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APRESENTAÇÃO

O trabalho de estágio aqui desenvolvido aborda o tema Planejamento
Financeiro Pessoal. Assunto este, cujo desenvolvimento e aplicação, envolve
estudantes universitários da Faculdade de Administração da PUC-Campinas.
O público escolhido, estudantes universitários que estão ingressando no
mercado de trabalho, é cada vez mais alvo das empresas, por se tratar de um grupo
que está iniciando sua vida financeira e ao mesmo tempo pelo despreparo que traz,
em sua maioria, frente às finanças. A educação financeira no Brasil é pouco
praticada tanto pelos pais como pelas escolas. Isso traz conseqüências para a vida
adulta e revela uma sociedade que não sabe administrar seu dinheiro, uma
sociedade pobre e consumista.
O objetivo deste trabalho é descobrir se o estudante universitário está
preparado ou não para gerenciar suas finanças pessoais e analisar quais as
dificuldades encontradas no desenvolvimento e prática de um planejamento
financeiro pessoal. Essa avaliação será feita através de pesquisas, onde será
analisado o que o estudante pensa sobre planejamento financeiro pessoal e suas
atitudes frente às finanças.
Muito mais que gerenciar entradas e saídas de caixa, o planejamento
financeiro pessoal requer conhecimento amplo e profundo de conceitos relacionados
às finanças e administração. Além disso, seu desenvolvimento somente é possível
com a determinação de objetivos, o que leva as pessoas a repensarem seus gastos
no presente, na busca de um usufruto maior no futuro.
Os principais assuntos relacionados a finanças pessoais analisados neste
trabalho são: o comportamento dos brasileiros em relação ao seu dinheiro, suas
causas e conseqüências; influências internas e externas no processo de compra; o
planejamento financeiro pessoal (conceitos, processos e dicas); tipos de
investimentos entre outros.
Determinação e disciplina financeira são fatores essenciais para
realização de sonhos. A prática de um planejamento financeiro pessoal trará além de
qualidade de vida financeira, maior qualidade de vida profissional e pessoal.
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1.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE

1.1.

Caracterização da Organização e de seu Ambiente

1.1.1.

Caracterização da Organização
Para desenvolvimento da caracterização da Organização foram utilizados

dados extraídos da internet no site institucional da PUC-Campinas (2007).
A história da PUC-Campinas começou no dia 7 de Junho de 1941,
quando nasceu a primeira unidade da Universidade, a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras. A Diocese de Campinas adquiriu, à época, o antigo casarão de
propriedade de Joaquim Polycarpo Aranha, conhecido por Barão de Itapura.
Em 1955, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passou a ser
Universidade Católica, reconhecida pelo Conselho Federal de Educação. O título de
Pontifícia foi concedido pelo Papa Paulo VI em 1972.
Não tardou para que o casarão construído no final do século XIX se
tornasse pequeno para agrupar todos os cursos da Universidade. Assim, os novos
campi foram surgindo de acordo com a necessidade de espaço: o Campus I, o
Campus II, o Seminário e o Instituto de Letras.
Segundo dados de 2006, ano em que a PUC-Campinas comemorou seus
65 anos de existência, a Universidade é constituída atualmente por 3 campi,
totalizando 39 cursos de graduação com cerca de 19.689 alunos:
• Campus I: 13.040 alunos
• Campus II: 4.161 alunos
• Campus Central: 2.488 alunos
O Campus I é o maior espaço da PUC-Campinas. É onde estudam mais
de 50% dos alunos da Universidade e, também, onde está localizada a Reitoria.
Funcionam no Campus I todos os cursos do Centro de Economia e
Administração (CEA), os cursos do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de
Tecnologia (CEATEC), os cursos do Centro de Ciências Humanas (CCH), exceto
Direito, os cursos do Centro de Linguagem e Comunicação (CLC), exceto Letras,
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além dos cursos de Educação Física e Serviço Social do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (CCSA).
Outros dados:
• Número de alunos de Pós-Graduação: 998 (297 Stricto Sensu e 701
Lato Sensu).
• Número de alunos de extensão concluintes: 751.
• Alunos beneficiados com programas de bolsas de estudo: 5.693
alunos.
• Número de professores: 960 (342 doutores, 323 mestres e 118
especialistas).
• Número de funcionários: 1.605.
• Profissionais formados: mais de 140 mil.
• Número de alunos em constantes atividades de estágios: cerca de 1,5
mil.
Infraestrutura:
• Laboratórios: 121
• Dois centros poliesportivos (em dois campi) com 29 quadras, salão de
ginástica e dança, sala de musculação, piscina, campo de futebol,
minicampo e pista de atletismo.
• Bibliotecas: 8
A

Universidade

tem caráter privado,

confessional, filantrópico

e

comunitário. O processo de seleção ocorre por meio de vestibular, ENEM e aptidão.
A Universidade oferece Bolsa de estudos integral, percentual e aceita
financiamento externo.
1.1.2.

Caracterização do Ambiente
Este trabalho será desenvolvido com estudantes dos 3° e 4° anos do

curso de Administração de Empresas (noturno) da PUC-Campinas.
O curso de Administração está localizado no Centro de Economia e
Administração (CEA) do Campus I da Universidade.
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Conforme dados do site da PUC (2007), o CEA é integrado pelas
seguintes faculdades: Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração.
As três estão entre as mais tradicionais instituições da Universidade. Surgiram em
1941, com as "Faculdades Campineiras", que deram origem a PUC-Campinas. O
centro tem 25% dos alunos da Universidade e já formou em torno de 10 mil
profissionais.
O curso de Administração possui como infra-estrutura:
• Laboratórios de informática
• Laboratórios de apoio computacional
• Laboratório do núcleo de pesquisa
• Acervo específico na Biblioteca Setorial do Campus I
A pesquisa Caracterização e Perfil dos Vestibulandos e Matriculados de
2007, realizada pela Coordenadoria do Ingresso Discente (CID), de acordo com o
site Universia (2007a), aponta algumas características dos estudantes:
• 76,02% procuram um curso universitário em busca de um bom
emprego e uma formação profissional para o mercado de trabalho;
• 37,49% escolheram o curso para obter realização pessoal e 60,90%
acham que o curso escolhido é o ideal para o futuro;
• 83,53% cursam uma universidade pela primeira vez;
• 46,10% prestaram vestibular na PUC-Campinas e em universidades
públicas;
• 56,34% se informam por meio da internet e 32,27% pela televisão;
• 39,48% fizeram cursinho pré-vestibular.
Os estudantes do Curso de Administração moram em Campinas e em
cidades vizinhas. A maioria dos estudantes dos 3° e 4° anos estudam no período
noturno e trabalham ou faz estágio durante o dia.

1.2.

Situação Problemática

Em 2008, as empresas vêm trabalhando cada vez mais suas estratégias
de Marketing. Propagandas criativas, formas de pagamentos cada vez mais
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atraentes, e meios de comunicação diferenciados têm sido utilizados para atrair
novos clientes.
Entre eles, estão os estudantes universitários que, assim que entram no
mercado de trabalho e passam a receber salário, tornam-se público alvo da
empresas.
Estes estudantes são influenciados pelos meios de comunicação que
induzem ao consumo e assim gastam com produtos muitas vezes supérfluos que
satisfazem um desejo momentâneo. Isso ocorre por que o jovem, nesta fase,
dificilmente elabora um planejamento financeiro pessoal, no qual pode-se identificar
os objetivos de curto e longo prazo e gerenciar o recurso financeiro para melhor
proveito deste. Além disso, o jovem geralmente desconhece ferramentas que
possam auxiliá-lo na avaliação de uma compra, na pesquisa de preços e analise da
melhor forma de pagamento.

1.3.

Objetivos

1.3.1.

Objetivo Geral

Verificar o preparo do estudante universitário para gerenciar suas finanças
pessoais, analisando quais as dificuldades encontradas no desenvolvimento e
prática de um planejamento financeiro pessoal.
1.3.2.

Objetivos Específicos

1. Desenvolver a revisão da literatura sobre Planejamento Financeiro
Pessoal;
2. Pesquisar

o

que

os

estudantes

universitários

pensam

sobre

Planejamento Financeiro Pessoal;
3. Avaliar o comportamento dos estudantes universitários diante de suas
finanças pessoais;
4. Identificar as principais dificuldades dos estudantes universitários para
elaboração e controle de um Planejamento Financeiro Pessoal.
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5. Analisar a importância de um planejamento financeiro pessoal para os
estudantes universitários.

1.4.

Justificativa

1.4.1.

Oportunidade

O trabalho possibilitará analisar o comportamento do estudante
universitário em sua relação com o dinheiro e mostrar como a viabilização do
planejamento financeiro pessoal, após a implementação do Plano Real, pode ajudar
as pessoas a ter maior qualidade de vida. Além disso, o projeto visa esclarecer
equívocos a respeito do planejamento financeiro pessoal, segundo dados do site
Financenter (2007), como:
• Confundir planejamento Financeiro com Investimentos;
• Esperar momentos de crise para tomar a iniciativa de fazer o
Planejamento Financeiro;
• Esperar retornos irreais para seus investimentos;
• Não estabelecer objetivos financeiros mensuráveis;
• Pensar que Planejamento Financeiro é a mesma coisa que
planejamento para aposentadoria;
• Pensar que Planejamento Financeiro é para quando ficarem velhos;
• Pensar que Planejamento Financeiro é Planejamento Tributário;
• Pensar que Planejamento Financeiro é somente para quem possui
muito dinheiro;
• Pensar que utilizar os serviços de um Consultor Financeiro significa
perder o controle de suas finanças pessoais;
• Tomar uma decisão financeira sem entender seus efeitos em sua
situação financeira global.
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1.4.2.

Viabilidade

O desenvolvimento de um Planejamento Financeiro Pessoal depende de
seu grau de conhecimento, disposição para fazer escolhas e iniciativa (CERBASI,
2007).
Sendo assim, o planejamento financeiro pessoal é viável para o público
jovem universitário que está iniciando sua carreira profissional, pois este tem contato
constante com a tecnologia, informações, universidade, ambiente propício para
aprender e motivar-se sem ter altos gastos para obter as informações que precisa.
Além de ser um momento da vida quando é necessário fazer escolhas, traçar
objetivos que na maioria das vezes envolve dinheiro, como, por exemplo, a compra
de um automóvel, casa própria, plano de previdência, cursos de graduação e pósgraduação, casamento, entre outros. Ou seja, é de grande importância nesta fase
aprender a administrar suas finanças, desde o primeiro salário, garantindo no futuro,
sua independência financeira.
A pesquisa sobre planejamento financeiro pessoal será desenvolvida e
avaliada na própria Universidade (PUC-Campinas), com os alunos do curso de
Administração de Empresas, do período noturno, durante o período letivo.

1.4.3.

Importância

Esse trabalho mostrará, sobretudo, como os estudantes universitários se
relacionam com o dinheiro. Os resultados obtidos através deste trabalho permitirão
verificar se há falhas na cultura e na educação financeira brasileira, e até mesmo
verificar as tendências de consumo, das alternativas de crédito e investimentos.
O jovem universitário que souber elaborar e administrar um planejamento
financeiro pessoal ampliará seus conhecimentos financeiros, aprendendo a avaliar
melhor uma compra, os preços aplicados, formas de pagamento estabelecidas, tipos
de investimentos, como alcançar sua independência financeira, refletindo uma
sociedade que sabe valorizar e usufruir melhor do dinheiro que possui.
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2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1.

Definições de Planejamento Financeiro

O conceito de Planejamento Financeiro está inserido no assunto
Administração Financeira, uma das três áreas de Finanças: Mercados Monetários e
de Capitais, Investimentos e Administração Financeira.
De acordo com Gitman (2004) “o processo de planejamento financeiro
consiste na elaboração de planos financeiros de longo prazo, os quais orientam a
formulação de planos e orçamentos de curto prazo”. Segundo Weston e Brigham
(2000), “planejamento financeiro é a projeção de vendas, lucros e de ativos baseada
em estratégias alternativas de produção e de marketing, bem como a determinação
de recursos necessários para alcançar essas projeções”. No site Financenter (2007),
encontra-se a definição “planejamento financeiro aborda a programação do seu
orçamento, a racionalização dos gastos e a otimização de seus investimentos”.
O

processo

de

planejamento

financeiro

pessoal

segue

etapas

semelhantes ao do planejamento financeiro empresarial, só que voltado para
pessoas. Consiste na formulação de objetivos, determinação e gerenciamento de
recursos financeiros, além de muita disciplina para alcançá-los.
Planejar-se financeiramente, conforme o site Serasa (2007) significa
organizar a nossa vida financeira de tal maneira que possamos formar reservas para
os imprevistos da vida e sistematicamente construir um patrimônio (financeiro e
imobiliário), que garanta na aposentadoria fontes de renda suficientes para termos
uma vida tranqüila e confortável. De acordo com Cerbasi (2005b) “o planejamento
financeiro pessoal não se restringe a um apanhado de técnicas para disciplinar
gastos e acumular poupança. É muito mais amplo, envolve entender o que é
importante gastar hoje e o que pode ser adiado”. O site Financenter (2007) vai ainda
um pouco mais a fundo: “O planejamento das finanças não visa apenas o sucesso
financeiro, ele é relevante para o sucesso pessoal e profissional”.
Conforme citações anteriores, é possível afirmar que o planejamento
financeiro pessoal trata do gerenciamento do recurso financeiro de modo que esse
recurso traga benefícios maiores no longo prazo.
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Nos últimos anos, devido mudanças nos aspectos econômicos, políticos e
sociais, tornou-se viável a prática do planejamento financeiro. Porém, para facilitar
seu desenvolvimento e controle é necessário superar barreiras de natureza histórica
e tantos outros obstáculos enfrentados diariamente, os quais, ao longo do tempo,
podem comprometer as finanças pessoais e conseqüentemente a qualidade de vida
das pessoas. As dificuldades, influências, assim como vantagens e benefícios de um
planejamento financeiro pessoal serão analisados ao longo deste trabalho, bem
como a importância do controle das finanças pessoais para os estudantes que estão
ingressando no mercado de trabalho.

