçar objetivos e cumpri-los da forma 

mais eficaz possível.  
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Em sétimo lugar aparece o medo. O medo em excesso destrói a pessoa. Um 

pouco dele faz bem para se ter o controle e evitar a impulsividade. A sabedoria liberta 

as pessoas do medo. 

O oitavo ponto trata do hábito da economia, desenvolvendo a autoconfiança e o 

autocontrole, juntamente com a coragem e o equilíbrio. 

Em nono lugar: pessoas que têm a consciência financeira bem desenvolvida e 

assim têm a confiança dos outros no que diz respeito à administração de seus próprios 

recursos. A décima colocação consiste em ensinar a investir para gerar mais renda.  

Finalizando, a décima primeira colocação aponta para oportunizar aos filhos a 

participação no planejamento do orçamento doméstico, para que eles entendam e 

desde cedo conheçam as possibilidades da família, automaticamente desenvolvendo a 

maturidade e responsabilidade financeiras. 

Não basta somente saber de educação financeira, há também a necessidade de 

saber aplicá-la de forma saudável e com seus princípios corretos. De modo que, nesse 

momento, deve-se saber trabalhar adequadamente as finanças, não as encarando 

como tabus ou como algo intangível. 

 

O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara-
se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São amiúde prenhes 
de perigo de perda e, quando bem examinadas por homens sábios, revelam 
pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia 
em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósitos com os 
quais não se acha familiarizado, comete muitos erros e paga com seu tesouro 
pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de 
acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. 
(CLASON, 2005, p. 36). 

 

Peretti (2007) fala sobre a relação da educação financeira relacionada com a 

vida atual: 

 

É proporcionar uma mentalidade inteligente e saudável sobre dinheiro. É criar 
consciência dos limites. É saber ganhar, gastar, poupar, investir e doar dinheiro. 
É a capacidade de administrar seu rico dinheiro. [...] Dinheiro produzindo 
dinheiro. [...] Poupar para aprender a investir. [...] É fazer tudo o que se deseja 
com responsabilidade, ética e maturidade (PERETTI, 2007, p. 17). 
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Entende-se assim que a inteligência sobre finanças é um dos maiores segredos 

que regem a educação financeira. Se tudo for planejando e bem administrado, com 

certeza o sucesso virá mais rapidamente. A prática nos ajuda a compreender.  

Clason (2005, p. 42) afirma que: “Para cada dez moedas que colocarem em suas 

bolsas, não retirem para uso próprio mais do que nove. A bolsa começará a ficar 

estufada, e seu peso cada vez maior, será uma fonte de prazer para suas mãos e uma 

fonte de bem-estar para a alma”. 

É possível estabelecer aqui a ideia de que a expressão “educação financeira”, de 

modo prático, pode ser traduzida para a expressão “conscientização financeira”, uma 

vez que ela deve ser refletida nos hábitos financeiros do cotidiano dos membros de 

cada família. 

Peretti (2007, p. 02) afirma que a educação financeira nada mais é do que criar 

uma mentalidade saudável sobre dinheiro. “É fazer o que se deseja fazer com 

qualidade e responsabilidade e com consciência”. A educação financeira informa que 

para lidar com dinheiro deve-se desenvolver algumas habilidades, ou seja, deve-se 

saber ganhar, gastar, poupar e investir o montante que se ganha. 

 

3.5.1 Importância da educação financeira 

 

Como qualquer outra ciência a educação financeira tem sua importância na vida 

pessoal, como na vida profissional das pessoas, proporcionando maior controle e 

organização de todo o conjunto. 

“Educação financeira é um instrumento capaz de proporcionar às pessoas 

melhor bem-estar, e melhor qualidade de vida.” (PERETTI, 2007, p. 18). 

Clason (2005) relata que é de suma importância entender o porquê de guardar 

uma parte do que se ganha. 

 

Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia, 
uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida? Coisas que rapidamente 
se vão e são esquecidas? Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais 
estáveis – ouro, terras, rebanhos, mercadorias -, investimentos que trazem 
lucros? As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros 
desejos. As que vocês guardam os segundos (CLASON, 2005, p. 18). 
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Entende-se por educação financeira a capacidade de compreender finanças e 

assuntos relacionados. Mais especificamente, refere-se à habilidade de um indivíduo de 

fazer análises de forma correta e decisões concretas sobre o uso e gerenciamento do 

dinheiro. 

 

[...] Se existem regras "externas" para o dinheiro, há também regras "internas" 
para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento 
comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não 
menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um 
carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é 
indispensável para ele, porém ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz 
de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante (EKER, 
2006, p. 13). 

 

A educação financeira é o elo que permite conectar as habilidades em lidar com 

as finanças com a prática de movimentações financeiras inteligentes, proporcionando 

melhores resultados e maior conforto na vida atual e segurança na vida futura. 

Segue-se assim que nos afirma Peretti (2007): 

 

Tirar as pessoas do analfabetismo financeiro através da educação financeira é 
uma necessidade, para que elas possam controlar suas finanças e prosperarem 
em suas vidas. [...] A educação financeira desenvolve nosso caráter, a nossa 
personalidade e afasta o medo, fazendo com que nos assumamos e criemos 
coragem para resolver os problemas. (PERETTI, 2007, p. 09). 

 

O medo da perda impede inúmeras pessoas de darem o primeiro passo. É 

importante que se desperte a consciência para o fato de que se não houverem ações, 

não haverão resultados. 

Eker (2006) afirma que muitas pessoas possuem uma capacidade interna para 

conseguir conquistar e manter um grande montante de dinheiro para enfrentar os 

desafios que a riqueza e o sucesso colocam na vida. 

Esta capacitação é responsabilidade da educação financeira. Quando se possui 

a devida bagagem de conhecimentos, o medo transforma-se em segurança e as ações 

financeiras deixam de parecer monstros assustadores. 
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A maioria das pessoas não obtém ganhos financeiros porque a dor de perder 

dinheiro é maior do que a alegria de ficar rico. [...] Todos sonham em ser ricos, mas têm 

pavor de perder dinheiro. Então, nunca se chegará ao céu. (KIYOSAKI, 2000, p. 139). 

Obter prosperidade dentro do próprio lar é o primeiro passo para que a 

sociedade local, nação e o globo progridam economicamente. É preciso que se faça 

uma análise de progressão macro-econômica baseada na progressão individual dos 

membros da população em questão. Um País rico não necessariamente representa 

uma população economicamente bem-sucedida. A educação financeira é a base para 

que os indivíduos desenvolvam a capacidade de angariar, reter e multiplicar seus 

rendimentos, contribuindo para que a nação se desenvolva de maneira uniforme. 

Peretti (2007) ressalta que a prosperidade de qualquer nação ou País, depende 

ativamente de nossa prosperidade como indivíduos. Consequentemente, a pessoa que 

é próspera tem orgulho e prazer de viver por suas conquistas; o orgulho de si mesmo é 

fortalecido por ser empreendedor, sabendo distinguir coisas boas e ruins para sua 

saúde financeira, colocando-se numa sociedade onde a ignorância passa a ser 

dominada pela sabedoria.  

Contudo, a pessoa que aprende algumas técnicas para lidar com o dinheiro, não 

é necessariamente uma pessoa financeiramente educada. Longe disso. Educação 

financeira representa um conjunto de atitudes do dia-a-dia que vão muito além de saber 

calcular quanto se paga juros na compra de um automóvel, por exemplo. O processo de 

educação financeira é constante e remete a absorção de uma mentalidade saudável em 

relação a dinheiro. Significa adquirir intimidade com o tema e fazer com que o dinheiro 

se torne um aliado para a felicidade familiar a curto, médio e principalmente em longo 

prazo. Afinal, este é o principal objetivo da educação financeira, assegurar uma vida 

tranquila nos tempos vindouros. 

D’Áquino (2013) escreve: 

 

A educação financeira não deve ser confundida com o ensino de técnicas ou 
macetes de bem administrar dinheiro. Tampouco deve funcionar como um 
manual de regrinhas moralistas fáceis - longe disso, aliás. O objetivo da 
Educação Financeira deve ser o de criar uma mentalidade adequada e 
saudável em relação ao dinheiro. Educação Financeira exige uma perspectiva 
de longo prazo, muito treino e persistência. (D’AQUINO, 2013, em única 
página). 
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Para manter a saúde financeira, o segredo é gastar menos do que se ganha. 

Essa questão aparentemente pode ser considerada simples. E quanto antes se 

aprende isso, mais rápido começa o hábito de controlar o dinheiro que se ganha, 

melhorando as decisões relativas a gastos e poupança para, com isso, aumentar o 

bem-estar e a tão sonhada qualidade de vida. Para que isso se torne realidade é 

indispensável a conscientização sobre a importância da educação financeira. 

Aprendendo a controlar os gastos, excluindo os supérfluos, pode-se viver com menos 

preocupação, pois a reserva financeira estará lá para dar suporte. Assim, pode-se ter 

autonomia para a tomada de decisões e, principalmente, esse controle possibilita o 

planejamento do futuro familiar. Ou seja, a autogestão financeira é necessária para 

manter a vida em equilíbrio. 

“Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza 

de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou 

eliminados”. Clason (2005, p. 44) afirma que é necessário observar os gastos para que 

se consiga realizar o máximo de desejos possíveis. Os desejos que se tem representam 

um número consideravelmente grande se comparados com aqueles que efetivamente 

se consegue realizar. Ele ressalta também a necessidade de haver limites, em todas as 

situações. 

 

3.5.2 Como atingir a independência financeira 

 

A independência financeira não costuma acontecer do dia para a noite. Muitas 

vezes são necessários diversos tropeços antes que se encontre o caminho rumo ao tão 

sonhado sucesso financeiro. 

Como nos coloca Hill (2009, p. 107) “O mais inteligente dos homens não pode 

obter sucesso na acumulação de dinheiro sem planos práticos e executáveis” [...]. Se o 

seu plano falhar, uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode 

significar somente que os seus planos não eram bons.” 

Inicialmente é preciso fazer o seguinte questionamento: Qual a minha situação 

financeira atual? Caso a resposta não seja satisfatória significa que de alguma forma 

não se está agindo corretamente em relação a dinheiro. Algum dos fatores supracitados 
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– senão mais do que um – está sendo negligenciado. É preciso identificar onde está a 

falha, porém muitas vezes essa tarefa precisa de auxílio externo para ser realizada. 

Seabra (2013, em única página) diz que “se você tiver mais dívidas do que 

consegue pagar, procure ajuda antes que essas dívidas façam com que você fique em 

situações não muito confortáveis. Há inúmeras informações pela internet e em livros 

que são de grande auxílio”. 

Hill (2009, p. 107) em citação reforça que ninguém tem experiência ou uma 

natural habilidade ou conhecimento suficiente para conseguir aproximar de si uma 

grandiosa riqueza sem o auxílio das pessoas ao seu redor. Quando se trata de atrair 

fortunas, o plano para tal deve ser criado de forma conjunta com pessoas que possam 

lhe auxiliar nas conquistas. 

Não importa de onde venham as informações. O importante é começar. Todo 

percurso inevitavelmente depende de um primeiro passo. 

Partindo do que nos apresenta Martins (2004, p. 96) “O primeiro passo para 

melhorar a gestão das finanças pessoais é arrumar os papéis e documentos e fazer os 

registros segundo uma técnica que faça sentido”. 

Somente a partir do registro e análise do fluxo financeiro, ou seja, descobrir quais 

as atuais fontes de entradas e saídas de dinheiro é que se torna possível começar a se 

pensar na tão sonhada independência financeira. 

Halfeld (2001) afirma que deve-se gastar menos do que se ganha. Caso você 

não esteja atingindo este objetivo, é necessário atenção imediata. Inicie com a 

anotação de todos os gastos da família em um caderno qualquer, durante o período de 

três meses. Após esta etapa cumprida, analise criticamente e elimine as despesas 

supérfluas, focando em aumentar a qualidade de vida se sua família, utilizando os 

recursos cabíveis para educação e saúde. 

Uma vez que as contas estejam organizadas, é possível partir para a construção 

da independência financeira. Pode-se sugerir uma simples, porém poderosa prática 

que, se transformada em hábito, certamente facilitará a vida daquele que agir com 

disciplina e perseverança. 

A dica é: divida toda a sua receita em três partes. Utilize a primeira para a 

manutenção do dia-a-dia. Com a segunda parte pague a seus credores. Por fim, faça 
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da última parte o início de suas economias. Caso seja necessário, reserve para esta 

terceira parte uma quantia menor do que para as outras duas. Não importa. O 

importante é que esta terceira parte sempre exista, em maior ou menor proporção. 

Hill não é o único a apresentar a necessidade de procurar algum tipo de 

consultoria assim que se identifique que o andamento das finanças diverge do que se 

considera saudável. 

Em afirmação, Ewald (2004) sugere que “para quem economiza e poupa será 

possível, em data mais à frente, satisfazer algum desejo que foi deixado para depois. 

Pode ser uma reforma na casa, uma sonhada viagem de férias, [...] entre outros” 

(EWALD, 2004, p. 95).  

É imprescindível que corriqueiramente questione-se sobre o que se tem feito 

para assegurar a vida futura. Deve-se analisar imparcialmente, sem se deixar 

influenciar pelas emoções, se as atitudes financeiras do cotidiano traduzem 

comprometimento ou descaso com as necessidades que o passar dos anos trará. 

 

Esteja ciente de que o propósito de definir metas financeiras é que você se 
sinta financeiramente seguro, feliz e realizado. Portanto, a construção de um 
fundo de emergência, para imprevistos com casa ou carro, problemas de saúde 
ou até mesmo demissão do emprego, é de extrema importância. Recomenda-se 
que você tenha guardado um montante que permita sua sobrevivência por 3 a 6 
meses. Isso proporcionará tranquilidade para resolver esses imprevistos. 
Envolva os membros da sua família na definição desses objetivos. É importante 
que todos estejam cientes, até para entender a importância de contribuir com 
eles. Após ter definido e priorizado seus objetivos financeiros, siga à risca seu 
orçamento. Sempre que pensar em fazer alguma grande aquisição, pergunte 
para si mesmo se você está, com essa compra, se aproximando ou se 
afastando dos seus objetivos. Caso a resposta seja negativa, pense duas vezes 
antes de efetuá-la ou descubra alguma maneira de reduzi-la. (SEABRA, 2013, 
em única página). 

 

Em teoria o que se sugere nesta pesquisa é bastante simples de ser posto em 

prática. Contudo, falando praticamente, superar as emoções e reeducar o pensamento 

que se alimenta durante muitos anos, normalmente desde a infância, não é uma tarefa 

tão simples assim. 

Na atualidade, economizar exige muita disciplina e atenção. Ewald (2004, p. 39) 

nos assegura que “o respeito ao orçamento doméstico é fundamental por duas razões: 

tanto a despesa quanto a receita devem ser planejadas com bastante exatidão.”  
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Basicamente, educação e independência financeira não dependem 

exclusivamente de ganhar mais e mais dinheiro. A palavra riqueza inclusive, em si, é 

bastante subjetiva. Afinal, remete principalmente a estado de espírito. Trata muito mais 

de realização pessoal do que de quantificação do capital propriamente dito. 

Portanto, é preciso que se busque no interior o equilíbrio entre realização 

pessoal e o desejo de sempre querer mais. É natural que se busque constantemente 

melhores condições. Contudo, não há esforço que valha a pena se não tiver como 

finalidade maior a felicidade pessoal e coletiva. 

 

Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém – todos eles são 
investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do 
sucesso ou a afastam dessas duas coisas – ou a fortalecem ou a enfraquecem. 
Por isso é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e 
suas crenças. Conscientize-se de que eles não são quem você é, tampouco 
estão necessariamente ligados a você. Por mais preciosos que pareçam, não 
tem mais importância e significado do que aqueles que você lhes confere. Nada 
tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos as coisa (EKER, 
2006, p. 49). 

 

Hill (2009, p. 36) em seu discurso, salienta que “a sua razão ou motivação para 

enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a 

raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará 

felicidade.” 

Quando se traz sentimentos desagradáveis na bagagem, o mais natural é que se 

faça tudo o que estiver ao alcance para se libertar deste fardo. Com o dinheiro não é 

diferente. Se ele é motivo de desgosto, frustrações, se a motivação para conseguir a 

riqueza estiver baseada em sentimentos degradantes, nada mais natural que o 

subconsciente trabalhe em busca do reestabelecimento da tranquilidade, ou seja, se o 

dinheiro estiver relacionado a fonte dos males internos, é natural que 

inconscientemente se encontre uma maneira de acabar com ele. Não importa o quanto 

se ganhe, sempre se voltará a estaca zero. Portanto, a relação que se deve buscar com 

as questões financeiras é de intimidade e felicidade. 
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Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo e da 
necessidade de auto-afirmação, você poderá estabelecer novas associações 
para prosperar financeiramente por meio do propósito, da contribuição e da 
alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz (EKER, 2009, 
p. 38). 

 

Tudo aquilo que se alimenta, se expande. Esta é uma das leis fundamentais da 

natureza. Entende-se facilmente esta afirmação quando se observa o mundo lá fora. 

Mas dentro do ser humano a lógica da natureza também reina. Da mesma forma que o 

organismo perece quando é alimentado com substâncias prejudiciais, a mente humana 

também sofre as consequências de carregar pensamentos negativos. 

A independência financeira depende do despertar para uma nova realidade 

econômica. Não há na natureza qualquer organismo capaz de progredir sem que para 

isso encontre terreno fértil que forneça subsídios para o seu desenvolvimento. É este o 

grande segredo da prosperidade financeira – e para qualquer outra forma de 

prosperidade – estar preparado para que as oportunidades encontrem terreno fértil para 

ganharem forma e crescerem sempre que surgirem. 

 

A questão é: o seu rendimento atual não importa. O que interessa saber é se 
você está atingindo ou seu pleno potencial financeiro ou não. Talvez você 
esteja se perguntando por que diabos uma pessoa precisa de tanto dinheiro. 
[...] A própria pergunta não é francamente positiva para a sua riqueza, mas um 
sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro (EKER, 2009, p. 44).  

 

O ser humano traz intrínseco em sua natureza a condição de ser sociável. Vive-

se em sociedade pela dependência que um indivíduo tem para com os demais em 

busca da sobrevivência e do progresso. Contudo, faz-se necessário eliminar 

associações prejudiciais, mantendo relações que sejam capazes de conduzir ao 

caminho da prosperidade.  

Quando duas ou mais pessoas colaboram em harmonia e trabalham por um 

objetivo definido, essa aliança as coloca em posição favorável à absorção direta do 

poder que vem do grande tesouro universal, que é a inteligência infinita. Essa é a maior 

de todas as fontes de poder – aquela a qual recorrem os gênios e todos os grandes 

líderes (HILL, 2009, p. 172).  
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É preciso manter a consciência de que o mundo se modifica a uma velocidade 

incrivelmente grande. Não existe um ponto final. A meta deve ser sempre a progressão, 

a atualização. Buscar a perfeição com a consciência de que jamais a alcança, mas que 

no mínimo deve-se aproximar-se dela o máximo possível. 

É necessário estar acompanhando e se atualizar perante as mudanças 

relacionadas às finanças. Mesmo que você possua o maior conhecimento e toda a 

qualificação do universo, se não for dono de um modelo que esteja programado para 

obter sucesso, sua condenação financeira é iminente (EKER, 2006, p. 34).  

Em suma, a independência financeira é um processo dinâmico. Exige constante 

atenção, disciplina, comprometimento e estudo. No momento em que tais fatores forem 

negligenciados é certo que os objetivos financeiros passarão a se distanciar. Não existe 

pessoa certa ou errada, muito menos sorte quando se fala em realização financeira. 

Inevitavelmente, apenas quem possuir a competência necessária será capaz de colher 

os frutos da árvore da prosperidade financeira. Quem possui o desejo genuíno de ver 

os sonhos se tornando realidade precisa despertar para esta condição universal. Nada 

acontece ao acaso, tampouco pela sorte. Todo sucesso depende de que a 

oportunidade encontre a preparação. Esta é a chave para o sucesso financeiro. 

 

3.5.3 O orçamento doméstico  

 

Para Ewald (2004, p. 8), “orçamento é a peça mais importante de ajuda na 

administração da escassez de recursos, tanto para um Governo como para uma 

Empresa ou uma Família”. 

Peretti (2007) afirma que o objetivo do orçamento familiar é dar uma visão 

correta dos negócios familiares e facilitar a correta utilização das receitas e a aplicação 

adequada desses recursos. 