2.2.

Problemas decorrentes da falta de Educação Financeira

Em finanças pessoais, muito se tem escrito, mas pouca coisa se tem dito
sobre educação financeira pessoal e menos ainda se tem colocado em prática.
Pessoas não instruídas financeiramente tendem a ter dificuldades para administrar
seus próprios recursos. É natural que essas pessoas desconheçam conceitos como
juros, investimentos, taxas, entre outras relacionadas ao mundo das finanças. Sendo
assim, pessoas com pouco conhecimento financeiro não sabem avaliar uma compra
ou analisar o melhor investimento para seus recursos (SOUSA; TORRALVO, 2008).
Um exemplo é o uso de cartões de crédito. Com tanta facilidade e baixa
instrução, há pessoas que preferem pagar a parcela mínima da fatura do cartão de
crédito para não sacar recursos da poupança. Ou seja, investem seus recursos em
uma aplicação de baixa remuneração e pagam juros altíssimos sobre gastos muitas
vezes desnecessários, ou até mesmo tomam dinheiro emprestado à taxa de juros
mais elevada entre as possíveis linhas de empréstimo (SOUSA; TORRALVO, 2008).
De acordo com Rocha (2008), a administração das finanças pessoais é
um assunto que deveria começar a ser discutido nas escolas brasileiras. Embora a
educação financeira seja um processo trabalhoso, contínuo e complexo, é
fundamental para que o ser humano entenda o mundo em que vive e os riscos do
sistema financeiro. “Quando o indivíduo tem as finanças em ordem, ele toma
decisões e enfrenta melhor as adversidades. E isso ajuda não só nos estudos, mas
também nos aspectos familiares” (ROCHA, 2008).
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Embora a mídia tenha se esforçado para fazer matérias didáticas sobre
finanças pessoais e embora seja fácil encontrar informações sobre o assunto, as
pessoas não estão preparadas para entendê-las. Anos atrás as famílias se reuniam
e tentavam entender o mundo. Hoje, toda responsabilidade da educação foi
transferida para a escola, porém a escola não tem condições de ensinar tudo, ela
precisa, acima de tudo, preparar as pessoas para procurar oportunidades e não para
procurar um emprego. A família precisa voltar a aprofundar suas ligações e criar
vínculos com o sucesso, e ao professor cabe o papel de mediador (ROCHA, 2008).
De acordo com D’Aquino (2007), nos países desenvolvidos a educação
financeira cabe às famílias. Às escolas cabe a função de reforçar a formação
adquirida em casa. No Brasil, a educação financeira não está presente nem no
universo familiar nem tampouco nas escolas. “Assim, a criança não aprende a lidar
com dinheiro nem em casa, nem na escola. As conseqüências deste fato são
determinantes para uma vida de oscilações econômicas, com graves repercussões
tanto na vida do cidadão, quanto na do país” (D’AQUINO, 2007).
Pode-se concluir que a educação financeira deveria iniciar dentro da
família e ser complementada nas escolas, onde as pessoas poderiam aprofundar-se
em conceitos mais específicos e receber um apoio na busca de oportunidades.
Infelizmente, essa não é a realidade brasileira. A falta de educação financeira,
conforme Sousa e Torralvo (2008), reflete uma não valorização do dinheiro,
acompanhada de um desperdício maior e desnecessário deste. Além disso, a falta
de discernimento financeiro acaba influenciando outras áreas da vida social.
Comportamentos agressivos e pessimistas, brigas e discussões na família podem
estar associados a problemas financeiros.
2.3.

Vigilância na relação Custo-Benefício
Conforme Sousa e Torralvo (2008) é comum o aumento do consumo

quando se eleva a renda. Muitas pessoas, assim que conseguem uma promoção e
começam a ganhar mais, mudam seu padrão de vida, compram uma casa melhor,
um carro novo, passam a usar roupas de marcas importadas, a fazer viagens para o
exterior e não abrem mão de obter o ultimo lançamento dos produtos de maior
preferência.
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Esse comportamento reflete certa falta de planejamento financeiro.
Investe-se muito no conforto e na realização de desejos momentâneos, mas a falta
de conhecimento financeiro faz com que as pessoas não percebam que a compra de
um carro novo, por exemplo, acarretará perda do dinheiro com a desvalorização do
automóvel e diversas despesas fixas como: seguro, IPVA, estacionamento e
manutenção. Conforme Cerbasi (2007a), o que muitos pensam ser um investimento
é na verdade um custo. Investimento é quando se adquire algo, para, em
determinado tempo, obter lucro, seja na compra de um imóvel ou em uma aplicação
financeira. Investimento sempre é feito com o intuito de ganhar dinheiro.
O ideal seria utilizar os ganhos extras, com o aumento da renda, para
fazer investimentos. É claro que não se deve privar de bens e serviços que trazem
conforto e que sejam motivo de desejo. Mas, ao contrário, com uma reflexão maior
sobre a tomada de decisão com relação ao consumo e a com a utilização de um
planejamento financeiro, é possível atingir objetivos estipulados sem desperdiçar
recursos, nem comprometer seu futuro financeiro (SOUSA; TORRALVO, 2008).

2.4.

Destaques da Realidade Brasileira Atual

2.4.1.

Características da Cultura Financeira Brasileira
“Paralelamente à falta de conhecimento e de disciplina financeira, tem-se

a percepção de que muitos brasileiros cultivam a prática financeira de curto prazo e
voltada ao consumo” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.20).
Conforme Sousa e Torralvo (2008), alguns dados da Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), entre os anos de 2002 e 2003 no Brasil, revelam que mais de
82% do orçamento médio de uma família brasileira destina-se a despesas de
consumo. Esse patamar supera 90% do orçamento para famílias com renda mensal
de até R$ 1,2 mil (rendimento em que se enquadram 58,5% das famílias brasileiras)
e se mantém acima de 70% mesmo entre as famílias mais ricas.
Outros números apontam para a tendência consumista da sociedade
brasileira: em torno de 3% do orçamento familiar mensal é destinado à educação e
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em média 10,59% é destinado a gastos com automóvel, incluindo despesas com
combustível, manutenção e aquisição de veículos próprios.
De acordo com Cerbasi (2005a), a noção de riqueza da cultura brasileira
está associada a bens materiais, ou seja, busca-se obter coisas que possam ser
mostradas, exibidas a amigos e parentes. Muitos jovens e profissionais, logo no
início de sua carreira, fazem de tudo para conseguir seu primeiro carro, verdadeiro
símbolo de liberdade, afirmação social e status. Este é o primeiro objeto a aparecer
na relação patrimonial de todo jovem. Muitas vezes sacrifica a maior parte do salário
para pagar o financiamento ou consórcio.
De acordo com o site Abril (2003), em uma edição especial para jovens:
“O poder de consumo dos jovens é um filão que anima vários setores da economia”.
“A maior parte do que se produz no mercado publicitário, que movimenta 13 bilhões
de reais por ano, tem como alvo a parcela de 28 milhões de brasileiros com idade
entre 15 e 22 anos”.
“O materialismo associado à nossa cultura acaba por gerar problemas no
final de uma carreira bem-sucedida” (CERBASI, 2005a, p.30). Se todo o dinheiro
conquistado for investido em bens materiais, no final da carreira profissional, quando
se aposentar, só haverá contas a pagar. A aposentadoria não será suficiente para
manter esses imóveis e o padrão de vida elevado, até então conquistado.
Outras culturas, como a comunidade judaica, valorizam a negociação, o
enriquecimento – não a posse de bens específicos – e o sucesso nos negócios
próprios. As crianças judia não têm aula de finanças nas escolas, mas aprendem
com a própria família a valorizar a riqueza construída com seu suor. Outro exemplo é
a cultura americana. Diferentemente do jovem brasileiro que sonha com seu primeiro
carro, a maioria dos jovens americanos têm seus esforços concentrados em
conseguir, no menor prazo possível, o primeiro milhão de dólares. “A razão do
primeiro milhão está na conquista da aposentadoria” (CERBASI, 2005a, p.34).
Além do perfil consumista, de acordo com Sousa e Torralvo (2008), o
brasileiro tem uma visão de curto prazo, considerada também como componente
cultural. Em média, apenas 0,29% do orçamento familiar mensal é destinado para
um plano de previdência privado. Para famílias com rendimento mensal de até R$ 2
mil, esse patamar não supera 0,10%, o que engloba mais de 75% das famílias
brasileiras, e atinge pouco mais de 0,50% em famílias com rendimentos mensais
superiores a R$ 6 mil, cerca de 5% do total das famílias brasileiras.
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Em relação a investimentos, os brasileiros apresentam um perfil
conservador, tendo como principais investimentos: a caderneta de poupança e
investimentos de baixo risco, como Referenciados DI, Curto Prazo e Renda Fixa. Já
em relação aos jovens, especificamente, o perfil mais apresentado é o de arrojado.
Nota-se um grande interesse dos jovens sobre investimentos, principalmente em
relação à Bolsa de Valores.
Assim, verifica-se no Brasil a presença de uma cultura financeira voltada
principalmente ao consumo e uma visão de curto prazo. Poucos se preocupam em
formar uma poupança para realizações futuras ou para a obtenção de estabilidade e
independência financeira. Da mesma maneira, o brasileiro, de modo geral, se mostra
conservador e avesso a riscos em seus investimentos.
Essas características podem ser atribuídas, em parte, às freqüentes
instabilidades político-econômicas na história recente do Brasil, entre as principais
temos o elevado nível de inflação, quando era preferível consumir a poupar, e
governantes

com

linhas

ideológicas

distintas,

refletindo

no

aumento

das

instabilidades e da segurança institucional no Brasil.
O contrário nota-se em relação aos jovens, o perfil mais agressivo é
devido não possuírem a memória inflacionária dos anos pré-real.
Atualmente, este cenário político-econômico mudou: “a inflação está sob
controle há mais de uma década e o Brasil vive um regime democrático há mais de
duas décadas” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.23). Entretanto, quase nada mudou
na dinâmica relacionada à cultura financeira do país. Para que isso aconteça é
necessário tempo e maior educação financeira, de modo que as pessoas possam
tirar proveito da estabilidade econômica e administrar melhor suas finanças
pessoais, obtendo maior qualidade de vida. No caso dos jovens, embora haja certo
interesse por finanças, eles ainda não estão preparados para administrá-las,
buscando apenas ganhos imediatos.

2.4.2.

Breve Retrospectiva da Economia Brasileira

Conforme afirma Sousa e Torralvo (2008), durante muitos anos a
economia brasileira foi caracterizada por uma grande descontrole inflacionário. De
1950 a 1990, foram registradas variações anuais de índices de preços superiores a
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1000%. Ao final do dia, um produto era vendido a um preço superior ao praticado no
início daquele mesmo dia.
Tal descontrole inflacionário está associado aos elevados déficits
orçamentários do Governo. Em resumo, gastava-se mais do que se arrecadava.
Pode-se afirmar que o descontrole dos gastos, tendo despesas maiores que
receitas, traz conseqüências negativas amplamente, tanto para o Governo como
para os orçamentos domésticos.
A manutenção do déficit do Governo tinha como argumento abrir
caminhos para o desenvolvimento, o que geraria emprego, renda e maior
arrecadação de impostos. A opção encontrada para estancar esse déficit foi elevar a
arrecadação

de

impostos

e

o

endividamento

externo,

tornando

o

país

progressivamente mais vulnerável aos movimentos do mercado internacional
(SOUSA; TORRALVO, 2008).
Por outro lado, para proteger os salários da inflação, tomou-se como
medida aumentar os salários sempre que a inflação atingisse certo patamar. Assim,
todos os preços passaram a ser reajustados de acordo com a taxa de inflação o que
tornou a economia brasileira altamente indexada.
A indexação da economia gerou outro problema chamado de “inflação
inercial”. Vários planos econômicos tentaram quebrar esse ciclo, como o
congelamento de preços e salários, mas não foram bem sucedidos.
Com este cenário, pensar em futuro financeiro seguro era mera ficção. “É
nesse sentido que as circunstâncias atuais remetem à conveniência de um repensar
da gestão financeira, nutrindo expectativas de uma tranqüilidade financeira futura”
(SOUSA; TORRALVO, 2008, p.32).

2.4.3.