“Gerenciar o orçamento familiar é mais ou menos como comandar um navio: 

conhecido o número, é necessário acompanhar os gastos e tomar as decisões 

financeiras que permitem cumprir as metas estabelecidas”. (MARTINS, 2004, p. 68). 

Assim como nos afirma Benicio (2000), num orçamento, suponhamos que se 

aplicará certo recurso em determinada atividade. Já no planejamento financeiro, se 
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dispõe dos recursos para poder investir em determinada atividade. Além disso, um 

orçamento pode transmitir, de um jeito transparente, como se pretende aplicar os 

recursos que se deseja obter. 

Clason (2005, p. 45) destaca a seguinte ideia: “O propósito de um orçamento é 

ajudá-los a juntar dinheiro. Uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário 

[...]. É capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra 

aquisições meramente casuais”. 

Por conseguinte, Peretti (2007) ressalta que muitas famílias não percebem a 

importância do orçamento doméstico e gastam sem se preocupar na forma como vão 

pagar e de que maneira isso vai repercutir no final do mês. Quando tudo está 

relacionado, pode-se verificar e acompanhar o que foi gasto e o que foi recebido ou 

está para ser. No momento em que o orçamento está equilibrado (aumento de receita), 

pode-se aumentar a despesa também, para aumentar o padrão de vida, ou pensar em 

investir a longo prazo. Ele afirma também que quando algo não previsto acontece, há 

um desajuste no orçamento planejado. Uma dica é manter uma reserva de segurança 

para esses casos.  

 

Para a família existe o Orçamento Doméstico, que deve ser o retrato das 
receitas e despesas de todos os membros envolvidos na vida cotidiana do lar. 
Tem mais: uma coisa é apurar o que está sendo gasto hoje em dia sem 
controle, outra coisa é planejar as despesas antecipadamente para não se 
gastar mais do que se ganha, que é exatamente a função do Orçamento 
Doméstico! (EWALD, 2004, p. 9).  

 

O orçamento é o princípio de todo o planejamento de como economizar dinheiro. 

Não importa as receitas que se ganha, se é uma fortuna ou se mal dá para pagar as 

contas, é primordial conhecer para onde está indo o dinheiro que se ganha. Quando se 

faz um orçamento sem saber necessariamente para o que ele serve, pode se tornar 

algo interminável e ainda pode-se criar uma ilusão de que as contas estão 

sucessivamente em dia. Mas, aprofundando e anotando tudo, surpreende-se com o 

quão valioso um orçamento pode ser. Um orçamento bem feito dá o suporte necessário 

para manter os gastos controlados e até mesmo ajudar a encontrar problemas de 

excesso de gastos nas despesas mensais. 
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Um orçamento é um plano que ajuda, a saber, quanto uma família gasta e 
manter as despesas dentro do quanto ganha. Ajuda na maturidade financeira, 
proporcionando controle e domínio dos desejos impostos pela pressão do 
mercado. O orçamento deve contribuir para estabelecer limites e saber 
gerenciá-los (PERETTI, 2007, p. 08). 

 

Benicio (2000) afirma que “o orçamento é [...] útil quando é aceito como um 

instrumento de orientação; respeitado seus limites; revisto periodicamente”. (BENICIO, 

2000, p. 34). 

É preciso que todos os membros da família que são responsáveis por despesas 

e gastos estejam envolvidos na elaboração do orçamento doméstico, comprometendo-

se com a estruturação e para que isso de fato ocorra, deve haver certa dose de esforço, 

pois as dificuldades que eventualmente surgirem, possam ser enfrentadas e que 

principalmente o foco não se perca. (EWALD, 2004, p. 12). 

 

Pode-se entender que boa parte dos motivos para o fato de não sobrarem 
recursos para poupar não está nos grandes gastos do orçamento. Está nos 
pequenos, aqueles que fogem do controle. Passar a controlar esses gastos 
requer intensa disciplina durante um curto período de tempo, até que 
comecemos a prestar mais atenção neles. (CERBASSI, 2004, p. 65). 

 

[...] “Muitas pessoas precisam apenas aprender a dominar uma habilidade a mais 

e sua renda aumentará exponencialmente. [...] Quando se fala em dinheiro, a única 

habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar mais” (KIYOSAKI, 2000, p. 

125). 

Como diz Ewald (2004), a economia doméstica é a administração das contas da 

casa. Para que isso aconteça é necessário um planejamento. Em um mês podem 

acontecer várias coisas, porque com o passar do tempo vão surgindo novos 

compromissos para acumular com os já existentes. Os mais comuns são aluguel, água, 

luz, gás, telefone etc. Assim, se sobrar algum dinheiro, deve-se aplicá-lo para render 

juros e se caso faltar dinheiro pega-se emprestado para enfrentar os compromissos 

pendentes. Dessa administração que se faz mês a mês das contas da família que se 

encaixam as lições de economia doméstica. 
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Orçamento é um instrumento de natureza econômica elaborado com um 
objetivo de prever determinados fins. Ele consiste em um resumo sistemático, 
ordenado e classificado das despesas previstas e das receitas projetadas para 
cobrir essas despesas. [...] Elabora-se um orçamento para saber quais serão os 
recursos necessários para a realização de um determinado projeto (BENICIO, 
2000, p. 3). 

 

Clason (2005) lembra que fazer um orçamento para os dispêndios é mandatório 

e continua: 

 

 [...] Procure trabalhar com o orçamento estabelecido, procurem ajustá-lo de 
modo que funcione em seu favor. Busque torná-lo um colaborador na defesa de 
suas crescentes reservas. [...] Façam um orçamento de suas despesas de 
modo que possam ter dinheiro para pagar o que é necessário, pelos prazeres e 
para satisfazer seus mais valiosos desejos sem despender mais do que nove 
décimos dos seus ganhos [...] (CLASON, 2005, p. 45). 

 

Benicio (2000, p. 32) diz que “orçamento é um instrumento da natureza 

econômica elaborado com o objetivo de prever determinadas quantias que serão 

utilizadas para determinados fins”. 

De acordo com as pesquisas e leituras, observa-se que uma das principais 

razões para se criar um orçamento é ajudar as pessoas a manter suas finanças 

estabilizadas. Se, por algum motivo há um desvio no orçamento é geralmente porque 

se está gastando muito dinheiro em alguma categoria. Mas se houver um orçamento 

que mostra exatamente o quanto se pode gastar, é muito mais cômodo ir em frente e 

investir. Quando se entende o porquê de um orçamento bem estruturado, aumentar o 

padrão de vida é só uma questão de tempo. 
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4 METODOLOGIA  

 

Na implantação da educação financeira foi utilizada uma pesquisa de campo, 

através de questionários (Apêndice A e Apêndice B), para verificar a situação das 

famílias no perímetro urbano, da cidade de Concórdia – SC. Através desta aplicação, 

torna-se possível constatar a organização do orçamento familiar, onde dados serão 

recolhidos para verificação e reconhecimento do caso. 

Baseado nas leituras referentes aos tipos de pesquisa optou-se pelo uso da 

pesquisa de campo em vista da análise que proporciona a fim de viabilizar a correção 

de certas dificuldades provenientes de hábitos financeiros prejudiciais, tendo como 

base acontecimentos reais obtidos pela investigação. A pesquisa de campo foca seu 

interesse para o acompanhamento de grupos específicos (comunidades, indivíduos 

etc.). Este tipo de pesquisa não pode ser confundido com pesquisa experimental, pois 

ela não possui como principal objetivo reportar necessariamente um experimento. Ela 

busca, através de dados e subsídios coletados, pesquisar a realidade que será 

analisada, onde os fenômenos acontecem espontaneamente, sem que quem a realize 

venha a intervir ou modifique os dados obtidos no decorrer do trabalho. 

Conforme as leituras realizadas a pesquisa de campo pode ser também aquela 

em que o mesmo objeto de estudo serve como fonte de informação e conhecimento 

para quem a efetuar. As técnicas usualmente utilizadas na pesquisa de campo para a 

coleta de dados e informações são: a pesquisa, a entrevista, a gravação, a filmagem, a 

fotografia, entre outras formas, podendo-se utilizar uma destas técnicas ou várias ao 

mesmo tempo. 

Neste trabalho fez-se uso da pesquisa bibliográfica, que segundo Rampazzo 

(2005, p. 53): 

 

[...] procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 
(em livros; revistas, etc.). Pode ser realizada independentemente, ou como 
parte de outros tipos de pesquisa. Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer 
área, supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, para o levantamento da 
situação da questão, quer para fundamentação teórica, ou ainda para justificar 
os limites e contribuições da própria pesquisa (RAMPAZZO, 2005, p. 52). 
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Já Pádua (2004, p. 55) esclarece a pesquisa bibliográfica da seguinte forma: “é 

fundamentada nos conhecimentos de biblioteconomia, documentação e bibliografia; sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e registrou a 

respeito do seu tema de pesquisa”. 

Também se observou neste trabalho a presença da pesquisa descritiva, que 

segundo Rampazzo (2005, p. 55) “trabalha sobre dados ou fatos colhidos da própria 

realidade, para isso são utilizados [...]a observação, a entrevista, o questionário [...] e 

outras técnicas”, onde foi feita a coleta de dados e comparados com a real situação das 

famílias e da sociedade. 

 

O conceito básico de pesquisa exige uma hipótese, mas em pesquisa aplicada 
essa definição restrita omite pelo menos que são altamente valorizadas. O 
primeiro é o estudo exploratório, no qual o investigador sabe pouco sobre a 
área de estudo que ainda não surgiram hipótese. Outra área de estudo 
igualmente importante é aquela que os puristas chamam simplesmente de 
descritiva (COPPER & SCHINDLER 2001, p. 33). 

 

Dentro da pesquisa descritiva, encontra-se a pesquisa exploratória, que de 

acordo com Rampazzo (2005, p. 54) aborda o estudo das características e relações 

que podem existir em um determinado grupo ou comunidade. 

Como diz Copper & Schindler (2001, p. 222) os objetivos da pesquisa 

exploratória são assim identificados: 

 

Aumentar o entendimento do problema; [...] saber como outras pessoas 
trataram problemas similares [...]; identificar informações que possam ser 
reunidas para formular questões investigativas; identificar fontes e questões 
reais que possam ser usadas como questão de mensuração; identificar fontes e 

estruturas reais de amostra [...]. 

 

Como o próprio nome diz, a pesquisa exploratória consiste em explorar ou fazer 

uma busca em algum problema ou em uma situação para prover critérios e maior 

compreensão. “Em geral, este tipo de pesquisa é muito importante na qual o 

pesquisador não possui total entendimento para prosseguir com o projeto de pesquisa e 

se caracteriza por ter flexibilidade, pois uma vez que uma nova ideia aparece, esta 

pode mudar todo o rumo da investigação” (MALHOTRA 2004, p. 100). 
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Quadro 02 - Objetivos específicos x procedimentos da metodologia 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Procedimentos da Metodologia 

 

1. Trazer conceitos básicos de finanças e 

administração para que possam ser 

usados no dia-a-dia e comprovem a 

importância dessa prática; 

 

* Através de pesquisa bibliográfica, 

procurar conceitos que mais se identificam 

e contribuem com a realidade do tema e 

que tenham fácil compreensão; 

2. Diagnosticar a organização 

orçamentária da família 

* Com a elaboração de questionários com 

perguntas-chave, é possível compreender 

a real situação financeira familiar. 

 

 

 

 

3. Apresentar uma estratégia de controle 

de gastos 

* Depois de concluída a análise do 

questionário é necessário compreender e 

analisar onde estão ocorrendo desvios de 

atenção e trabalhar para que o supérfluo 

acabe; 

*São elaboradas planilhas de controle de 

receitas e despesas, que são entregues 

aleatoriamente a 10 das famílias para que 

a consigam visualizar permanentemente o 

que pode e o que não pode gastar ou 

investir; 

4. Delimitar as vantagens e desvantagens 

se houver que a família terá em utilizar o 

planejamento orçamentário 

 

* Um questionário final é elaborado para 

avaliar a melhora nas finanças das 

famílias e auxiliá-las a manter o controle e 

o planejamento sempre.   

Fonte: Elaborado pela autora  
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Com esse método de pesquisa (questionários e pesquisa de campo) é possível 

esclarecer fatos da realidade social cujos limites não estão bem definidos. Pode-se 

assim descrever situações reais da pesquisa em curso. 

O estudo exigirá uma junção de pesquisa qualitativa e quantitativa, pois requer 

análise de dados numéricos (gastos e despesas familiares) como a observação dos 

processos orçamentários familiares, partindo do pressuposto da análise de dados 

(registro de dados, entrevistas) e atitudes individuais que não podem ser transformadas 

em números. 

As pesquisas qualitativas são exploratórias, ou seja, estimulam os entrevistados 

a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. 

 

Quadro 03 - Pesquisa qualitativa x pesquisa quantitativa 

 

Pesquisa Qualitativa 

 

 

Pesquisa Quantitativa 

Descrições detalhadas de situações; Pesquisa Descritiva e de Validação 

Estatística; 

Recolhimento de dados; Exatidão dos dados; 

Identificação de valores (sentimentos, 

atitudes, crenças); 

Resulta em números estatisticamente 

analisados; 

Entrevistas, documentos escritos, fotos, 

imagens; 

Pesquisa em locais de trabalho, 

domiciliar, entre outros; 

Sem muita preocupação com regras e 

procedimentos rigorosos; 

Considera tudo o que pode ser 

quantificado; 

Indivíduos: observar, registrar e 

analisar interações reais entre as 

pessoas. 

Opiniões e informações traduzidas em 

números. 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Partindo do pressuposto que cada família tem uma estrutura própria de gastos, 

nunca teremos uma base exata de cálculos para aplicar em todas elas, mas sim, 
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conceitos de educação financeira e orçamento doméstico que podem ser aproveitados 

de igual maneira em todas elas, o que, com certeza, trará resultados diferentes. 

 Com base em pesquisas bibliográficas de livros e artigos, revistas e sites 

especializados, foi possível encontrar suporte para coleta de dados para a elaboração 

deste trabalho. 

Os instrumentos de coleta utilizados foram: discussões sobre problemas 

relacionados à falta e a administração do dinheiro, juros e economia; verificação das 

dificuldades encontradas pelos entrevistados no entendimento da forma como 

administrar o dinheiro que ganham, o que os valores atuais representam para diferentes 

pessoas. 

Em um primeiro estágio o estudo apresentará conceitos fundamentais, de vários 

autores, relacionados à educação, finanças e administração financeira. E, com relação 

ao tema abordado, ressalta a grande importância de executar uma gestão nas finanças 

pessoais. 

O tema apresenta grande relevância, pois todas as pessoas têm de alguma 

forma suas vidas afetadas pelas decisões de natureza financeira tomadas. Ao optarem 

por investimentos lucrativos, aparentemente não tão seguros, ao invés de investimentos 

prudentes, mas de baixa rentabilidade, realizam-se escolhas de origem financeira. 

Também fazem escolhas dessa natureza quando preferem gastar em um 

presente ao invés de economizar, ou ainda investir em bens que não são extremamente 

necessários, optando por financiamentos com juros absurdos, por falta de pensar e 

ponderar tais escolhas. Referente a ações desse tipo, cabe perguntar se as pessoas 

estão realmente conscientes dos riscos envolvidos, se efetivamente avaliaram a relação 

custo-benefício de suas decisões, quais as implicações financeiras de suas decisões. 

A abordagem será feita através de um questionário aplicado a 50 famílias de 

classe baixa, média e alta, no perímetro urbano, no município de Concórdia – SC, no 

intuito de encontrar dificuldades em seus orçamentos, procurando, também, detectar 

deficiências em seu sistema orçamentário, como gastos excessivos, aplicações mal 

feitas, entre outros. 

Com base no questionário citado acima, serão entregues planilhas para controle 

e anotações de gastos e recebimentos diário e mensal. Dessas cinquenta (50) famílias 
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serão escolhidas aleatoriamente dez (10), para que as planilhas sejam preenchidas 

durante três (3) meses (janeiro, fevereiro e março de 2014). Posterior a isso essas dez 

(10) famílias responderão a um questionário final de avaliação para delimitar as 

vantagens, desvantagens e os conhecimentos adquiridos com a prática da educação 

financeira. 

Depois das apreciações concluídas, verificou-se seus resultados delimitando as 

possíveis vantagens e desvantagens desta análise. 
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5 PERFIL DAS FAMÍLIAS ANALISADAS 

 

O objetivo desta pesquisa está fora do enfoque empresarial. Busca-se a análise 

da influência da educação financeira - ou a sua ausência - na organização familiar, 

partindo do pressuposto de que as organizações empresariais são, primeiramente, 

constituídas por indivíduos singulares. Este enfoque possui importância evidenciada 

pelo fato de que o sucesso econômico da sociedade e de suas organizações é um 

reflexo das particularidades e competências que seus indivíduos desenvolvem no dia-a-

dia e que, carregam em suas bagagens cognitivas para dentro do ambiente profissional. 

No primeiro momento, foi elaborado um questionário para conhecer a situação 

financeira. Foram entregues à cinquenta (50) famílias que estivessem dispostas a 

respondê-lo e fornecer dados sobre sua vida familiar e financeira. Posterior a isso, de 

forma aleatória, escolheu-se dez (10) destas famílias para conhecer as planilhas de 

controle financeiro e preenche-las diária e mensalmente durante um período de tempo 

de três (03) meses, para após isso, tornar-se possível auxiliar no controle financeiro e 

verificar se há ou não a importância deste hábito. 

Para efetuar a pesquisa avaliando o preenchimento e acompanhamento dos 

gastos e receitas, as famílias participantes foram escolhidas de forma aleatória, com 

diferentes perfis, nível de escolaridade desde o ensino básico ao superior, famílias com 

experiências de vida diferenciadas, condições financeiras divergentes, quantidade de 

membros na família e idade dos mesmos, entre outras características.  

O objetivo de escolher de forma aleatória os participantes foi avaliar famílias com 

características variadas para conseguir identificar até que ponto o conhecimento 

financeiro se faz presente e o quanto isso reflete em seus resultados e perspectivas de 

vida. 

Buscando uma maior compreensão e resultados que delimitem as vantagens ou 

desvantagens da aplicação da educação financeira, foram avaliadas famílias que 

possuíam grandes posses, carro próprio, poupança, investimentos, com pessoas 

formadas no terceiro grau e ao mesmo tempo, outras que moravam em casas alugadas, 

dependiam de transporte público e tinham os valores contados para as despesas 

básicas. Também participaram famílias que estavam realizando o pagamento mensal 
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do financiamento de sua casa própria e carro, que viviam com conforto mediano, porém 

apertando o orçamento para conseguir pagar a faculdade e quem sabe mais além ter a 

vida financeira mais tranquila.  

Justamente com os perfis citados acima, esta análise procura descobrir de qual 

forma a educação financeira pode influenciar essas famílias, tendo elas padrões de vida 

tão distintos, verificar se os resultados financeiros sofrem - ou não - influência da 

conscientização sobre finanças, descobrir quais são os conceitos financeiros das 

diferentes famílias e de que forma esses conceitos se formaram, se a situação atual das 

famílias está assim por parte de influencias (positivas ou negativas) do passado ou por 

meio de maus hábitos criados ao longo da convivência. 

Perante a isso, a pesquisa busca fatos que possam comprovar que bons 

resultados financeiros não devem necessariamente estar ligados a uma educação 

financeira normal. As vivências, experiências e observações podem – e não raras vezes 

– ser fatores muito mais determinantes para a construção de uma vida financeira 

saudável do que a própria educação formal.  
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6 RESULTADOS  

 

A posição social é a decorrência de características que uma pessoa possui e que 

outros indivíduos da sociedade em geral almejam e às quais atribuem um imenso valor. 

A educação, o cargo profissional, a posse de bens auxiliam na “criação” da posição 

social. O grau de ocupação social compreende desde a classe mais baixa (aqueles que 

têm precários ou qualquer um dos fatores sócio-econômicos impostos pela sociedade), 

até a classe considerada de porte alto, que possui várias das peculiares características 

sócio-econômicas consideradas de status superior e cobiçadas pela maioria. Pessoas 

com colocações sociais diferentes geralmente têm desiguais modelos de consumo e 

necessidades. 