O Plano Real e a Viabilidade do Planejamento Financeiro Pessoal

Em meados de 1994 foi implementado o Plano Real, coordenado pelo
então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso.
De acordo com Sousa e Torralvo (2008), para combater as duas
principais causas da inflação, o déficit público e os mecanismos de indexação, foi
criada a Contribuição Provisória Financeira (CPMF), colaborando para o equilíbrio
das contas públicas, e para eliminar a inflação trocou-se a moeda, mudando
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inicialmente de cruzeiro real para Unidade de Referência de Valor (URV), e,
posteriormente, para o Real.
Com a estabilização do nível geral de preços, a população passou a
consumir mais. “Registrou-se elevação das taxas de crescimento do Produto Interno
Bruto

(PIB)

da

economia

brasileira,

alimentando

expectativas

de

novos

investimentos, nova fase de desenvolvimento e de estabilidade econômica do País”
(SOUSA; TORRALVO, 2008, p.33).
Alguns benefícios advindos da estabilização econômica:
- Intermediários financeiros puderam ofertar maiores volumes de crédito,
por meio de financiamentos e empréstimos;
- Tornou-se viável calcular taxas de juros prefixadas e acordar o
pagamento de empréstimos em parcelas fixas no ato da contratação;
- Viabilização do uso de cartão de crédito, com a possibilidade de crédito
pré-aprovado e com a vantagem de parcelar ou adiar o pagamento de
produtos e serviços;
- Possibilidade de previsão, com mais exatidão, do dinheiro futuro, o que
viabilizou a prática do planejamento financeiro pessoal.
Nesse ponto, nota-se que apesar da mudança do cenário econômico
brasileiro e viabilização do planejamento financeiro, o comportamento da população
brasileira frente seu dinheiro pouco mudou, as pessoas continuam apresentando um
comportamento consumista, de curto prazo e conservador. Entretanto, embora o
brasileiro apresente tais características, é possível notar, conforme Cerbasi (2005b),
um interesse das pessoas cada vez maior por suas finanças. “Desde a estabilização
econômica proporcionada pelo Plano Real e com o forte impulso dado pelos bancos
aos planos de previdência privada – conhecidos como PGBLs e VGBLs – a atenção
do brasileiro a assuntos ligados ao dinheiro é crescente” (CERBASI, 2005b).
Analisando as idéias expostas anteriormente, talvez o Brasil esteja em um
momento de transição, quando, ao mesmo tempo em que há maior interesse por
assuntos ligados ao planejamento financeiro, existe um despreparo, conseqüência
de uma cultura pré-moldada, que barra e dificulta a relação das pessoas com suas
finanças.
Neste sentido, pouco se tira proveito da estabilidade e taxas de juros
favoráveis para investimentos de médio e longo prazo. As pessoas não

22

acompanharam a mudança do cenário, para utilizar a seu favor: acumulando
riquezas, garantindo um futuro tranqüilo e seguro, além de satisfação pessoal.

2.4.4.

O Dinheiro do Mundo Atual: suas Vantagens e Armadilhas

Para Sousa e Torralvo (2008), atualmente vive-se a era do “dinheiro
eletrônico” ou “dinheiro invisível”, quando transferências de recursos, pagamento de
contas podem ser realizados via internet, através de serviços de bankfone e também
através de caixas eletrônicos espalhados pelo mundo.
Esta nova era está associada ao surgimento do chamado dinheiro de
plástico, ou seja, dos cartões de crédito, de débito e pré-pago. Dados revelam que o
número de transações envolvendo cartões de crédito, no período entre janeiro e
maio de 2007, avançou 14,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O
dinheiro na forma de papel-moeda tem sido utilizado em compras de baixo valor,
como lanches, bebidas, cigarros, revistas e jornais (SOUSA; TORRALVO, 2008).
Há uma forte tendência na utilização cada vez maior do dinheiro de
plástico e do dinheiro invisível, devido às facilidades que traz para consumidores e
vendedores, no entanto, essas mesmas facilidades podem trazer problemas na
gestão financeira pessoal.
“Se, por um lado, a era do dinheiro eletrônico trouxe grandes vantagens,
por outro, é possível que as facilidades representem armadilhas e resultados em
descontrole das finanças pessoais” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.39).
Nunca se imaginou que se teria tanta facilidade para compras e obtenção
de crédito. Possuir crédito pré-aprovado e solicitá-lo automaticamente sempre que o
saldo em conta corrente for negativo é realmente muito vantajoso. Porém, se esse
crédito for utilizado com certa freqüência, a situação pode se complicar, sabendo-se
que a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras é altíssima. “O mau uso do
crédito pode comprometer a administração das finanças pessoais” (SOUSA;
TORRALVO, 2008).
Pode-se citar, por exemplo, um jovem que se envolveu em um acidente
de trânsito e terá que pagar R$ 1.000,00 pelo conserto do carro. Embora não
disponha deste recurso, conta com um limite de R$ 3.000,00 no cheque especial.
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Porém, terá que pagar à instituição financeira, pelo uso do dinheiro, uma taxa de
10% ao mês.
Veja a seguir uma tabela com o valor dos juros pagos à instituição no
decorrer do tempo, considerando uma taxa de 10% ao mês:
TABELA 1 – Juros pagos no decorrer do tempo
Tempo para pagar o saldo devedor
1 mês
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
7 meses
8 meses
Fonte: Adaptado de Souza e Torralvo (2008, p.39).

Valor total dos juros pagos
R$ 100,00
R$ 210,00
R$ 331,00
R$ 464,10
R$ 610,51
R$ 771,56
R$ 948,72
R$ 1.143,59

Verifica-se que se o jovem demorar um mês para quitar sua dívida,
pagará R$ 100,00 ao banco. O valor dos juros pago ao banco vai aumentando na
medida em que se demora mais para cobrir o saldo devedor. Se nesse meio tempo,
o jovem perder o emprego e puder cobrir o saldo devedor somente após 8 meses,
pagará um valor total de juros superior ao valor de sua dívida inicial. Em resumo
pagará mais que o dobro da dívida inicial.
Conforme Sousa e Torralvo (2008), facilidades oferecidas pelo cheque
especial e demais tipos de crédito, como contratação de empréstimos por meio de
caixas eletrônicos, são grandes vantagens trazidas pela era do dinheiro eletrônico,
porém é preciso muita cautela para que essas vantagens não se tornem armadilhas.
A comodidade de possuir crédito pré-aprovado ou um limite considerável
no cartão de crédito pode impulsionar o consumidor à compra. As obrigações
financeiras nem sempre são motivos de preocupação para o consumidor, pois sabe
que, se não puder pagar o valor total das compras, há várias possibilidades de
parcelar o montante devido. Entretanto, tais possibilidades envolvem cobrança de
juros, com taxas altíssimas, que no longo prazo, podem multiplicar por algumas
vezes o valor inicialmente devido (SOUSA; TORRALVO, 2008).
O site Mais Dinheiro (2008) fornece algumas dicas sobre a aquisição de
cartão de crédito e sua utilização:
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Para adquirir:
1) Escolha uma data de vencimento do cartão próxima de seu dia de
recebimento, para facilitar o planejamento da poupança.
2) Se você planeja gastar muito no cartão, prefira os cartões que
oferecem bônus como milhagens ou descontos.
3) Concentre suas compras em um único cartão para adquirir mais
vantagens. Elimine cartões adicionais.
4) Barganhe com a administradora as taxas de anuidades, principalmente
se seu cartão não possui programas de bônus ou milhagens.
5) Para quem viaja muito ao exterior, prefira bandeiras que são aceitas
com maior freqüência nos destinos mais comuns.
Durante a utilização do cartão:
1) Jamais entre no crédito rotativo ou pagamento mínimo. Na falta de
dinheiro para pagar, faça um empréstimo pessoal.
2) Cuidado com as compras parceladas no cartão: muitas lojas embutem
juros nas parcelas sem avisar ao consumidor. Verifique se o lojista está assumindo
os juros da operação.
3) Consulte o saldo de seu cartão ao menos a cada dez dias, para não
levar sustos no dia do recebimento da fatura.
4) Nas compras pela Internet, certifique-se de que o site é seguro e a
empresa é idônea. Não compre com empresas pouco conhecidas.
5) Jamais use o cartão de crédito para efetuar saques em dinheiro. Para
valores baixos, os juros e a tarifa podem sair mais caros que o próprio valor do
saque.

2.5.

Poupança X Consumo

De acordo com Sousa e Torralvo (2008) não é nada fácil direcionar o
dinheiro ganho. A decisão de poupar, consumir ou endividar-se deve ser analisada
cautelosamente, visando utilizar-se do recurso financeiro da melhor maneira
possível.
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Alguns itens de consumo são essenciais para a vida, como alimentação e
saúde. Não há como deixar de consumir estes itens. Porém, as pessoas não vivem
somente para se alimentar, elas desejam maior conforto, segurança, lazer e outros
produtos e serviços de fácil acesso no mercado capitalista.
Por exemplo, embora as pessoas possam utilizar serviços de transporte
público, como ônibus e metrô, a grande maioria prefere ter ser próprio veículo, para
sair nos horários que quiser, chegar mais rápido a seu destino, passear nos fins de
semana (SOUSA; TORRALVO, 2008).
Antes de tomar uma decisão de compra, como na obtenção de um carro
novo, é importante analisar as possibilidades de compra, estudar qual a melhor
maneira de efetuá-la. À vista? Fazer um financiamento? Qual a taxa de juros?
Pode-se utilizar como exemplo a compra de um carro que custa à vista R$
30.000,00. Se esse valor for parcelado em 36 vezes, com taxa de juros equivalente
a 2,39% ao mês, o valor da parcela será de R$ 1.251,11. Ao final do período o valor
desembolsado será de R$ 45.040,03 – montante 50% superior ao valor necessário
para aquisição à vista do automóvel.
Porém, se em vez de desembolsar esse valor mensal para pagar o
financiamento, fosse investido em uma aplicação de baixo risco a juros de 0,8% ao
mês, em apenas 23 meses seria possível obter o valor para a aquisição à vista do
automóvel.
Veja a seguir uma tabela comparando o valor pago pela aquisição do
automóvel na compra à vista e na compra a prazo.
TABELA 2 – Comparação entre as opções de compra de um automóvel
Valor do
carro

Taxa de
juros
(mensal)
2,39%

Compra
R$ 30 mil
parcelada
Compra à
R$ 30 mil
0,8%
vista
Fonte: Sousa e Torralvo (2008, p.46).

Período
(meses)

Prestação
mensal

Montante

Juros pagos

36

R$ 1.251,11

R$ 45.040,03

R$15.040,03

23

R$ 1.251,11

R$ 31.455,43

-

Como mostra Sousa e Torralvo (2008), apesar da possibilidade de
comprar o carro a prazo, a despesa financeira é muito maior. O valor gasto com os
juros poderia ser utilizado na compra de outros produtos ou até mesmo ser poupado
para consumo futuro. Além disso, com o valor integral do carro em mãos é mais fácil
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negociar um desconto com a concessionária, algo bem difícil quando o comprador
necessita fazer um financiamento.

2.5.1.

O Grande Desafio e as Recompensas da Disciplina Financeira

A difícil decisão de optar por uma compra à vista ou a prazo diz respeito
ao dilema de usufruir primeiro e pagar depois, ou pagar primeiro e usufruir depois.
No exemplo anterior, conforme Sousa e Torralvo (2008), a decisão de
comprar um carro a prazo traz o benefício de usufruí-lo imediatamente, porém esse
benefício tem um custo: os juros. Por outro lado, pagar o valor do automóvel à vista,
traria uma boa economia, porém há o sacrifício de privar-se desse benefício por
algum tempo.
Verifica-se que quanto maior o tempo entre a tomada de decisão e o
usufruto de um benefício, maiores serão os ganhos no futuro: essa é a grande
vantagem da opção pela espera. Porém, quanto maior for o tempo de espera, mais
difícil será manter a decisão e aguardar até o momento do usufruto, visto que a
possibilidade de consumo impulsiona as pessoas à realização de seus desejos.
O mesmo dilema ocorre quando se trata de um plano para aposentadoria.
É um investimento a ser trabalhado durante décadas, que requer do poupador
disciplina e determinação. Para Sousa e Torralvo (2008), pensar em poupar
determinado valor mensalmente a fim de contribuir para a aposentadoria parece
fácil, mas assim que o dinheiro entra na conta corrente, manter essa decisão de
economizar no presente para usufruir futuramente, torna-se algo difícil e muitas
vezes acaba perdendo espaço para decisões de consumo imediato, como a compra
de um eletrodoméstico ou aquele móvel que você está “namorando” há tempos.
De acordo com Halfeld (2007, p.24):

O maior desafio para construir uma vultosa poupança está na dor que
imediatamente é sentida quando se renuncia ao consumo imediato na
esperança de ser recompensado em um futuro ainda muito distante. Para os
jovens, principalmente, esse é um desafio muitas vezes insuportável.

Sendo assim, pode-se afirmar que além de uma boa análise para
identificar as vantagens de um consumo imediato ou sua postergação, é necessário
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ter disciplina financeira e determinação. Conforme Halfeld (2007), uma maneira de
superar as tentações do consumo é assumindo compromissos com nós mesmos.
“Devemos

sempre estabelecer metas, escrever regras

e

reavaliar nosso

desempenho periodicamente. Esse exercício requer muita disciplina, mas trará boas
recompensas” (HALFELD, 2007, p.25).
É necessário saber dizer não em algumas oportunidades, frear impulsos
de consumo, em prol da formação de uma poupança que garanta uma
aposentadoria tranqüila, sem preocupações financeiras (SOUSA; TORRALVO,
2008).
O desenvolvimento de um planejamento financeiro permite visualizar o
quanto se pode destinar ao consumo imediato e o quanto deve ser poupado. É claro
que não é o tempo todo que as pessoas vão postergar compras. Há casos que sua
antecipação, embora tenha um custo, pode trazer benefícios maiores para outras
áreas de sua vida. O mais importante é a manutenção da saúde financeira
juntamente com a satisfação pessoal.

2.6.