 

6.1 Questionário para avaliação do orçamento financeiro familiar  

 

Para analisar a real situação financeira de algumas famílias do perímetro urbano 

da cidade de Concórdia – SC, foi elaborado um questionário com 11 perguntas 

objetivas, perguntas essas baseadas nos ensinamentos dos autores estudados, 

visando melhor qualidade e aproveitamento das finanças da família. 

As perguntas referem os conhecimentos financeiros que a sociedade possui, de 

acordo com a bagagem de conhecimentos que foi acumulada. 

A primeira pergunta baseou-se na variação de idades, partindo de que os jovens 

estão tornando-se independentes cada dia mais cedo. Foi avaliada a faixa etária dos 

entrevistados. 
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Figura 1 – faixa etária dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

A figura 01 mostra que dos 50 entrevistados, 14% têm idade até 20 anos, 26% 

de 21 a 30 anos, 36% de 31 a 40 anos e 24% acima de 40 anos. 

Indiferente da faixa etária é preciso buscar conhecimento para gerir as finanças, 

o que está extremamente acessível. É necessário conhecer, entender, e, 

principalmente aplicar de maneira correta os princípios da educação financeira, como 

por exemplo, planejar as compras, elaborar um orçamento e acompanhar os gastos e 

recebimentos. Levando em consideração que a maioria dos jovens sente “necessidade 

maior de gastar”, pois são influenciados pela mídia. Para os pais é necessário ter 

controle maior para ensinar os filhos desde a infância a entender de finanças para que 

não se tornem jovens impulsivos que gastam sem limites. 
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Figura 2: número de pessoas por família 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

A administração do dinheiro não precisa estar relacionada com o número de 

pessoas residentes na família, e sim da forma como elas foram orientadas a organizar 

seus gastos e recebimentos. Na análise da figura 02, dos 50 entrevistados, nota-se que 

48% das famílias têm entre 3 pessoas e que 28% têm de 4 a 5 pessoas, número esse 

que pode ser considerado mais relevante, tendo em vista o padrão de vida atual. Então, 

14% representam as famílias que têm mais de 5 pessoas e apenas 10% apontam as 

famílias com até 2 pessoas. 
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Figura 3: Renda familiar 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Observando as respostas, constata-se que a maioria das famílias se encaixa na 

classe econômica B2, conforme tabela da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisas – ABEP (2011), o que sugere que o poder de compra está ficando cada vez 

maior e, em alguns casos, pode acentuar o endividamento daqueles que não são 

instruídos da forma como devem se portar com essas situações de risco. Sendo assim, 

a figura 03 demonstra que 38% das 50 famílias entrevistadas possuem essa renda e 

apenas 4% têm renda acima de R$ 4.000,00. Representando o menor porcentual, 4% 

das famílias têm sua renda em torno de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00. No gráfico, ainda 

22% das famílias entrevistadas têm renda mensal entre R$ 500,00 a R$ 1.000,00 e na 

sociedade consumista em que vive-se hoje, com toda a certeza essas famílias devem 

medir esforços para conseguir “passar” o mês, o que implica novamente a questão de 

organização e não depende do quanto se ganha, apenas de como o montante final é 

administrado. 
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Figura 4: Forma de controlar os gastos 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Esta pergunta foi elaborada para começar a avaliar os conceitos de Educação 

Financeira que a sociedade deveria possuir. Um exemplo é o acompanhamento de toda 

a movimentação de dinheiro em casa, desde uma ida ao supermercado a uma decisão 

de financiamento. 

Uma questão importante de se observar é o controle diário dos gastos, pois é aí 

que se consegue visualizar detalhadamente os recebimentos e a sua destinação, os 

gastos supérfluos e onde se pode economizar e encaminhar parte disso à poupança, 

garantindo, assim, uma renda momentânea para eventuais necessidades. 

Das 50 pessoas entrevistadas, 30% fazem esse controle diariamente, 16% 

nunca colocaram no papel as movimentações e 54% fazem às vezes, dados que 

mostram como a população não dá a devida importância ao seu dinheiro. É necessário 

educação para ter disciplina e acompanhar os andamentos para melhor visualização de 

onde a vida financeira da família está indo. 

 

Ás vezes 
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Figura 5: quanto ao hábito de anotar os gastos 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Retornando ao assunto de registrar as movimentações, ou seja, colocá-las no 

papel, muitos entrevistados não acompanham suas movimentações mensais. Os que 

acompanham diariamente têm maior facilidade para chegar a um resultado no final do 

mês, mas mesmo assim, 52% dos entrevistados que tentam tomar nota das despesas 

diariamente, acabam não tendo disciplina para acompanhar no final do mês, alegando 

que “deixam de lado”. 

Na pesquisa observou-se que 28% das famílias entrevistadas possuem o hábito 

de anotar os gastos e despesas decorrentes no mês. Isso mostra que é possível sim 

manter a disciplina e saber exatamente o quanto o seu trabalho representou no final do 

mês, falando financeiramente, e se seus gastos realmente são necessários. 

Há pessoas que aparentam ter pleno conhecimento de suas finanças, nunca 

anotam nada, pois julgam já conhecer muito bem seu orçamento. Finalizando esta 

questão 20% dos entrevistados afirmaram isso, porém deve-se ter muito cuidado ao se 

acostumar com as despesas e recebimentos, pois a qualquer momento pode surgir algo 

inesperado que irá necessitar de um planejamento prévio para ser solucionado. Como 

Ás vezes 
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ter um planejamento bem estruturado, se você está acostumado a trabalhar duro 

somente para pagar as contas? É necessário saber investir corretamente. 
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Figura 6: forma de controle entre receita versus gastos 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Atualmente com os frequentes endividamentos e um altíssimo índice de juros, 

algumas pessoas são forçadas a aprender algo dentro da Educação Financeira, seja 

anotando seus gastos e recebimentos ou planejando como será o próximo 

investimento. 

Mesmo assim, com o questionário, nota-se que poucos têm plena segurança 

sobre suas finanças pessoais. Conforme resultado mostrado na figura acima, apenas 5 

dos 50 entrevistados possui conhecimento pleno sobre dinheiro e sua administração. 

Entre os entrevistados, 62% consideram-se razoavelmente seguros com relação 

à tomada de decisão, pois até então não tiveram maiores problemas com suas 

finanças, porém, ainda ponderam que há muito a aprender e muitas formas de fazer 

com que o dinheiro renda cada vez mais. 

Entre os não “preparados” para o mundo financeiro de seu lar situam-se os que 

não estão muito seguros, representando 20% dos entrevistados, e os que não estão 
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nada seguros, com 8%. Isso demonstra que uma parte da população ainda não 

entendeu a real importância da educação financeira, ou entenderá logo, a duras penas. 

Figura 7: Grau de conhecimento em gestão financeira 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Representado 38% dos entrevistados estão as pessoas que adquiriram suas 

habilidades para administrar o dinheiro através de palestras, jornais, internet, entre 

outros. Já 24% aprenderam com ensinamentos familiares; muito do que sabemos e 

praticamos vêm de nossa criação. Se os pais fazem seus filhos participarem 

efetivamente de como as despesas são pagas, de quanto os pais ganham, eles 

saberão dar valor, não somente querer algo, mas saber o que tem que ser feito para 

consegui-lo. 

Na faculdade - um momento mais maduro na vida -, tem-se uma visão diferente 

a respeito do mundo e de como agir em muitas situações. Dos entrevistados, 20% 

aprenderam tudo o que sabem sobre administração financeira depois que iniciaram a 

faculdade. 

No decorrer da caminhada, aprende-se muitas coisas através de experiências 

práticas. Dos pesquisados, 18% afirmaram que tudo o que sabem sobre dinheiro e sua 
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administração foi adquirido através de suas vivências, e muitas vezes, por fracassos em 

investimentos mal planejados e gastos além da conta. Isso reflete que em meio a várias 

tentativas de administrar suas finanças, as pessoas acabam deixando de pedir ajuda 

por julgar saber o que estão fazendo. Porém, em determinados casos, achar que se 

sabe fazer pode prejudicar muito, pois são muitas tentativas que, por vezes, podem não 

dar certo, prejudicando a todos e estendendo por um período maior a solução 

financeira. 
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Figura 8 – Dificuldades financeiras ligadas aos fatores que influenciam no orçamento 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Muitas são as dificuldades financeiras que assombram o dia-a-dia das pessoas. 

Estas sempre terão uma origem, ou seja, relacionadas a um fator que determinará o 

fracasso financeiro. 

Entre os entrevistados, 28% culpam a falta de conhecimentos financeiros como 

principal vilão do caminho para a riqueza. A falta de conhecimentos financeiros gera 

insegurança na tomada de decisão e leva a caminhos enganosos, com juros altos, 

financiamentos intermináveis e consequentemente a frustração do insucesso. 

Por conseguinte, 14% estão descontentes com seus salários, afirmando que 

ganham muito pouco e que esse é um fator primordial para seus fracassos. 

Também foi identificado que no impulso da compra e de condições “acessíveis”, 

as pessoas, gastam mais do que ganham, fato que 58% dos entrevistados concordam 

que a principal dificuldade que os fazem deixar de ter sucesso financeiro é o que 

expressam os resultados obtidos na figura 08. Baseando-se por essa resposta conclui-

se que a maioria dos problemas financeiros começa quando a família não sabe 

controlar e entender a representatividade do que ganha. Assim, acredita que é possível 



66 

 

comprar certas coisas que na realidade não podem. Aí entra a questão dos 

financiamentos e parcelamentos mal pensados, resultando em uma bola de neve que 

só terminará quando a família compreender a importância da educação financeira em 

seu lar. 
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Figura 9: Sobre as dívidas da família 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora  

 

Para possuir algo é necessário investir, e para investir, muitas vezes é 

necessário fazer algum tipo de dívida, porém, um planejamento para tal investimento é 

imprescindível. 

Na figura 09, verificou-se que 44% das pessoas afirmam ter contraído um tipo de 

financiamento de longo prazo, e que suas parcelas estão sempre quitadas em dia. Essa 

resposta confirma um tipo comum de investimento, como por exemplo, uma motocicleta 

ou automóvel. Deve-se ter o cuidado de observar todos os lados deste financiamento 

(juros, parcelas), para que não se torne o dobro do investimento projetado, pois as 

parcelas podem enganar. 

Dos 50 entrevistados, 34% possuem dívidas, porém serão quitadas em pouco 

tempo, tendo já planejado seus cálculos e a forma de quitá-las.  

É realidade que inúmeras pessoas fazem dívidas sem ter planejado, resultando 

em desespero e na sensação de que sempre falta dinheiro. Prova disso é que 12% dos 

entrevistados possuem dívidas, mas não fazem a menor ideia de como pagá-las.  

Apenas 10% das pessoas não possuem dívidas momentâneas, justificam isso, 

pois preferem economizar aos poucos e comprar à vista, ou dar uma entrada 
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significativa, diminuindo assim os tão temidos juros. Esta é a atitude mais coerente, 

uma vez que dessa forma se economiza consideravelmente. 

Analisando a resposta para essa questão, percebe-se que as pessoas que já 

possuem um conhecimento financeiro razoável têm mais cautela ao fazer 

investimentos, desde a forma de financiamento, ou de como proceder, conhecendo as 

taxas de juros e escolhendo a melhor alternativa para prosperar em suas vidas. 
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Figura 10: Dos investimentos em caso de desemprego versus proteção da família 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Um dos princípios da educação financeira consiste em guardar uma parte do que 

se ganha. Baseados nisso, essa pergunta visa identificar quais formas de 

renda/investimento emergenciais seriam as mais adequadas em caso de desemprego. 

Entre os entrevistados, analisou-se que 68% acreditam que poupança ou 

aplicação financeira é a melhor saída para auxiliar a família numa situação de 

emergência, pois, consegue-se planejar melhor como agir até a situação se estabilizar 

e tomar os rumos planejados. 

Logo, das famílias que participaram da análise, 10% acreditam que um imóvel ou 

carro pode ajudar nesse caso, pois há a possibilidade da locação no caso do imóvel, 

para gerar uma renda extra até regularizar o episódio. Nesse caso, a família deve 

estruturar muito bem o plano de compra do imóvel para conseguir transformá-lo em 

renda e não em mais uma despesa. 

E apostam no depósito em uma conta corrente 22% das famílias, por costume e 

por não pesquisarem taxas de juros menores e outras formas de depósito. 
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Figura 11: Da conservação dos rendimentos para fins emergenciais 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Foi mencionado anteriormente a importância de destinarmos uma parte do que 

ganhamos para guardar, ou seja, darmos para nós mesmos, pois é automático 

recebermos e “darmos” dinheiro a todos, em forma de troca de mercadorias por 

exemplo. 

Essa pergunta é com o intuito de mostrar se os entrevistados se “pagam” ou se 

somente “pagam” aos outros. 12% das pessoas assumem não conservar nenhuma 

parte dos seus rendimentos. Isso é grave, levando-se em consideração que nunca 

teremos uma fortuna se não começarmos de alguma forma. 

Nem sempre se consegue guardar dinheiro. É o que afirmam 40% dos 

entrevistados, que conservam uma parte de suas receitas somente quando sobra, 

mostrando dessa forma não terem uma regra de quanto guardar, nem disciplina para 

manter um padrão eficiente.  

Em contrapartida, 48% dispõem uma parte dos ganhos mensais para diversos 

fins. É cada ver mais normal as pessoas dizerem que estão economizando, mas é 
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necessário saber fazer da maneira correta. Colocar no papel, planejar, observar as 

melhores taxas de juros para obter um pleno sucesso financeiro. 

Levando em consideração a análise do questionário aplicado a diferentes 

grupos, faixas etárias e níveis econômicos, pode-se perceber que a Educação 

Financeira está intimamente ligada ao nível de procura por conhecimentos. Esses que 

vêm com os ensinamentos familiares, ou mesmo após um acontecimento inadequado 

envolvendo dinheiro. O fato é que cedo ou tarde o “saber usar” a educação financeira 

se tornará uma necessidade. 

 

6.2 Planilhas de controle financeiro 

 

Para auxiliar o controle financeiro doméstico, foram criadas planilhas de controle 

diário e mensal, tendo assim uma visualização panorâmica e analítica dos recebimentos 

e gastos, para que as famílias possam ir se adaptando com a necessidade de anotar, e 

dessa forma passar gradativamente a utilizar planilhas diárias. 

Essas planilhas de controles financeiros foram elaboradas de acordo com 

despesas do dia a dia das famílias, como alimentação, combustível, educação, água, 

luz, telefone e afins. Com a visualização dos gastos e recebimentos é muito mais fácil a 

compreensão da real situação. 
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Quadro 04 - Planilha de controle de gastos diários  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Peretti (2007, p. 66) afirma que “a família precisa saber [...] gerenciar 

adequadamente o orçamento. Uma análise mensal e criteriosa melhora nossa 

capacidade de gestão do orçamento com previsibilidade”.  

Planilhas de controle de gastos são extremamente importantes para o sucesso 

do planejamento financeiro. Elaboradas de forma simples e dinâmica, elas servem para 

auxiliar na leitura dos recebimentos e gastos, buscando deixar de forma clara a real 

situação financeira da família que a preenche. 
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Quadro 05 - Planilha de controle de gastos mensais 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As planilhas (quadro 04 e 05) foram entregues e apresentadas a 10 famílias 

escolhidas aleatoriamente, para que seja possível uma melhor organização e 

visualização total das despesas, dos gastos fixos e demais, que normalmente não é 

percebido o quanto eles representam no orçamento total. 

 

6.3 Questionário de avaliação das planilhas 

 

Com base nas planilhas citadas anteriormente, foi elaborado um questionário de 

avaliação para as famílias que utilizaram as Planilhas de Controle Financeiro, com 10 

perguntas objetivas, que relatam o dia a dia e as dificuldades das famílias relacionadas 

à adequação e visualização total dos gastos. 

Planilhas de controle de entradas e saídas têm grande funcionalidade e 

oferecem visibilidade total do fluxo de dinheiro. Através delas é possível verificar quais 

setores de consumo, necessidades, hobbies, entre outros, têm comprometido o 

orçamento mensal. O planejamento se torna algo fácil e claro. Podem-se verificar quais 

dos hábitos de consumo merecem, ou devem ser modificados. Passamos a não ter 

mais aquela sensação de "para onde foi o meu dinheiro?". 
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Figura 12: Das dificuldades encontradas no preenchimento e acompanhamento da 

planilha 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

De acordo com os dados analisados na figura 12, 10% das famílias 

consideraram como um ponto de dificuldade a atenção aos supérfluos, já que antes da 

planilha não percebiam todos os gastos. 20% das famílias afirmaram que foi difícil criar 

o hábito de inserir diariamente na planilha todos os gastos e recebimentos, já que não 

cultivavam o hábito de anotação e acompanhamento. 30% delas julgaram que contar 

com a colaboração de toda a família foi algo que atrapalhou o preenchimento correto 

das planilhas, tendo em vista que, se uma pessoa não anota o que gastou, compromete 

o planejamento final. E com a maior porcentagem, 40% das famílias não tiveram 

dificuldade alguma com o preenchimento e acompanhamento das planilhas. 
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Figura 13: Referente ao nível de concordância da família 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Na figura 13, levando em consideração o nível de concordância entre os 

membros das famílias entrevistadas, em menor porcentagem, representa-se 10% das 

famílias, afirmando que foi mais difícil reunir a todos e fazer ter participação ativa no 

planejamento. Inserir as crianças e fazê-las ter responsabilidades sobre os gastos 

representou 20% dos entrevistados, já que normalmente as crianças não têm 

participação ativa neste aspecto, o que está errado. Esta dificuldade mostra que os pais 

normalmente não dão a devida importância para isso, o que torna a criança analfabeta 

financeiramente. Com os mesmos 20%, entrar em acordo sobre determinadas 

despesas também foi considerado como uma dificuldade, pois é realmente complicado 

deixar de lado certos costumes "supérfluos", como por exemplo, fazer as unhas no 

salão ou ir ao trabalho somente de carro. E com 40%, a maior dificuldade relatada 

referente ao nível de concordância da família para o preenchimento das planilhas, foi 

adquirir disciplina para manter o controle de todos os gastos, como por exemplo, não se 

esquecer de anotar TODOS os gastos e entradas. 
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Figura 14: Despesas da família que atinge o orçamento com mais impacto 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Para analisar o que representa maior gasto no orçamento, é preciso saber quais 

despesas atingem o orçamento com maior impacto, o que relata a figura 14. Gasolina/ 

transporte e alimentação representaram 30% das despesas que mais afetam o 

orçamento. Perante a isso, podemos verificar que essas despesas poderiam ser 

reduzidas, como por exemplo, utilizar o carro somente quando necessário. Atualmente 

as pessoas pensam somente no que lhes é mais cômodo, porém, o mais cômodo 

muitas vezes se torna mais caro e na maioria das vezes não se enxerga o quanto isso 

representa no montante do orçamento. Os financiamentos e os aluguéis representaram 

60% das despesas das famílias. Por diversos momentos algumas pessoas acabam 

dando o "passo maior que a perna", não vencendo as contas e se endividando. 

Exemplo disso são os financiamentos intermináveis e com juros altíssimos. Deve-se 

sempre analisar a viabilidade de qualquer dívida a longo prazo, para que não se torne 

maior do que o seu planejamento devido aos juros e aumentos. Nenhuma das famílias 
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apontou que a Saúde/Lazer/Educação representavam alguma porcentagem relativa ao 

seu orçamento, juntamente com o Vestuário/Supérfluos 
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Figura 15: Receita total versus investimentos em educação e cultura 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Analisando as respostas que se obteve na figura 15, 40% dos entrevistados não 

têm muito interesse em sacrificar uma parcela de seus ganhos para investir em 

educação/cursos/livros, alegando que não sobra quase nada para isso; o que constata 

apenas a falta de hábito e organização, que com o tempo e disciplina se adquire.  

As famílias que têm traços de cultura, pelo menos um livro sempre compram, 

representando 30% dos entrevistados.  

Há famílias que dedicam uma quantidade razoável em educação, pois a 

consideram muito importante, colocando na planilha o equivalente a 30%; é relevante o 

fato de que todas as famílias deveriam ter esse hábito, já que deve-se pensar na 

qualidade de vida e desenvolvimento mental de toda a família.  