Barreiras e Dificuldades na Administração das Finanças Pessoais

De acordo Sousa e Torralvo (2008), dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mostram que uma grande parte da população
brasileira tem dificuldade para chegar ao final do mês com algum dinheiro no bolso.
“A falência antes do fim do mês é maior entre os jovens: invariavelmente atinge
quase a metade deles, que estoura a mesada ou o salário” (ABRIL, 2003).
Conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada
entre os anos de 2002 e 2003, mais da metade da população brasileira mostrou ter
dificuldade de manter a renda até o final do mês e esse percentual aumenta
conforme diminui a renda mensal, chegando a 95% para a população de mais baixa
renda.
As principais causas desse descontrole em relação ao dinheiro, conforme
afirmadas anteriormente são: falta de disciplina financeira, desconhecimento de
finanças e ausência de cultura de planejamento pessoal, sobretudo de planejamento
financeiro (SOUSA; TORRALVO, 2008).
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Além dos dados do IBGE, há vários indícios que comprovam como grande
parte da população brasileira tem dificuldade para gerenciar seu próprio dinheiro.
Um deles está na contratação de linhas de crédito. “É bastante significativo o total de
recursos emprestados a correntistas que ficam com a conta devedora no banco”
(SOUSA; TORRALVO, 2008, p.52).
Um grande destaque pode ser dado à utilização do cheque especial.
Segundo dados do Banco Central do Brasil, mais de 38% do total de empréstimos
do Sistema Financeiro Nacional em janeiro de 2007, corresponde a concessões de
crédito pelo cheque especial. Transformando esse percentual em valores, são mais
de R$ 17 bilhões destinados à cobertura de contas correntes com saldo devedor.
Para se ter uma noção a taxa média cobrada pela utilização do cheque
especial esteve acima de 140% ao ano entre janeiro de 2006 e janeiro de 2007,
muito acima de outras taxas de juros cobradas por empréstimos, como por exemplo,
o crédito pessoal que não superou 70% ao ano no mesmo período.
Conforme Sousa e Torralvo (2008), esses índices revelam a falta de
conhecimento em finanças, comodidade e descaso com a administração das
finanças pessoais. Se a população tivesse uma cultura de planejamento pessoal,
com certeza teria seus gastos programados e raramente talvez precisasse recorrer a
empréstimos. E, mesmo que precisasse a atenção às finanças faria com que
procurasse pela menor taxa de juros cobrada pelo mercado para tomar recursos.
Outra comodidade bastante cara é o cartão de crédito. Embora apresente
inúmeras facilidades e vantagens, o mau uso pode significar problemas financeiros
posteriores. A taxa de juros cobrada pelo crédito rotativo é em média 200% ao ano!
Ainda assim, cerca de 17% do volume total de concessão de crédito no Brasil foi
destinado ao crédito rotativo do cartão de crédito (SOUSA; TORRALVO, 2008).
Em resumo, nota-se a existência de pessoas com dificuldades para
gerenciar seus recursos financeiros, seja por dificuldades no controle de entradas e
saídas de caixa, seja por comodidade ou falta de informação, o que leva a tomarem
dinheiro emprestado pagando um custo altíssimo por esta decisão.
Para Frankenberg (2008), existem alguns obstáculos de ordem pessoal e
de ordem externa no processo de planejamento financeiro.
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Obstáculos de ordem pessoal:
- Incapacidade de meditar em profundidade sobre a repercussão futura
da não tomada de passos decisivos neste momento.
- Desânimo e falta de visão em relação à conjuntura econômica financeira atual.
- Considerar mais importante gastar em bens e serviços imediatamente
(consumismo), do que guardar uma parcela para imprevistos e
emergências.
- Desinteresse ou falta de vocação em participar nos mercados
financeiros.
Obstáculos de ordem externa:
- A dificuldade em encontrar um investimento conveniente que anule os
efeitos da inflação, conjugado ao peso dos impostos e taxas de
administração embutidos;
- As constantes alterações das regras do jogo em nossa legislação
fiscal;
- A falta de transparência de dados concretos recebidos das instituições
financeiras a respeito da verdadeira (real) rentabilidade de nossos
investimentos;
- Persistência numa verdadeira ilusão de que o Estado Brasileiro vai nos
socorrer futuramente, quando estivermos aposentados ou de alguma
maneira desabilitados para o trabalho;

2.6.1.

Envolvimento com os Processos de Compra

Para Sousa e Torralvo (2008), a administração das finanças pessoais
envolve uma série de situações em que é necessário tomar decisões. Essas
decisões, na maioria das vezes sofrem influências internas e externas, capazes de
impactar o destino do recurso financeiro. Além desses fatores, o grau de
envolvimento com o processo de compra também influencia na tomada de decisão.
Ao longo do tempo, o perfil de consumo tem se modificado. Se anos atrás
se consumia para atender necessidades básicas principalmente relacionadas à
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alimentação, hoje o consumo associa-se também à obtenção de produtos e serviços
não relacionados á sobrevivência do ser humano.
Para entender melhor a composição dos produtos de consumo, pode-se
dizer que estes apresentam 3 aspectos importantes: função, forma e significado. A
função está relacionada com a necessidade que irá suprir. Exemplo: a função de um
automóvel é a locomoção. Já a forma diz respeito a características físicas do
produto. Exemplo: um carro pode ter comprimento maior, ser mais espaçoso, ter
cores diferentes, etc. E o significado nada mais é do que o que tal produto significa,
representa para o consumidor. Exemplo: um carro pode significar status social ou a
ingestão de carne vermelha pode ter um significado negativo para algumas religiões.
Apesar da diversidade de produtos, nunca será possível ao consumidor
obter tudo o que deseja, tendo em vista a escassez do recurso financeiro. Aí
verificamos a necessidade de se fazer escolhas o tempo todo. “A tomada de
decisões também está relacionada com hábitos de consumo” (SOUSA; TORRALVO,
2008, p.57).
Dependendo do produto a ser adquirido, maior ou menor será a
complexidade do processo de decisão. Quanto mais complexo é o processo de
tomada de decisão, como na aquisição de uma casa, maior será o envolvimento com
a compra, geralmente são levantadas várias informações e avaliadas uma série de
alternativas, porque uma decisão errada pode ser bastante custosa.
Ao contrário acontece na aquisição de produtos com baixa importância. O
envolvimento com a compra é baixo e menos complexo é o processo de tomada de
decisão. Exemplo: a compra de uma bala. Há menos mobilização de tempo,
recursos e motivação por parte dos consumidores (SOUSA; TORRALVO, 2008).
Há também um meio termo: um processo de tomada de decisão com grau
médio de complexidade. Pode-se utilizar como exemplo, a escolha de um
restaurante para comer. Neste caso, é exigido um mínimo de informações, a busca
tende a ser efetuada de maneira superficial e a tomada de decisão tende a ocorrer
rapidamente.
Em resumo, conforme Sousa e Torralvo (2008), verifica-se que o
processo de comprar e consumir pode ser mais ou menos complexo, dependendo
do que o produto representa para o consumidor e de fatores como disponibilidade de
recursos, de tempo e até mesmo aspectos relacionados à cultura e ao indivíduo. Há
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sempre uma combinação de atributos funcionais, ligados com aspectos racionais,
com benefícios hedonistas, relacionados a aspectos emocionais.

2.6.2.

Influências do Processo Decisório

Conforme Sousa e Torralvo (2008), as decisões de compra possuem, por
um lado, certo grau de complexidade e envolvimento do consumidor, por outro, são
definidas por diferenças individuais, influencias ambientais e aspectos psicológicos.
Algumas diferenças individuais: motivação, atitudes e personalidades.
Uma pessoa desmotivada a adquirir determinado produto, dificilmente irá comprá-lo,
assim como a falta de recursos irá dificultar ou impedir a compra. Certa percepção
do consumidor com relação a preços também influencia na tomada de decisão.
Sabendo que certo item de grande utilização está na promoção, aproveitará para
comprar alguns a mais para estocar.
Influências ambientais: a pressão por parte de parentes e amigos podem
levar a tomada de decisões que nem sempre refletem os anseios e intenções do
comprador. Instrumentos de Marketing como propagandas por meio de folhetos,
banners; recursos não visíveis como música e aromas são utilizados para influenciar
o consumidor. No site Universia (2007b), encontra-se: “[...] as campanhas
publicitárias incentivam o imediatismo, a idéia de aproveitar a vida para não se
arrepender do que podia ter sido e não foi. Elas apostam no comportamento de
compra desenfreada, da compra por impulso, do consumo sem reflexão”.
Tem-se também: conselho de amigos, cultura e até mesmo a classe
social, afetando o comportamento do consumidor no modo como gasta seu tempo e
dinheiro, o que compra, onde e como faz as compras.
E, por último, têm-se os aspectos psicológicos: aspectos emocionais,
processamento de informações, reflexão e análise pós-compra. O processamento de
informações diz respeito à maneira como um estímulo é recebido, interpretado,
armazenado na memória e recuperado. Apenas as informações processadas,
guardadas e recuperadas poderão influenciar no processo de compra.
“Quando a orientação emocional se sobrepõe significativamente à
orientação racional, ele avalia uma quantidade mais limitada de alternativas e se
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deixa conduzir pelo imperativo de consumir: é a chamada compra por impulso”
(SOUSA; TORRALVO, 2008, p.62).
Nesta situação ocorre uma ação não planejada, disparada pela exibição
de um produto ou promoção no ponto-de-venda. Há um estado de desequilíbrio
psicológico, onde aspectos emocionais são dominantes sobre atributos do produto
ou serviço em questão.
A compra por impulso e demais influências no processo decisório
remetem a um descontrole na tomada de decisões e conseqüentemente um
descontrole na administração das finanças pessoais (SOUSA; TORRALVO, 2008).

2.6.2.1.

Aprimorando o Processo de Tomada de Decisão

Tendo conhecimento do grau de envolvimento e das influências às quais
estará submetido no processo de tomada de decisão, o consumidor poderá
aprimorá-lo no momento da compra. Com isso, é possível obter dois grandes
benefícios: maior controle dos impulsos, evitando compras desnecessárias, e melhor
gestão do recurso financeiro (SOUSA; TORRALVO, 2008).
Passos para aprimorar o processo de tomada de decisão:
- Identificar quais os principais fatores de influência na tomada de
decisão;
- Incrementar a busca pela maior satisfação decorrente da compra de
um produto ou serviço;
- Gastar mais tempo para decidir, levantar mais alternativas e avaliar as
conseqüências da aquisição de um produto.
Segundo Sousa e Torralvo (2008), além das influências de fatores
individuais, ambientais e psicológicos, há um quarto fator, que é a intenção do
vendedor de transformar necessidades em desejos. Por trás das estratégias de
marketing, é possível que haja profissionais com a intenção de transformar
necessidades, cujo reconhecimento foi estimulado, em desejos.
Um exemplo da influência do Marketing, pode ser um comercial de um
automóvel com câmbio automático. O consumidor tem uma necessidade: locomoverse. E tem um desejo: trocar seu carro por outro mais confortável. O comercial e o
vendedor estimulam o reconhecimento de uma necessidade: locomover-se com
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mais facilidade sem precisar trocar marchas. Através de táticas essa necessidade
torna-se um desejo para o consumidor que acaba adquirindo o carro novo com
câmbio automático.
Em síntese, conforme Sousa e Torralvo (2008, p.64-65):
[...] um consumidor capaz de identificar os fatores que exercem influências
sobre suas decisões, como aspectos individuais, ambientais e psicológicos,
e perceber como suas necessidades são reconhecidas e transformadas em
desejos tende a se tornar um consumidor mais maduro, capaz de maximizar
sua satisfação com a compra de um produto ou de um serviço e agir de
maneira mais segura para aprimorar a administração de suas finanças
pessoais.

2.7.

Vantagens da Compra à Vista ou a Prazo
De acordo com Sousa e Torralvo (2008), na maioria dos casos verifica-se

que a compra a vista é mais vantajosa que a compra a prazo. O principal motivo
encontra-se nos juros que serão pagos na escolha da compra a prazo, mesmo
quando não explícitos.
O pagamento de uma compra a prazo torna-se atrativo quando não há
incidência de juros, especialmente quando a situação é analisada pelo ponto de
vista do valor do dinheiro no tempo. O valor de R$ 1 mil pagos à vista tem valor
maior do que a mesma quantia paga em parcelas mensais no futuro.
Para Sousa e Torralvo (2008), algumas análises são importantes antes de
adquirir um produto:
- Verificar se realmente há necessidade de adquirir o produto ou serviço;
- Caso seja realmente necessária sua aquisição, analisar a possibilidade
de postergar a compra;
- Se não, verificar se o pagamento a prazo oferece vantagens. Caso não
ofereça, o ideal seria comprar à vista.
- Se houver alguma vantagem no pagamento a prazo, analisar se há
condições de guardar esse recurso até o dia da quitação. Se sim, comprar
a prazo. Se não, recorrer à opção da compra à vista.
Em primeiro lugar sempre deve ser analisada a real necessidade da
compra, e, não obtendo recursos para pagamento a vista, deve-se avaliar se os
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benefícios serão compensados pelo eventual endividamento decorrente do
pagamento a prazo. Após a reflexão, e chegando-se a conclusão que a aquisição,
mesmo que parcelada, trará benefícios, uma outra importante avaliação deverá ser
feita: qual a melhor forma de obter recursos para pagar a menor quantia possível?
Nesta etapa o consumidor deve pesquisar as diferentes formas de linha
de financiamento e analisar as taxas de juros oferecidas em diferentes instituições
financeiras. Um ou dois pontos percentuais pagos a mais pelo financiamento podem
apresentar pouca diferença no valor, quando o número de parcelas é pequeno.
Entretanto, considerando um parcelamento em 36 vezes, esses pontos trariam uma
diferença significante no valor total pago pela aquisição feita (SOUSA; TORRALVO,
2008).
Não há dúvidas que, no processo de compra a prazo, a etapa mais
importante é a pesquisa de taxas de juros, o que determinará uma compra com
menos ou mais desperdício de recursos financeiro.
Postergar a compra pode significar um ganho, considerando que um valor
desembolsado futuramente terá valor inferior do que se fosse desembolsado no
presente. Além disso, fazer essa reflexão sobre postergar compras contribui
positivamente para a disciplina financeira, na gestão dos próprios recursos.

2.8.

O Planejamento Financeiro Pessoal

2.8.1.

Processo de Elaboração do Planejamento Financeiro Pessoal

O termo Planejamento Financeiro pode parecer algo complexo, utilizado
somente por grandes empresas ou por pessoas com muito dinheiro. Por outro lado,
pode representar algo simples, principalmente quando se pensa apenas em
planilhas

cuidadosamente

elaboradas que

dificilmente

são

completadas

e

acompanhadas no decorrer do mês.
De acordo com Sousa e Torralvo (2008, p.75-76), “o planejamento é um
processo que envolve tomada de decisões no presente que terão reflexos no futuro,
geralmente de maneira a se obter o melhor resultado”. Se o objetivo for planejar-se
para a aposentadoria, por exemplo, as decisões tomadas no presente estarão
voltadas para desfrutar desse objetivo no futuro, da melhor maneira possível.
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Alguns passos são recomendados por Sousa e Torralvo (2008, p.76),
para elaboração de um bom planejamento financeiro:
1) Defina seus objetivos: o objetivo é a principal motivação para a
elaboração de um planejamento. É através dele que se dará início ao processo de
planejamento. As próximas decisões a serem tomadas estão direcionadas às metas
propostas, a fim de que estas sejam atingidas.
2) Identifique os meios para atingir os objetivos: se o objetivo for, por
exemplo, uma viagem ao exterior, deve-se definir como será feita a viagem: de
carro, de avião; a disponibilidade para viajar, analisar o roteiro da viagem e outros
fatores.
3) Levante os recursos necessários: nesta etapa devem ser analisados
quais os recursos necessários para atingir os objetivos e como esses recursos serão
obtidos. Por exemplo: quanto de dinheiro vou precisar para fazer uma viagem ao
exterior? É importante pensar nos gastos com transporte, hospedagem, alimentação,
passeios, presentes, entre outros. Além disso, pensar como esse valor será obtido
(salário, rendimento de investimento, empréstimo, doação).
4) Coloque seu plano em prática: após definir os objetivos, os meios e
recursos para atingi-lo, chega-se na etapa da implantação do planejamento. Esta
fase envolverá a determinação e organização de procedimentos para tomada de
decisão. No caso da viagem, por exemplo, faz parte desta etapa a compra da
viagem, incluindo passagem, hospedagem, traslados; e a elaboração de um roteiro a
ser seguido.
5) Controle para certificar-se de que tudo está saindo como previsto:
nesta última etapa deve-se controlar e avaliar se o planejamento implantado está
colaborando para que as metas propostas sejam atingidas. Anotar os valores gastos
e checar o roteiro durante a viagem são atitudes que colaborarão para que o objetivo
final seja alcançado e bem aproveitado.
O site Financenter (2007) sugere os oito passos seguintes para
elaboração de um planejamento financeiro:
1) Estabelecer objetivos: ser realista em relação aos desejos e
necessidades. Definir prazos de curto prazo (até 1 ano), médio prazo (até 5 anos),
longo prazo (mais de 5 anos).
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2) Analisar a situação atual (patrimonial e de fluxo de caixa): os ganhos,
as despesas, o ativo e o passivo. Nesta etapa é elaborado o orçamento.
3) Definir o horizonte do planejamento: definir, por exemplo, de maneira
detalhada, os próximos 2 anos; de maneira resumida os 3 anos seguintes, e
genérica para os objetivos de longo prazo.
4) Definir o perfil do investidor: analisar sua tolerância a riscos, visando
adequar os investimentos à sua personalidade.
5) Elaborar um plano realista para os ganhos e despesas futuros: este
plano deve ter como base na situação atual e nos objetivos estabelecidos. As
necessidades devem ser priorizadas sem esquecer os desejos, além de levar em
conta a evolução familiar, evolução profissional e o cenário econômico.
6) Elaborar um plano de investimentos: este deve se basear no fluxo de
caixa do orçamento, levando em conta os objetivos definidos para curto, médio e
longo prazo. Priorizam-se os objetivos de longo prazo. O plano deve ser revisado,
confrontando-o com os objetivos de curto prazo e certificando que ele atende as
necessidades e sonhos.
7) Implementação do plano financeiro: deve-se definir a data de partida.
8) Monitorar o plano: acompanhar, conferir periodicamente a evolução do
planejado com a realidade, tanto nos números, quanto no cenário, evolução
profissional, etc. Reavaliar o cenário futuro, identificando necessidades de ajustes.
Verifica-se que esse último passo do planejamento é o que se chama Controle
Orçamentário.
Verifica-se que as etapas para elaboração de um planejamento financeiro
pessoal podem apresentar diferenças de um autor para outro. Alguns autores tratam
a elaboração do plano de maneira mais detalhada, como por exemplo, a quarta
etapa proposta pelo site Financenter, quando se deve analisar o perfil do investidor.
Neste ponto é possível afirmar que, embora as etapas sejam
semelhantes, a elaboração do planejamento financeiro pessoal e as atividades em
cada etapa variam muito de uma pessoa para outra. A começar pela definição dos
objetivos. Cada pessoa possui objetivos próprios, despesas e receitas diferentes.
Entretanto, o mais importante, é manter a disciplina e usufruir, da melhor maneira
possível, os benefícios que um planejamento financeiro pessoal pode trazer para a
vida pessoal.
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Para Eid Junior (2001), “a parte principal do plano não é a matemática
financeira ou o controle de receitas e despesas, mas sim o diálogo”. Não basta
definir um objetivo de médio prazo se as pessoas que convivem com você não
colaborarem. Para que o plano dê certo é preciso discutir com os familiares, a
participação de todos é crucial para atingir o objetivo almejado. O autor sugere a
montagem de uma tabela como esta a seguir e os passos para elaborá-la são:
1 - Definir objetivos;
2 - Estabelecer prioridades, dando notas de 0 a 10;
3 - Definir prazos (curto, médio e longo prazo), para alcançar os objetivos;
4 - Estimar o custo dos objetivos;
5 - Definir o melhor investimento;
6 - Calcular o investimento mensal necessário;
7 - Somar investimentos mensais (para saber se é possível alcançar todos
os objetivos);
8 - Analisar os resultados e verificar se é preciso eliminar ou adiar alguns
objetivos.
TABELA 3 – Detalhamento de objetivos

Objetivo
Casa
Carro
Viagem
Curso de
especialização
Computador
novo
Pintura da casa
Investimento
para a
aposentadoria
Intercâmbio
internacional do
filho

Prioridade
9
8
10
8

Prazo
Longo
Curto
Curto
Médio

9

Curto

1.000

6

Fundos DI

163

7

Médio

2.000

36

Fundos DI

46

10

Longo

400.000

240

PGBL

404

8

Médio

10.000

36

Fundo Cambial

232

Total

2.067,40

Fonte: Eid Júnior (2001, p.29).

Prazo (em
meses)
60
18
10
36

Custo Detalhado
Melhor
Investimento
aplicação
mensal (R$)
Fundos DI
367
Fundos DI
510
Fundos DI
287
Fundos DI
58

Custo
Total (R$)
30.000
10.000
3.000
2.500
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2.8.2.

Importância e Recompensas do Planejamento Financeiro Pessoal

Embora o déficit da Previdência Social tenha diminuído em 20,4% em
agosto de 2007 em relação ao mesmo período do ano anterior, o saldo é ainda de
2,58 bilhões, de acordo com Rodrigues (2007), motivo que leva milhões de
brasileiros a repensarem suas economias e buscar formas alternativas para formar
um patrimônio e garantir uma aposentadoria tranqüila, sem ter que se desfazer de
todo conforto obtido durante anos de trabalho. Mas não é, e nem deve ser, apenas a
preocupação com a aposentadoria que leva as pessoas a pouparem.
O dinheiro tem se tornado escasso diante dos infinitos produtos e serviços
que nos cercam, da tecnologia que inventa e reinventa, diante do mercado que nos
consome. Conforme Sousa e Torralvo (2008), o dinheiro nunca é suficiente para
comprar tudo o que desejamos, para usufruir todas as novidades que o mundo
globalizado oferece. Os desejos e necessidades criados pelo mercado são
momentâneos, eles se renovam diariamente, assim quase já não é mais possível
consumir. Todo nosso dinheiro é consumido. Sem falar das facilidades de
pagamento que nos iludem, pois escondem em cada parcela as altas taxas de juros
aplicadas pelo mercado.
O desenvolvimento e aplicação de um planejamento financeiro pessoal
possibilitam a administração do recurso financeiro. E vai além, pois, para que se
obtenha sucesso em seu planejamento é necessário ter conhecimentos específicos
sobre o mercado financeiro, juros, inflação, formas de investimentos entre outros.
Tais conceitos ampliam o conhecimento sobre finanças e facilita em sua relação com
o dinheiro. Conforme Kiyosaki e Lechter (2000) é preciso ter em mente que para
alcançar a independência financeira é preciso aprender a não mais trabalhar pelo
dinheiro, mas fazer com que o dinheiro trabalhe para você.
De acordo com Eid Junior (2001), algumas vantagens do planejamento
financeiro são: enxergar o futuro com mais clareza, facilitar a concretização de
objetivos, eliminar atritos com a família a respeito das finanças e criar uma disciplina
orçamentária.
Segundo Sousa e Torralvo (2008), quando o objetivo almejado é
essencialmente financeiro, como alcançar a independência financeira ou planejar a
aposentadoria para os 50 anos, neste caso tem-se tipicamente o planejamento
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financeiro pessoal, o qual deve ser desenvolvido com seriedade, determinação e
disciplina.
“Planejamento financeiro pessoal significa estabelecer e seguir uma
estratégia dirigida para atingir objetivos e acumular riquezas que irão formar um
futuro patrimônio pessoal” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.77).
A formação desse futuro patrimônio pessoal requer muita disciplina e
determinação. Seu alcance revela uma grande autodisciplina e cultura de
convivência pacífica entre as forças econômicas predominantes do mercado: renda,
consumo, poupança, investimento, além do aprendizado com relação á diferença
entre valor presente e valor futuro do dinheiro e da observação do valor de uma
satisfação.
Para chegar a esse ponto, primeiramente é necessário ter despesas
menores que receitas o que proporcionará a formação de poupança e
conseqüentemente, de investimentos. O mais importante não é poupar muito, mas
poupar sempre.
A seguir encontram-se as principais recompensas que podem ser obtidas
através da elaboração de um planejamento financeiro pessoal, conforme Sousa e
Torralvo (2008):
1) Aquisição de cultura de disciplina com gastos: a partir do momento em
que se definem objetivos e planos para alcançá-los, torna-se mais fácil responder a
questões como: Poupar ou consumir? Antecipar ou retardar? Isso ocorre pois se
sabe que a renúncia no presente estará sendo justificada por ganhos maiores no
futuro, justamente em função da busca do cumprimento de metas estipuladas.
2) Aprimoramento do processo de tomada de decisão: antes de se tomar
uma decisão, deverá haver maior questionamento sobre a necessidade do consumo
e busca por melhores alternativas de compra, ou seja, o ímpeto de se precipitar e se
endividar na hora da compra tende a ser amenizado, já que há objetivos maiores a
serem alcançados no futuro.
3) Racionalização do uso do dinheiro: há uma tendência natural à
otimização dos recursos na medida em que serão administrados com eficiência, seja
com relação aos gastos, seja na formação de poupança. Quando há um plano
definido, cada centavo perdido será prejudicial ao seu cumprimento.
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4) Prevenção contra situações inesperadas: gastos extraordinários em
certo período ou até mesmo crises financeiras no País, podem ser prevenidos e
amenizados com a elaboração de um planejamento financeiro pessoal.
5) Formação de uma poupança para a aposentadoria: o planejamento
financeiro pessoal pode ter como objetivo, a formação de uma poupança para ser
desfrutada na aposentadoria, o que assegurará uma renda mensal maior. Tal plano
traz segurança ao poupador, uma vez que, a pessoa deixa de depender de um
sistema previdenciário público e passa a contar com a gestão dos próprios recursos.
No Brasil, a Previdência Social vêm registrando déficits crescentes, no período de
2001 a 2006 houve uma elevação de mais de 100% do déficit, alcançando R$ 43,2
bilhões.
6) Independência financeira: através de um planejamento financeiro
pessoal, é possível alcançar a independência financeira, ou seja, um futuro sem
grandes preocupações financeiras. É preciso trabalhar os recursos de tal modo que,
a partir de determinado momento não seja mais preciso trabalhar pelo dinheiro, mas
sim, ter o dinheiro trabalhando para você. Outros objetivos e desejos podem ser
alcançados a partir do momento em que se obtém a independência financeira, o que
com certeza será um dos grandes benefícios que o planejamento financeiro pessoal
poderá trazer.
7) Sentimento de liberdade e de melhoria da qualidade de vida: o
planejamento financeiro pessoal é um processo que tem como conseqüência,
melhor qualidade de vida. Problemas financeiros são amenizados, com a prática do
planejamento, o que influencia positivamente na vida das pessoas. Além disso,
pessoas descontentes com seu trabalho, podem ter a oportunidade de largá-lo e
passar a fazer o que gostam, o que antes não poderia ser feito devido esse trabalho
representar a única fonte de renda.
A prática de um planejamento financeiro certamente trará, entre outras
vantagens, “este componente de qualidade de vida representado pelo sentimento de
liberdade, que pode ir além da mobilidade de emprego para situar-se até mesmo no
exercício pleno da consciência profissional” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.80).
Através do planejamento financeiro pessoal é possível identificar as
oportunidades e dificuldades de cada fase do ciclo de vida e, antecipadamente,
definir com propriedade e tranqüilidade, estratégias para estar preparado para
enfrentar cada situação apropriadamente (FINANCENTER, 2007).
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2.8.3.