Uma família instruída e que sabe aonde quer chegar, com certeza terá sucesso 

em qualquer decisão a que vier tomar. Aí se encaixa o fato de investir em educação, 

pois é o único motivo que permanecerá. Felizmente, pode-se dizer, nenhuma das 

famílias relatou não investir nessa área e os que possuem alguma dificuldade poderão 



80 

 

adquirir este hábito com o uso e preenchimento adequado das planilhas de controle 

diário e mensal. 
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Figura 16: Capacidade de fazer reserva para emergências e economia 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora  

 

A pergunta representada na Figura 16 foi feita para analisar como cada família 

iria reagir perante a uma dificuldade financeira repentina. 50% das famílias que 

participaram do questionário afirmaram que a partir do preenchimento das planilhas de 

controle financeiro, a família conseguirá guardar até chegar aos 20% de economia 

mensal.  

Famílias que já possuíam certa disciplina com finanças – na casa de 40% dos 

entrevistados -, relataram que sempre guardaram dinheiro e com um pouco mais de 

disciplina conseguirão atingir uma economia de 20% ao mês.  

Cerca de10% das famílias reforçam o fato de que vai ser difícil guardar qualquer 

valor, pois os supérfluos estão atingindo um nível descontrolado no orçamento mensal. 

Essa falta de controle somente será superada com disciplina da parte de todos os 

envolvidos, o que no começo poderá assustar, mas após a criação do hábito, tudo 

ficará mais fácil e organizado. 
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Figura 17: Do preenchimento  

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Durante o preenchimento das planilhas, para quem nunca antes havia 

conhecimento algum sobre finanças ou simplesmente não conhecia a real situação da 

família, algumas situações prenderam a atenção das famílias, como mostra a Figura 17. 

Dessas, 50% garantiram que o que mais chamou a atenção no processo de 

preenchimento foi visualizar gastos que antes não sabiam que existiam. Com a planilha 

preenchida, foi possível perceber o que estava acima do orçamento e assim conseguir 

controlar e manter. 

Algumas famílias levaram um susto ao preencherem a planilha de controle diário 

e mensal. Identificaram que gastam mais do que ganham e essa é a causa de seu 

endividamento constante, considerando 40% das famílias um número bem razoável 

para o padrão de vida atual, mas que acontece em muitos lares por falta de controle e 

disciplina. 

Com 10%, estão aquelas famílias que notaram o quanto estão afetadas pela falta 

de informação financeira e geral, dizendo que sua família precisa investir mais nesse 
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campo. Somente com uma família bem instruída, segura e unida é possível se ter 

controle e manter firme o orçamento doméstico. 
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Figura 18: Da forma de gerir corretamente o dinheiro 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

A Figura 18 explora como as famílias acreditam estar gerindo corretamente ou 

não o seu dinheiro, esta pergunta foi elaborada.  

Durante o processo, 40% das famílias acreditavam estar fazendo corretamente a 

administração de seus proventos e com controle total dos gastos, o que deveriam ser 

feito por todos, independente do quanto ganham. 

Das famílias que utilizaram as planilhas, 30% admitiram estar criando o hábito de 

controlar os gastos com a ajuda do preenchimento correto e disciplina no decorrer da 

colocação dos gastos na tabela de controle. Isso mostra que o uso e preenchimento 

adequado das planilhas, com o ajuste de cada família, é possível sim se chegar ao 

controle total. 

Também com 30%, há famílias que perceberam que não estão gerindo 

corretamente o dinheiro. Chegaram a essa conclusão após o uso das planilhas 

inseridas no dia a dia delas, uma vez que foi possível visualizar as receitas e gastos de 

forma plena e realista. 
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Figura 19: Do detalhamento diário de entradas e saídas versus influência no hábito de 

controle financeiro 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

O questionamento que a Figura 19 mostra foi de imensa importância para 

reforçar todos os benefícios das planilhas, pois, através delas ficou claro a visualização 

de todos os gastos, entradas e supérfluos. 50% das famílias afirmaram que, com as 

planilhas, agora têm total controle dos gastos. Em função disso, partiram para 

economizar de forma segura e efetiva. 

Averiguando as planilhas, 40% das famílias obtiveram maior facilidade em 

administrar o dinheiro, mas ainda não possuem total controle, devido à falta de prática e 

hábito de anotação e acompanhamento. Trabalhar junto à família com maior clareza irá 

unir ainda mais os laços e fortalecer a situação financeira. 

Representando 10% dos participantes, estão as famílias que ainda não 

consideram estarem influenciadas pelo uso das planilhas, afirmando que ainda não se 

organizaram o suficiente para perceber o efeito, mas com o tempo irão adquirir este 

hábito e se tornará automático executá-lo. 
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Figura 20: Da avaliação do uso das planilhas 

 

Fonte: Pesquisa de campo elaborado pela autora 

 

Para fazer valer o uso do questionário, avaliou-se o nível de satisfação com a 

pesquisa. Dos entrevistados, 80% avaliaram como Excelente o uso das planilhas e o 

conhecimento sobre a Educação Financeira que ainda não possuíam.  

Um total de 20% anotou como Boa o método de aplicação e preenchimento, de 

fácil entendimento e de forma clara e objetiva, mostrando exatamente o que fazer para 

se obter resultados positivos com relação às finanças pessoais. 

Nenhuma das famílias avaliou como Razoável ou Ruim. 

Com base no primeiro questionário de avaliação, Análise da Educação 

Financeira no Orçamento Familiar, foram elaboradas perguntas simples, na busca para 

conhecer o cotidiano financeiro das famílias e como, por exemplo, reagiriam a uma 

dívida inesperada (doença etc.). 

Nesse primeiro momento, o questionário foi entregue a 50 famílias de classes 

sociais variadas para avaliar o que mais interfere no orçamento familiar. 
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Indiferentes da idade ou de quantas pessoas vivem em cada família, o que 

chamou a atenção foi que se há um controle efetivo de todos os membros, a família 

percebendo cerca de R$1.000,00, é possível garantir um mês controlado, comprando 

apenas o necessário, porém há famílias que normalmente gastam mais do que ganham 

e estas podem ganhar R$ 1.000,00 que, mesmo assim, como não há planejamento, 

este valor desaparecerá de forma que ninguém perceba para onde foi. 

Segundo as famílias, não são todas que faziam um controle dos gastos.  A 

maioria fazia o acompanhamento dos gastos por meio de anotações, somente às vezes 

e alguns nunca o haviam feito. Esta afirmação mostra que a Educação Financeira não 

está presente no cotidiano dessas famílias. 

Um dos fatores que mais chamaram a atenção foi o fato de saber o que mais 

preocupa o sossego financeiro das famílias é gastar mais do que ganha; o que 

demonstra insegurança da parte de todos e principalmente a falta de disciplina e 

organização, que resultam numa desorganização total e descontrole.  

Com a criação das Planilhas de Controle Financeiro, aleatoriamente foram 

distribuídas a 10 famílias de classes sociais diversas. Após o preenchimento criaram-se 

dois questionários de avaliação, examinado os pontos positivos e negativos de seu uso 

e também conhecer mais profundamente a realidade financeira de cada família. 

Pôde-se observar o que mais atrapalhou o preenchimento das planilhas: a falta 

de cooperação e disciplina entre os membros das famílias avaliadas. Não é simples ter 

que controlar as crianças que anteriormente não tinham essa prática e também seus 

pais que não tinham ideia do quanto gastavam em supérfluos. 

Como dívidas fixas, destacaram-se os Aluguéis e Financiamentos a longo prazo, 

que afetam significativamente maior parte do orçamento familiar, deixando-o frágil e 

muitas vezes sem saída para algo emergencial. Com a planilha preenchida e os gastos 

devidamente anotados e acompanhados, foi detectado que ficou muito mais fácil 

controlar e economizar o que antes não era possível, mostrando que é só com 

disciplina para atingir os objetivos. 

O que chamou a atenção durante e após o preenchimento foi o fato de visualizar 

gastos que antes passavam despercebidos ou que aparentemente não existiam para a 

família. Metade das famílias constatou que isso foi possível somente após o 
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preenchimento das planilhas. Ter um ambiente financeiro controlado e disciplinado 

resulta num orçamento financeiro e com a visualização dos gastos  

Jornais, palestras, revistas e internet atualmente tornaram-se uma ferramenta de 

extrema importância na propagação da Educação Financeira. Afinal, ela nem sempre 

está presente no dia a dia das famílias da forma como deveria. Com o poder de compra 

cada vez mais fácil, é comum observar famílias completamente desesperadas com 

relação ao dinheiro, tornando-o um inimigo. Isso ocorre somente pela falta de 

informação e segurança financeira, pois as famílias ainda não possuem o hábito de 

investir em educação ou apenas na compra de livros para estimular a leitura e 

conhecimento em diversas áreas. 

Com o acompanhamento das planilhas de controle financeiro, grande parte das 

famílias relatou que ficou mais fácil de gerir o dinheiro do mês, o que requer muita 

disciplina e organização, sendo que afirmaram agora ter controle total dos gastos. 

Segundo os dados coletados, com as planilhas tornou-se mais simples administrar o 

dinheiro e assim foi possível começar a economizar a partir disso. As famílias que não 

possuem esses traços, infelizmente irão sofrer um pouco mais para adquirir o hábito e 

obterem os resultados esperados.  

De acordo com os entrevistados, o uso das planilhas foi considerado Excelente e 

recomendado a todas as famílias que necessitam de organização e controle de gastos, 

seja ela de qualquer classe e independente da quantidade de pessoas que moram na 

mesma casa.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A pesquisa permitiu entender os princípios da educação financeira é possível 

encontrar uma gama de fatores que se aplicados no dia a dia familiar só tem a 

contribuir e organizar as finanças, unindo ainda mais os laços entre os envolvidos, 

fortalecendo as relações e solidificando regras que serão aplicadas e utilizadas sempre. 

Atualmente não existem pessoas sem dívidas. Por menores que elas sejam, 

comprometem parte da renda e se não houver controle, tudo se perde. É necessário 

investir para conseguir ter realizações na vida, porém temos que ter cautela para não 

se arrepender e se envolver em dívidas eternas. Muitas famílias não se atentam a 

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

saúde, ou reformas inesperadas. Nem sempre é possível manter guardado o dinheiro 

extra. Portanto, isso é reflexo a falta de organização e até a falta de instrução e 

conhecimento financeiro. 