O Planejamento Financeiro Pessoal na prática

A seguir, será visto um planejamento financeiro pessoal na prática,
seguindo algumas etapas que ajudarão no seu desenvolvimento e controle. O
grande sucesso de um planejamento está na determinação em fazê-lo e na
disciplina em segui-lo no decorrer do tempo.
“Mais do que uma mera contabilização de gastos, o planejamento
financeiro pessoal é, sobretudo, uma reflexão que precisa ocorrer de modo
sistemático antes do gasto dos recursos” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.80).
Embora haja a tentação do consumo, influências internas e externas e as
facilidades de compra, o planejamento pessoal produz certa resistência aos gastos
imediatos, na medida em que evidencia benefícios maiores no futuro. Não se trata
de uma renúncia completa aos prazeres do presente, mas de alguns, cuja espera
pode trazer maior desfrute futuramente.
Para desenvolvimento de um planejamento financeiro pessoal, é
necessário elaborar um orçamento doméstico. No orçamento são discriminados:
entradas e saídas de recursos, e metas propostas para cada entrada e saída de
modo a facilitar o cumprimento de objetivos estabelecidos. O site do IEF (2007),
também afirma que a elaboração de um bom planejamento financeiro pessoal
começa com a criação de um orçamento pessoal confiável, através do qual será
possível fazer previsões com um satisfatório grau de precisão.
Para Hessel (2008), a melhor maneira de ter um orçamento doméstico
realista, que ajude nos controle das contas do dia-a-dia e a realizar sonhos, é “fazer
um inventário completo dos seus ganhos, das despesas e necessidades”. É
necessário que os sonhos sejam transformados em metas e levar em conta tanto os
grandes objetivos como também os pequenos desejos de consumo.
O site do IEF (2007) traz a seguinte definição para o termo orçamento:
“Orçamento familiar ou pessoal é uma previsão de receitas (renda, juros, aluguéis,
etc.) e despesas num determinado período de tempo (mês, trimestre, ano, etc.)”.
Para Frezatti (2000), “o controle orçamentário deve ser um instrumento que permita
à organização entender quão próximos estão seus resultados em relação ao que
planejou para dado período”. No processo de planejamento definem-se metas e
objetivos que nem sempre são alcançados devido diversas influências e obstáculos,
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como citados anteriormente. Através do controle orçamentário a pessoa analisa se
os resultados estão de acordo com o que foi planejado e realimenta o sistema de
planejamento, permitindo o aprimoramento do seu processo.

2.8.3.1.

Etapas para Elaboração de um Orçamento Doméstico

A seguir será descrito um passo a passo sobre a elaboração de um
orçamento segundo alguns autores.
De acordo com o site Financenter (2007), quatro passos são essenciais
para elaborar um orçamento:
Primeiro passo: identificar para onde o dinheiro está indo. Discriminar as
despesas fixas como aluguel, transporte e educação, e as despesas eventuais,
como, por exemplo, remédios, taxas, impostos e consertos em geral.
Segundo passo: projetar um orçamento para os próximos meses
considerando despesas sazonais como datas comemorativas, volta às aulas, férias e
outras. Essas despesas podem representar um gasto significativo e caso forem
esquecidas haverá problemas na realização de planos estabelecidos.
Terceiro passo: nesta etapa, deve-se discriminar as receitas: salário,
rendas, sempre utilizando o valor líquido.
Quarto passo: na última etapa deve-se fazer um balanceamento das
receitas e despesas, identificando gastos que podem ser eliminados ou reduzidos e
reservando uma parte das receitas para investimentos.
De acordo com Sousa e Torralvo (2008), as três etapas a seguir são
essenciais para elaborar um orçamento doméstico:
- Primeira etapa: determinar os recursos que planeja receber de cada
uma das possíveis fontes.
Nesta primeira etapa serão levantados todos os valores que irão compor
as receitas de uma pessoa ou família. Ou seja, serão analisados todos os recursos
financeiros (entradas) que farão parte do orçamento.
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a) Rendas
Os recursos financeiros podem vir de diversas fontes, como por exemplo:
- Salário: remuneração referente à prestação de um serviço; pode incluir
remunerações variáveis, como comissões e bônus pagos pelo alcance de
metas estabelecidas.
- Aluguel: valor obtido através da locação de bens, geralmente imóveis,
sob contrato firmado por determinado período.
- Juros: recursos provenientes de aplicações financeiras em geral. É a
remuneração paga pelos bancos, por exemplo, por utilizarem seu dinheiro
por certo período.
- Pró-labore: retiradas financeiras feitas por empresários ou sócios pelo
trabalho dedicado à instituição.
- Dividendos: valores provenientes da divisão de lucros do exercício
fiscal de uma companhia distribuídos entre sócios e acionistas.
b) Resgate de investimentos
Diz respeito ao resgate de dinheiro aplicado para satisfazer alguma
necessidade ou cobrir algum descasamento no orçamento. O resgate pode ser feito
através de venda de cotas de fundos de investimento, liquidação de ações, venda de
um imóvel, entre outros.
c) Empréstimos
Embora não recomendado, um empréstimo também pode se constituir em
uma entrada de caixa. Podem ser obtidos em bancos, financeiras e com agiotas.
- Segunda etapa: levantar as despesas previsíveis e guardar um valor
para gastos inesperados.
Após identificar as receitas, deve-se levantar as despesas, ou seja, os
recursos (saídas) que farão parte do orçamento. Para facilitar, deve-se classificar as
despesas em despesas fixas e variáveis.
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a) Despesas Fixas
São despesas de alta necessidade, incorridas mensalmente. Devem ser
tratadas como de natureza fixa, mesmo que ocorra alguma variabilidade de um
período para outro. São elas:
- Moradia: gastos com aluguel, condomínio, luz, água, gás, manutenção
da casa, IPTU, empregado doméstico.
- Alimentação/Supermercado: linha de despesas referente às compras
tipicamente feitas em supermercado, como alimentação, higiene e outros
produtos para casa.
- Educação: gastos com mensalidades do colégio ou da faculdade, além
de cursos e programas relacionados à educação.
- Comunicações: despesas com telefonia fixa e móvel, internet e outros
aparelhos de comunicação.
- Automóvel: gastos com combustível, seguro, IPVA, manutenção e
estacionamento.
- Saúde: valores destinados a planos de saúde, eventuais consultas e
tratamentos médicos e odontológicos.
- Pagamento de empréstimos: compromissos financeiros devem ser
considerados como desembolsos fixos e inadiáveis. Tais compromissos
podem ser representados por juros, pagamento do principal, liquidação da
fatura do cartão de crédito e pagamento de compras financiadas em
geral.
b) Despesas variáveis
São despesas menos essenciais que não ocorrem todo mês. São
despesas que podem ser contraídas desde que não comprometam a saúde
financeira nem prejudiquem o cumprimento das metas estabelecidas, por isso,
também devem ser planejadas.
- Esporte e lazer: despesas com cinema, teatro, restaurantes e outras
atividades indispensáveis à convivência social, mas que possuem certo
grau de flexibilidade, podendo ser adiadas ou gastar um montante menor.
- Higiene e bem-estar: gastos com artigos para cuidados do próprio
corpo e atividades visando à melhoria do bem-estar, como cabeleireiro,
manicure, academia, cursos de meditação, entre outros.

45

- Vestuário: neste item podem-se destacar gastos com roupas e
calçados. Também se enquadram outros gastos que não foram alocados
nas classificações anteriores, e que serão incorridos de acordo com a
expectativa de cada um, como por exemplo, assinaturas de revistas,
jornal, gastos com tinturaria e outros.
d) Reserva para despesas inesperadas
Deve-se sempre reservar algum valor para situações imprevistas, como
uma intervenção médica ou falha mecânica no carro.
- Terceira etapa: traduzir a programação financeira em números e colocar
em prática o planejamento.
Nesta etapa são estabelecidos os objetivos a serem seguidos. Tais
objetivos podem ser enquadrados em duas categorias:
a) Objetivos de consumo
São objetivos voltados para a compra de produtos ou de serviços
baseados em desejos de consumo, como a aquisição de um computador, ou
relacionados à realização de uma viagem, ao casamento, entre outros.
b) Objetivos Financeiros
Objetivos relacionados à formação de reservas a partir de investimentos
em poupanças.
O planejamento financeiro pessoal vai além do desenvolvimento do
orçamento pessoal ou doméstico. Este servirá como instrumento para avaliação e
aprimoramento dos planos propostos.
Após identificar as entradas e saídas de caixa e determinar os objetivos
mês a mês para os próximos 12 meses, é chegada a hora de colocar o planejamento
no papel e iniciar sua prática e controle. Para isso, é recomendada a utilização de
uma planilha, para facilitar a visualização e controle do processo:
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TABELA 4 – Orçamento familiar para os próximos 12 meses
Detalhamento / Mês

M1

M2

...

M12

Total próx.
12 meses

A. RECEBIMENTOS IMPREVISTOS
Salários
Aluguéis
Juros
Pró-labore
Outros recebimentos
TOTAL RECEBIMENTO [A]
B. PAGAMENTOS PRESENTES
Moradia
Automóvel
Comunicações
Alimentação/supermercado
Educação
Despesas médicas e odontológicas
Pagamento de juros e empréstimos
Outros gastos fixos
TOTAL PAGAMENTOS FIXOS [B1]
Esporte e lazer
Higiene e bem estar
Vestuário
Outros gastos variáveis
TOTAL PAGAMENTOS VARIÁVEIS [B2]
TOTAL PAGAMENTOS [B = B1 + B2]
ORÇAMENTOS LÍQUIDOS [C = A – B]
EMPRÉSTIMOS [D]
DESAPLICAÇÃO [E]
APLICAÇÕES [F]
SALDO INICIAL DE APLICAÇÃO [G]
SALDO FINAL DE APLICAÇÃO
[H = F + G – E]
Fonte: Sousa e Torralvo (2008, p.85).

A linha que correspondente ao “orçamento líquido” [C] é umas das mais
importantes a ser considerada na fase inicial do planejamento, pois indica a
poupança programada para o respectivo período. Ela mostra a diferença entre o
“total de recebimentos” [A] e o “total de pagamentos” [B], ou seja, mostra se as
receitas são maiores que as despesas ou vice-versa.
O propósito é que o valor da poupança programada seja positivo e o
maior possível, de modo a contribuir para o saldo final das aplicações. Para que isso
ocorra, deve-se trabalhar para aumentar os recebimentos e reduzir os pagamentos
do período (SOUSA; TORRALVO, 2008).
Caso o “orçamento líquido” [C] seja negativo, isso mostra que haverá um
desinvestimento (que pode ser, por exemplo, resgate de uma aplicação financeira),
ou um eventual empréstimo para cumprir as obrigações do período. Entretanto, se
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ambas as situações contrariam a expectativa de reservas, a pessoa deve analisar
seus recebimentos e pagamentos e esforçar-se para que o “orçamento líquido” [C]
seja positivo. “Eis o planejamento financeiro fazendo seu papel principal: orientar a
tomada de decisões” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.86).
A última linha da tabela de orçamento, “saldo final de aplicações” [H], é o
foco principal do processo. É importante que o valor mensal estabelecido seja
superior ao valor anterior. Quanto maior a diferença do valor estabelecido para o
valor anterior, maior será a prosperidade no processo de capitalização, pelo menos
em termos de planejamento.
O raciocínio contrário também é válido. Caso o saldo das aplicações
financeiras estiver diminuindo, isso significa que a pessoa está utilizando suas
reservas, algo que deve ser feito somente em situações excepcionais, ou que a
pessoa já está usufruindo as reservas acumuladas, realizando “sua colheita”.
É necessário que, no decorrer do tempo, novos meses sejam incluídos na
tabela, de modo que sempre haja 12 meses planejados.

2.8.3.2.

Controle do Planejamento Financeiro Pessoal

Conforme o site Financenter (2007), logo após discriminar as receitas e
despesas e fazer as previsões, é necessário monitorar esses fatores, de modo a
otimizar a utilização do recurso financeiro, possibilitando o alcance de objetivos
estabelecidos. Tomamos como exemplo a compra de um carro. Para alcançar esse
objetivo será necessário monitorar despesas, gastar somente com o necessário,
buscar melhores formas de pagamento, analisar juros, com o intuito de gastar o
mínimo e sobrar algum dinheiro para poupar. A parte que sobra deve ser destinada
à investimentos. Para isso é necessário conhecer os tipos de investimentos, onde há
maior liquidez, rentabilidade e menores riscos. Todos esses conceitos são
importantes para o planejamento financeiro ser bem sucedido.
Conforme Sousa e Torralvo (2008, p.86):

O planejamento feito e colocado em prática corresponde a um conjunto de
expectativas que foram concebidas e dimensionadas a partir de reflexões,
análises históricas e fixação de objetivos mais amplos e de metas mais
específicas quanto a recebimentos, pagamentos e formação de uma reserva
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por meio de uma poupança que se tenha evidenciado possível a cada
período.