Uma das únicas formas de se obter sucesso no planejamento financeiro é criar o 

hábito de registrar absolutamente todos os gastos em forma de planilhas. A isso se 

pode chamar de orçamento familiar e pessoal. Nele é preciso anotar os gastos, os 

ganhos atuais e futuros. Com essa forma de agir já inserida na rotina, percebe-se para 

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

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

controle total, o dinheiro deixa de ser investido da forma correta para se transformar em 

gastos supérfluos. 

O propósito desta pesquisa é auxiliar a vida cotidiana das famílias entrevistadas, 

pois quem tem vida familiar sob controle, com toda certeza será capaz de gerir uma 

empresa e aplicar a Educação Financeira em qualquer ambiente, seja profissional ou 

pessoal.  

O trabalho elaborado contribuiu para meu crescimento pessoal e profissional, 

pois, conhecendo o dia a dia familiar, foi possível perceber as dificuldades que 

afetavam as famílias, desde discórdia, falta de união e de confiança por parte dos 

membros, gastos elevados, supérfluos, que tiravam o sono, que atormentavam e não 

deixavam ser criado acordo entre as partes. Com a avaliação, o reconhecimento dos 
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problemas familiares, com a elaboração das planilhas de controle financeiro, o 

resultado foi extremamente satisfatório.  

Famílias perceberam onde estavam cometendo equívocos financeiros, e a 

disciplina em manter em organização e harmonia entre as finanças fizeram com que 

muitos conflitos familiares deixassem de existir. 

Os vícios com relação ao dinheiro tendem a acabar com o hábito do 

preenchimento e acompanhamento das planilhas, pois, saber dos malefícios desse 

vício não é o suficiente para mudar. É necessário disciplina nas atitudes diárias e 

observar quanto dinheiro se perde sem perceber. 

Adultos e jovens que nunca tiveram a oportunidade de ter conhecimento sobre 

os princípios financeiros têm a chance de mudar as suas vidas a partir dos primeiros 

contatos com esse tema, pois com toda a certeza, não vão querer errar como já 

erraram ou como os exemplos vindos de casa. 

Educação é de extrema importância para toda pessoa que deseja melhorar sua 

condição de vida, porém, certas coisas que não temos acesso na escola podem ser de 

grande diferença para chegar ao tão sonhado sucesso. 

A educação financeira deveria ser matéria obrigatória em todas as escolas e 

faculdades do país, pois a maioria dos indivíduos quando entra no mercado de trabalho 

e começa a ganhar seus primeiros centavos passa a utilizá-los de forma inadequada e 

talvez passe a vida inteira como escravos das dívidas. 

A grande maioria das escolas ainda não tem uma disciplina para ensinar como 

se deve agir diante do dinheiro e acabam formando analfabetos financeiros. Isso 

explica porque muitas pessoas que têm um grau de estudo elevado vivem cheias de 

dívidas, enquanto outras que não tiveram chance ou oportunidade de estudar são ricas. 

Elas aprenderam desde cedo, mesmo que não de forma direta o valor do dinheiro. 

Se a pessoa é educada para ter a vivência do conhecimento financeiro, ela 

facilmente conseguirá usar o dinheiro de forma inteligente a seu favor. 

Neste trabalho considerou-se aspectos relevantes da vida financeira cotidiana, 

pois o princípio de uma boa organização está na vida privada. Pessoas que não 

conseguem administrar sua própria vida conseguirão sucesso administrando 

organizações? Quem sabe movimentar gastos e recebimentos, controla e acompanha 
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os fatos, sabe lidar com situações alheias ao seu orçamento porque possui um fundo 

de reservas e, que principalmente, tem disciplina financeira. Sem sombra de dúvidas 

terá capacidade de administrar qualquer organização de forma eficiente e a dominar 

acontecimentos inesperados, de forma a minimizar contratempos financeiros, que 

atualmente são os que mais preocupam qualquer classe. 

Por fim, sugere-se as pessoas que queiram atingir independência financeira que 

façam a gestão financeira da seguinte forma: 

 

 Ganhar dinheiro; 

 Poupar; 

 Evitar dívidas; 

 Investir corretamente;  

 Educar-se financeiramente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Questionário para avaliação do orçamento financeiro familiar I 

 

FUNDAÇÃO ADOLPHO BÓSIO DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE – FABET 

FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA – FATTEP 

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Acadêmica – Fernanda Krüger 

 

1 -. Qual é a sua idade? 

(...) Até 20 anos  

(...) De 21 a 30 anos  

(...) De 31 a 40 anos 

(...) Acima de 40 anos 

 

2 - Quantas pessoas vivem em sua casa? 

(...) 2 pessoas 

(...) 3 pessoas 

(...) 4 a 5 pessoas 

(...) Mais de 5 pessoas 

 

3 - Qual é a renda mensal da sua família? 

(...)R$ 500,00 a R$1000,00 

(...)R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 

(...)R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00  

(...)R$ 2.500,01 a R$ 4.000,00  

(...) Acima de R$ 4.000,00 

 

4 – Você faz um controle diário de seus gastos? 

(...) Sim 
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(...) Não 

(...) Às vezes 

 

5 - Você tem o hábito de anotar seus gastos e outras despesas mensais?  

(...) Sim, anoto os gastos e recebimentos em planilhas todo final de mês 

(...) Não, estou habituado com meus gastos, então não vejo necessidade de anotar 

(...) Às vezes 

 

6 - Como você nota seu desempenho com relação aos seus conhecimentos financeiros 

para administrar o dinheiro? 

(...) Nada seguro – Eu gostaria de possuir um entendimento muito melhor de educação 

financeira 

(...) Não muito seguro – Eu gostaria de entender um pouco mais sobre finanças 

pessoais 

(...) Razoavelmente seguro – Eu conheço a grande parte das coisas que eu precisaria 

saber sobre educação financeira 

(...) Muito seguro – Eu possuo bastante entendimento sobre finanças pessoais e 

administração financeira. 

 

7 - Onde você adquiriu a maior parte dos seus conhecimentos para gerir o seu 

dinheiro?  

(...) Com familiares 

(...) Na faculdade 

(...) Palestras, jornais, revistas, internet, rádio, livros 

(...) De minha experiência prática 

 

8 - Você acredita que suas dificuldades financeiras estão mais ligadas a que fatores? 

(   ) Ganhar pouco 

(...) Falta de conhecimento da administração financeira 

(...) Gastar mais do que ganha 
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9 - Você possui algum tipo de dívida (empréstimos bancários, cartão de crédito, 

financiamentos)? 

(...) Sim, possuo, mas refere-se a um financiamento a longo prazo, cuja prestação eu 

sempre quito em dia 

(...) Sim, possuo, mas não sei bem quando nem como irei pagá-las 

(...) Sim, mas vou saldá-las em pouco tempo, já que anotei e calculei como e quando 

iria quitá-las 

(...) Não, não tenho dívidas pessoais. Procuro planejar todas as compras para 

conseguir pagar à vista e com desconto. 

 

10. Qual dos investimentos abaixo você considera como fonte de proteção a uma 

família em caso de desemprego? 

(...) Aplicações em bens como carro ou imóveis 

(...) Uma aplicação financeira, como por exemplo, uma poupança 

(...) Depósito em conta-corrente 

 

11. Você procura conservar uma parte de seus rendimentos em uma poupança, para 

fins emergenciais, ou visando atingir objetivos materiais (compra de casa, carro etc.)? 

(...) Sim 

(...) Não 

(...) Às vezes 
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APÊNDICE B: Questionário aplicado para avaliação do orçamento financeiro familiar II 

 

FUNDAÇÃO ADOLPHO BÓSIO DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE – FABET 

FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA – FATTEP 

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Acadêmica – Fernanda Krüger 

 

 

1 – Quais as dificuldades encontradas no preenchimento e acompanhamento da 

planilha? 

(...) Não tive dificuldades 

(...) Contar com a colaboração de toda família 

(...) Criar o hábito de inserir diariamente na planilha todos os gastos e recebimentos 

(...) Ficar atento aos supérfluos. 

 

2 – Referente ao nível de concordância da família, o que foi mais difícil? 

(...) Reunir a todos e fazer ter participação ativa no planejamento 

(...) Inserir as crianças e fazê-las ter responsabilidades sobre os gastos 

(...) Entrar em acordo sobre diminuir determinadas despesas 

(...) Ter disciplina para manter o controle de todos 

 

3 - Qual das despesas atinge o orçamento de sua família com mais impacto? 

(...) Aluguel/Financiamentos 

(...) Gasolina/Transporte/Alimentação  

(...) Saúde/Lazer/Educação 

(...) Vestuário/Supérfluos 

 

4 - Observando sua planilha preenchida, quanto de sua receita total é destinado à 

educação/cursos/livros? 

(...) Uma quantidade razoável, pois educação é muito importante 
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(...) Pelo menos um livro sempre compramos 

(...) Muito pouco, pois não sobra quase nada para isso 

(...) Nada. 

 

5 - Caso precisar de uma reserva de emergência, observando os dados de sua planilha 

preenchida, você acredita que seria capaz de guardar em poupança ou outro meio, pelo 

menos 20% de seus ganhos? 

(...) Sempre guardei dinheiro, mas com certeza conseguiremos economizar os 20% 

(...) Com a planilha preenchida, minha família conseguirá guardar, até o hábito permitir 

chegarmos aos 20% 

(...) Vai ser difícil guardar, pois será difícil cortar os supérfluos 

(...) Não conseguiremos, pois ganhamos pouco. 

 

6 - O que mais lhe chamou atenção durante e após o preenchimento? 

(...) Visualizar gastos que antes não sabia que existiam 

(...) Minha família precisa investir mais em educação 

(...) Gasto mais do que ganho 

 

7 - Com base nos dados das planilhas, você acredita estar gerindo corretamente o seu 

dinheiro? 

(...) Sim, pois agora tenho total controle de meus gastos 

(...) Estou me habituando a controlar os gastos 

(...) Ainda não estou gerindo corretamente 

(...) Não estou. 

 

8 - O detalhamento diário de entradas e saídas influenciou em seus hábitos de controle 

financeiro? 

(...) Sim. Agora tenho total controle de meus gastos e comecei a economizar 

(...) Sim. Passei a ter maior facilidade em administrar dinheiro 

(...) Não. Não influenciaram, pois ainda não nos organizamos o suficiente 
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9 - Qual sua avaliação da aplicação dessas planilhas de controle diário e mensal em 

sua família? 

(...) Excelente 

(...) Boa 

(...) Razoável 

(...) Ruim 