A partir da idéia, verifica-se que, ao final de cada período deve haver uma
confrontação das realizações relacionadas a recebimentos, pagamentos, poupança
e nível de investimento, e, a partir dessa confrontação extrair novos subsídios para
novas decisões.
Recomenda-se a utilização de uma tabela idêntica à tabela 4, só que
desenvolvida para reunir o orçamento familiar restrito para cada mês do ano. Nela
deverá ser trabalhada a mesma riqueza de detalhes utilizada na montagem do
planejamento.
TABELA 5 – Controle do orçamento familiar do mês __/__
Detalhamento / Mês

Previsto
a

Realizado
b

Variação
$ = [b – a]

A. RECEBIMENTOS PREVISTOS
Salários
Aluguéis
Juros
Pró-labore
Outros recebimentos
TOTAL RECEBIMENTOS [A]
B. PAGAMENTOS PRESENTES
Moradia
Automóvel
Comunicações
Alimentação/supermercado
Educação
Despesas médicas e odontológicas
Pagamentos de juros e empréstimos
Outros gastos fixos
TOTAL PAGTOS. FIXOS [B1]
Esporte e lazer
Higiene e bem-estar
Vestuário
Outros gastos variáveis
TOTAL PAGAMENTOS VARIÁVEIS [B2]
TOTAL PAGAMENTOS
[B = B1 + B2]
ORÇAMENTO LÍQUIDO
[C=A–B]
EMPRÉSTIMO [D]
DESAPLICAÇÃO [E]
APLICAÇÕES [F]
SALDO INICIAL APLICAÇÃO [G]
SALDO FINAL DA APLICAÇÃO
[H = F + G – E]
Fonte: Sousa e Torralvo (2008, p.87).

(b/a – 1%)x 100
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A tabela fornece indicações para as decisões a serem tomadas. É
conveniente analisar todas as variações ocorridas nos itens de recebimentos e
pagamentos e não apenas nas somas totais.
Segundo Sousa e Torralvo (2008), a análise crítica dos valores pode
fornecer informações importantes para a tomada de decisões. Por exemplo, o
aluguel não foi pago pelo inquilino em determinado período, mas, em compensação,
o valor do salário recebido foi maior. Se for analisada apenas a soma total, o
resultado pode ter pouca ou nenhuma variação. Porém, quando se analisa cada
item, identifica-se o não recebimento do valor do aluguel. Quanto mais cedo se der a
percepção desses detalhes, mais fácil será a correção de erros e neste exemplo, a
recuperação da inadimplência do inquilino. Além disso, essas informações
possibilitam uma tomada de decisão mais rápida e correta em relação às metas
estipuladas, melhorando o total de entradas, a poupança do período, e elevando o
saldo final de investimentos realizados.
Em relação aos itens de pagamentos previstos, é importante que o
controle do processo de planejamento pessoal se apóie nas seguintes ações:
- Identificar as variações em relação ao que foi planejado;
- Traduzir as variações em informações, partindo das expectativas iniciais
e de mudanças no cenário econômico no período de realização
correspondente;
- Tomar as decisões necessárias, consertando distorções ou ratificando a
continuidade do que tenha sido inicialmente planejado.
Independentemente da decisão a ser tomada, o grande objetivo deve ser
sempre o aperfeiçoamento do processo – tanto de planejamento quanto de controle
(SOUSA; TORRALVO, 2008).
2.8.4.

Dicas para um bom Planejamento Financeiro

Algumas dicas importantes a respeito das etapas do planejamento
financeiro, segundo Souza e Torralvo (2008):
- Caracterize bem despesas fixas e despesas variáveis. Essa separação é
importante para que o controle seja exercido com maior eficácia.
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- Exerça vigilância máxima das despesas caracterizadas como fixas. As
despesas fixas, por serem de grande necessidade, são de difícil eliminação. Assim,
deve-se tomar bastante atenção, evitando contrair novas despesas dessa natureza e
buscando reduzi-las através de atitudes simples como: redução do tempo gasto no
banho, redução do uso de telefones, substituir alguns alimentos mais caros por
outros mais baratos, entre outras.
- Despesas variáveis: a chave do planejamento financeiro. As despesas
variáveis geralmente podem ser suprimidas ou adiadas. É claro que sempre
incorrerá esse tipo de gasto, mesmo porque aqui se incluem despesas com lazer,
produtos e serviços essenciais ao bem-estar e outras atividades que podem trazer
sensações de prazer e realização pessoal. Porém, sempre que possível esses
gastos devem ser adiados ou reduzidos, como por exemplo, reduzir a freqüência de
idas ao cinema ou trocá-las pelo aluguel de um filme assistido em casa. Tais atitudes
estarão voltadas para benefícios maiores a serem conquistados no futuro.
- Estabeleça objetivos possíveis. Devem-se definir objetivos que sejam
possíveis de serem realizados. Não adianta querer ficar milionário em 1 ano,
poupando R$ 1.000,00 por mês. Determinar metas difíceis de serem atingidas pode
desmotivar a implantação do planejamento, trazendo desânimo e encorajando o
gasto dessa poupança mensal.
- Reveja periodicamente seu planejamento financeiro. Outro aspecto
importante é revisar o planejamento financeiro pessoal mensalmente, incluindo
gastos e receitas não recorrentes e não variáveis, como presentes de aniversário ou
uma comissão extra. Desse modo, diminui-se o risco de surpresas desagradáveis no
final do mês ou no mês seguinte.
- Controle o cumprimento das metas antes e durante o mês. O controle
durante o mês possibilita estabelecer de antemão o quanto se pretende gastar em
cada linha do orçamento e, a cada gasto efetuado, contabilizá-lo como realizado.
Além disso, permite conhecer o quanto de dinheiro ainda pode ser gasto em cada
linha de despesa. Analisar somente os resultados no final do mês não é suficiente
na avaliação do cumprimento das metas, uma vez que os gastos já foram efetuados.
- Pague-se primeiro. No momento exatamente após a elaboração do
planejamento financeiro e após as revisões mensais, deve-se estipular qual o valor
que ficará reservado para cumprir as metas de poupança, separá-lo e investir o mais
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rápido possível. Isso ajudará a aprimorar o planejamento e amenizar as tentações de
consumo.
- Invista corretamente. A realização das metas pode ser facilitada através
de melhores investimentos, onde os recursos possam crescer e se multiplicar ao
longo do tempo.
Essas dicas são importantes para a elaboração e a implantação de um
planejamento financeiro pessoal. Sua utilização com certeza ajudará na obtenção de
um planejamento bem sucedido. No entanto, o fundamental consiste na tomada de
decisões no presente que tragam benefícios no futuro. Sacrificar e retardar alguns
desejos no presente são atitudes que devem ser praticadas com o intuito de obter
um desfrute maior desses desejos no futuro.
Para Sousa e Torralvo (2008), é importante frisar que planejar-se
financeiramente não significa privar-se de todos os desejos presentes, pelo
contrário, assim como já exposto, nunca será possível a postergação total da
realização de desejos de consumo, mesmo porque isso traria uma trajetória dolorosa
e intransponível, correndo o risco de torná-la desmotivadora e inviável. É importante,
vez ou outra, conceder a si mesmo alguns prazeres, até mesmo como forma de
recompensa pelo esforço empreendido, de modo a tornar esse caminho algo
saudável e viável.
2.9.

Preparo Físico Financeiro
Segundo o site Financenter (2008a), a melhora da condição financeira é

um processo semelhante à melhora da condição física. Só é possível obter sucesso
através da dedicação do “atleta”, com o suporte do “treinador” e com tomada de
decisões corretas.
“Personal trainer” das finanças ou “preparador físico” é uma boa definição
para explicar o trabalho de um consultor em finanças pessoais. O consultor
financeiro pessoal oferece atendimento personalizado, adequado às necessidades e
aos objetivos de cada pessoa; acompanhamento periódico, análise e discussão de
desempenho.
Dessa maneira o método de trabalho de um personal trainer e o de um
consultor financeiro também se assemelham, ambos analisam características e
realizam testes a fim de conhecer melhor a condição física de seu “atleta”. No caso
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do consultor em finanças pessoais, existem alguns índices que mostram a saúde
financeira do “atleta” antes de iniciar o trabalho de planejamento financeiro. De
acordo com o site Financenter (2008a), estes índices são: Patrimônio esperado,
Taxa de poupança e Taxa de Riqueza.
Veja:
- Patrimônio esperado:
A fórmula para se calcular o patrimônio esperado foi desenvolvida por
dois pesquisadores norte americanos: Thomas Stanley e Wiliam Danko. A fórmula
mostra, independentemente de sua idade e renda, quanto você deveria ter neste
momento. Conforme mostra o site do Financenter (2008a), para calcular “multiplique
a sua idade pela sua renda familiar anual realizada, antes dos impostos, provinda de
todas as fontes exceto herança. Divida por 10. Isso, menos a riqueza herdada,
deveria ser o valor do seu patrimônio líquido”.
O site Financenter (2008a) toma como exemplo um arquiteto de 30 anos
que recebe do seu empregador R$ 3 mil por mês e tem uma aplicação em fundos de
renda fixa de R$ 50 mil que geram R$ 250,00 ao mês de rendimentos acima da
inflação. Assim, sua renda mensal é de R$ 3.250,00 e sua renda anual de R$ 39 mil
(R$ 3.250,00 x 12). Aplicando a fórmula tem-se:

Patrimônio esperado = (Renda Anual x Idade) / 10
Patrimônio Esperado = (R$ 39 mil x 30) / 10 = R$ 117 mil

Pela sua idade e renda, o arquiteto deveria ter um patrimônio hoje de R$
117 mil. Agora vamos calcular qual o patrimônio atual do arquiteto. Para obter este
valor, basta somar todos os bens (ativos) e subtrair o que se deve (passivo). Supõese que além dos investimentos de R$ 50 mil, o arquiteto tem um carro no valor de
R$ 35 mil com R$ 15 mil ainda financiados. Assim seu patrimônio é de:
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Patrimônio Atual = Ativos (Bens) – Passivos (Dívidas)

Patrimônio Atual = R$ 50 mil + R$ 35 mil – R$ 15 mil (dívida carro) = R$ 70 mil

Verifica-se um patrimônio de R$ 70 mil. Pela fórmula dos pesquisadores
americanos, o arquiteto deveria ter R$ 117 mil. Portanto, seu patrimônio atual
corresponde a 60% do patrimônio esperado (R$ 70 mil / R$ 117 mil = 60%). Este é
um primeiro índice.
O ideal é que o patrimônio atual corresponda a 100% do patrimônio
esperado. Porém, tão importante quanto chegar aos 100%, é monitorar este índice
com freqüência e verificar seu crescimento (FINANCENTER, 2008a).
- Taxa de Poupança:
A taxa de poupança é um índice simples obtido através da divisão entre o
que se poupa por mês pelo que se ganha. Por exemplo, o arquiteto ganha R$
3.250,00 por mês e gasta R$ 3.100,00 com alimentação, transporte, educação e
lazer. Sobram apenas R$ 150,00 para poupar (R$ 3.250,00 - R$ 3.100,00).

Taxa de Poupança = Poupança / Ganhos
Taxa de Poupança = R$ 150,00 / R$ 3.250 = 4,62%.

Nota-se que o arquiteto gasta menos do que ganha. Isso é um ponto
positivo. No entanto, é indicado que a taxa de poupança seja de 10% a 20%.
- Taxa de Riqueza:
Segundo o site Financenter (2008a), a taxa de riqueza foi proposta pelo
livro “Aposentado Jovem e Rico”, de Robert Kiyosaki. Segundo o autor, o cálculo da
taxa de riqueza é muito simples:
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(Renda passiva + Renda de portfólio) / (Despesas totais)

De acordo com o site Financenter (2008a), “renda passiva é aquela que
você recebe sem trabalhar, por exemplo, a renda de aluguéis. Renda de portfólio é
aquela gerada a partir dos seus investimentos, seja renda fixa, ações ou qualquer
outro investimento”.
O cálculo da taxa de riqueza tem como objetivo fazer com que a renda
passiva e de portfólio se igualem ou excedam as despesas totais. “Quando isso
acontecer, você pode, por exemplo, se aposentar e manter o seu padrão de vida”
(FINANCENTER, 2008a).
Voltando ao exemplo, o arquiteto ganha R$ 250,00 como renda de
portfólio dos seus investimentos e gasta R$ 3.100,00. Assim, sua taxa de riqueza é
de 8% (R$ 250 / R$ 3.100 = 8%). O ideal é monitorar a taxa de riqueza para que ao
longo do tempo ela se aproxime a 100%.
Após o cálculo e análise dos índices acima, deve-se lembrar que mais
importante do que ter valores ideais dos índices, é monitorá-los com freqüência e
perceber que os índices estão melhorando. A tabela a seguir pode ajudar:
TABELA 6 – Controle de Resultados
Antes
Janeiro 2007

Depois
Janeiro 2008

% do Patrimônio Esperado
Taxa de Poupança
Taxa de Riqueza
Fonte: Financenter (2008).

Como melhorar os índices?
Segundo o site Financenter (2008a): “calculados os índices, o próximo
passo é trabalhar para melhorá-los”. A melhora nos índices pode ser obtida com
investimento em educação financeira: livros, revistas, artigos e sites sobre o tema.
Outra alternativa é buscar a ajuda de um “personal trainer” das finanças que
trabalhará junto para melhorar a sua situação financeira. O importante é começar o
quanto antes (FINANCENTER, 2008a).
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2.10.

Descobrindo a Renda Desejada e a Poupança Mensal

De acordo com Cerbasi (2005a), o valor certo a ser poupado depende dos
objetivos definidos por cada um. Pode-se definir a renda desejada, respondendo a
questões como:
- Quanto devo poupar mensalmente, em valores iguais, e durante
quantos meses, para formar uma poupança do valor que desejo?
- Se eu comprar um bem através de financiamento, qual é o valor que
devo pagar todo mês, durante certo número de meses, já embutidos
nesse valor os juros e o real pagamento devido pela compra?
Um conceito muito importante utilizado para responder a essas questões
é a matemática financeira. Através da utilização de algumas ferramentas é possível
obter o valor exato de quanto poupar mensalmente.
Segundo Cerbasi (2005a), juros compostos estão entre os 4 principais
ingredientes necessários para a abundância financeira: tempo, juros compostos,
decisões inteligentes e dinheiro. Os juros compostos permitem formar uma
poupança tanto por aplicações quanto por rendas, tendo em vista que, a
rentabilidade obtida é sobre o dinheiro aplicado e também sobre a renda obtida
dessa aplicação até o momento. “Quanto mais tempo deixar seu dinheiro aplicado,
maior será a renda obtida, portanto mais intenso o efeito do crescimento de sua
riqueza” (CERBASI, 2005a, p.74).
Outro conceito importante a ser considerado para obter a renda desejada
é a inflação. De acordo com Cerbasi (2005a, p.110), “A taxa de juros a ser
considerada deve ser obtida de seus rendimentos menos o efeito da taxa de
inflação”.
Como já visto, um dinheiro recebido hoje tem valor maior agora do que no
futuro. Na prática, como os preços dos produtos aumentam, no futuro não será
possível adquirir a mesma quantidade de produtos que você compraria hoje. É por
esse motivo que no processo de poupança deve-se descontar a taxa de inflação,
senão toda a reserva obtida durante anos será ilusória.
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2.10.1

O Valor do Dinheiro no Tempo

Para Sousa e Torralvo (2008), há muitas vantagens em deixar de
consumir no presente e reservar esse valor em forma de poupança, para usufruir no
futuro. O sacrifício no presente pode significar no futuro a compra de uma casa, de
um carro novo, viagens ao exterior, possibilidade de cuidar da educação dos filhos,
de ter uma aposentadoria mais tranqüila e outros tantos sonhos da sociedade de
consumo.
Mas, para que os sonhos se concretizem, a fatia da renda poupada deve
ser trabalhada, sendo investida de modo a produzir resultados superiores à eventual
perda do seu poder de compra.
Ou seja, “em termos monetários, ganhar valor significa ter mais poder de
compra de bens e serviços, no futuro, do que o poder de compra já disponível no
presente” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.43).
Não basta apenas poupar dinheiro. É necessário que se mantenha
produtivo e consiga ser remunerado em proporções superiores ao nível de inflação
da economia.
Para desenvolver um planejamento financeiro é necessário ter noção do
conceito: valor do dinheiro no tempo. É importante saber que, qualquer valor
recebido, quanto antes em mãos, mais rápido poderá ser trabalhado. O dinheiro
recebido no presente vale mais do que a mesma importância recebida no futuro.
Para Halfeld (2007), “esse é o conceito mais importante de Matemática
Financeira”.

2.10.2.

A Matemática Financeira e a Mágica dos Juros Compostos

De acordo com Halfeld (2007, p.112), “os juros são a remuneração pelo
capital, sujeitos às mesmas leis de oferta e de procura a que se submetem o
trabalho e a terra”.
Existe uma fórmula simples:
JUROS = CAPITAL x TAXA DE JUROS x NÚMERO DE MESES OU ANOS
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Segundo Cerbasi (2005a, p.77), “a explicação matemática do crescimento
da poupança está no conceito de capitalização”.
Juros compostos é o que chamamos de “juros sobre juros". Eles surgem
quando determinado valor é investido por algum tempo e durante esse tempo ele é
capitalizado.
Na prática, de acordo com Cerbasi (2005a), quando se aplica
determinado valor em um período de tempo com juros capitalizados mês a mês, é
como se:
- O dinheiro ficasse emprestado ao banco por um mês.
- Após um mês obtivesse o dinheiro emprestado mais os juros pagos
pelo banco por “alugar” o dinheiro.
- Ao terminar o mês, todo o dinheiro fosse resgatado e aplicado
novamente.
- No final do segundo mês, os juros recebidos fossem maiores, pois o
dinheiro aplicado foi maior.
- No final de cada mês, o total do valor formado fosse maior, servindo de
referencia para o juro a ser recebido no final do mês seguinte.
Dessa forma é possível notar, de acordo com Halfeld (2007, p.116), que
“as fortunas geradas através da capitalização dos juros dependem de apenas dois
fatores: Tempo e Taxa de Juros”. Quanto maior o tempo de aplicação e quanto
maior taxa de juros, maior será o efeito do crescimento dos juros.
Por exemplo: se forem aplicados hoje 100 reais, a juros de 1% ao mês,
daqui a um mês o montante (valor aplicado + juros) será de 101 reais, ou seja 1 real
a mais devido à adição de juros.
Conforme Cerbasi (2005a), matematicamente esses conceitos são
expressos da seguinte forma: se for investido P em uma data inicial, a juros mensais
iguais a i (que são multiplicados pelo valor inicial), tem-se após um mês P + P x i,
que é o mesmo que P x (1 + i).
No final do segundo mês tem-se: os mesmos P x (1 + i) mais os juros de i
x [P x (1 + i)], totalizando P x (1 + i) + i x [P x (1 + i)]. Essa segunda expressão pode
ser escrita como P x (1 + i) x (1 + i) ou P x (1 + i)². A potencia 2 indica que (1 + i) é
multiplicado duas vezes.
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Assim, em três meses, teríamos P x (1 + i)³, e assim por diante.
Considerando n qualquer número de períodos, tem-se a função do valor futuro após
n períodos:
F = P x (1 + i) n
Essa é a fórmula consagrada para a capitalização dos juros. Para Halfeld
(2007) a mesma fórmula pode ser escrita da seguinte maneira:
VF = VP x (1 + i) n , onde:
VF = Valor Futuro ou Montante
VP = Valor Presente ou Capital Inicial
i = Taxa de Juros; a letra i vem de interest rate, a versão original, em
inglês.
n = Número de Períodos.
Essa formulação é válida somente para uma única aplicação investida por
n períodos. Considerando, por exemplo, que não se sabe ao certo o valor que se
quer ter na poupança quando se aposentar, porém sabe-se o quanto pode poupar
mensalmente, a formulação matemática para essa questão seria:
(1 + i) n – 1
VF = PMT x

i

Onde, PMT seria a poupança mensal investida.
Assim, uma pessoa que investe 100 reais por mês, durante 50 anos, em
uma aplicação que renda 0,8% ao mês, terá ao final dos 50 anos uma reserva de
1.477.647,57 reais. Ou seja, se os pais pouparem esse valor mensalmente para
seus filhos, logo ao nascerem, quando essa pessoa tiver 50 anos será milionária e
poderá viver do rendimento dos seus investimentos.
Verifica-se que, entender o conceito do valor do dinheiro no tempo e
conhecer alguns conceitos da matemática financeira, é de suma importância no
processo de planejamento financeiro pessoal, principalmente para tomada de
decisões em relação aos investimentos. Tais ferramentas facilitam identificar a renda
desejada e a poupança mensal a fim de alcançar a independência financeira e
demais objetivos.
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2.11.

Investimentos

2.11.1.

Conceitos Relacionados a Investimentos

Segundo o site Financenter (2008), alguns aspectos relevantes para a
tomada de decisão em relação aos investimentos, são:
1) Rendimento, retorno: representa o quanto se ganha, ou perde, seja na
venda, caso típico das ações, ou ao longo do tempo, caso de dividendos, juros,
aluguel de imóvel.
2) Risco: é o grau de incerteza quanto ao investimento, tanto no aspecto
de rentabilidade (oscilação de taxas de juros, de condições do mercado), quanto no
de crédito (possibilidade do investimento não ser honrado pelo emissor).
3) Prazo: é o tempo até a data do vencimento - caso de títulos - e a
possibilidade de resgate ou liquidação antecipados - é o caso de fundos de
investimento, planos de previdência. Quanto a conceitos, a) curto prazo: até 1 ano;
b) médio prazo: mais de 1, menos de 5 anos; c) longo prazo: mais de 5 anos.
4) Liquidez: é a facilidade com que se pode converter um investimento em
dinheiro vivo, pelo valor de mercado. Imóveis e ações pouco negociadas, tem pouca
liquidez; blue chips, títulos e fundos, tem boa liquidez.
5) Diversificação: formar uma carteira de investimentos diversificada, não
investindo todo seu dinheiro em uma única aplicação. Por traz desta regra de ouro
estão sólidos argumentos técnicos: assegurar retorno aceitável, garantir liquidez e
reduzir riscos.
6) Compreensão: entenda todos os mecanismos de funcionamento do
produto escolhido: as variáveis de mercado que o afetam, as modalidades de
investimento e liquidação, os impostos incidentes, etc.
7) Correlação: há uma relação direta entre prazo, risco e rentabilidade:
para maior prazo, exige-se melhor remuneração, para maior risco também se requer
taxas maiores.
8) Acompanhamento: investir não se resume em aplicar corretamente,
exige que você acompanhe periodicamente o desempenho de seus investimentos,
mantenha-se informado sobre o mercado, reavalie estratégias, racionalmente, sem
precipitação.
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2.11.2.

Alternativas de Investimento do Mercado Financeiro

“No final do século XX, especialmente após a implantação do Plano Real,
os instrumentos financeiros para investimento no Brasil se desenvolveram
significativamente” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.93).
Após elaborar o planejamento financeiro pessoal e estimar o montante a
ser destinado para os investimentos, é hora de iniciar a formação de poupança.
Porém, como já visto, não basta somente acumular dinheiro, é preciso trabalhá-lo,
nunca se esquecendo de considerar a inflação, a fim de que esse valor seja
produtivo (SOUZA; TORRALVO, 2008).
A caderneta de poupança é um tipo de investimento de alta liquidez e
baixo risco, podendo ser utilizada para suas reservas. Entretanto, a remuneração é
muito baixa, atingindo uma média de 6% ao ano.
Segundo Cerbasi (2005a), o alcance de objetivos e até mesmo a
independência financeira podem ser adiantados se a reserva for investida em
aplicações que tenham uma rentabilidade maior.
A seguir estão algumas alternativas de investimento do mercado
financeiro, segundo Cerbasi (2005a). Os investimentos devem ser analisados e
utilizados de acordo com o perfil do investidor, com seus objetivos e o tempo que
dispõem para alcançá-los.
• Caderneta de Poupança
Conceito: Investimento simples e popular que remunera suas aplicações
com taxa igual à TR + 6% ao ano.
Riscos: Há riscos, por exemplo, se o banco onde você tem poupança
quebrar. Os bancos possuem um fundo (seguro), que pode devolver até 20 mil reais.
Vantagens: Não incide Imposto de Renda; baixo risco; taxa igual para
todos os bancos e de conhecimento público.
Desvantagens: Baixa rentabilidade.
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• Certificado de Depósito Bancário (CDB)
Conceito: São compromissos assumidos pelo banco em oferecer certa
taxa de rentabilidade durante determinado período. Geralmente oferecem taxas
melhores que o do CDI (que acompanha a taxa Selic divulgada pelo comitê de
Política monetária).
Riscos: Caso o banco quebrar, não há garantia de recebimento do valor.
Aconselha-se buscar instituições de tradição em termos de estabilidade e
segurança.
Vantagens: Não possui taxa de administração. Uma das melhores e mais
seguras aplicações de baixo risco do mercado.
Desvantagens: Possui taxa pré-definida, não acompanha desequilíbrios
do mercado, como: inflação, dólar ou Bolsa de valores.
• Fundos de Renda Fixa
Conceito: Fundos nos quais os participantes investem seu dinheiro,
comprando cotas de uma espécie de empresa montada especificamente para juntar
as diversas quantias de patrimônio com o objetivo de adquirir títulos, em geral pelo
governo e com características similares ao CDB, com taxas pré-definidas.
Riscos: O maior risco está na má administração do fundo, oferecendo
rentabilidade abaixo do seu potencial. Aconselha-se buscar uma instituição de
tradição e grande porte.
Vantagens: Oportunidade para a pessoa física de recursos limitados,
investir em papéis seguros.
Desvantagens: Quando administrados por grandes bancos de varejo,
geralmente oferecem baixa rentabilidade e altas taxas de administração.Taxas
superiores a 1% devem ser descartadas e buscar alternativas melhores.
• Fundos DI
Conceito: Acompanham as oscilações das taxas de juros através da
negociação de títulos que pagam as variações de juros dos negócios entre os
bancos.
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Riscos: Como acompanham a variação dos juros no mercado, podem
trazer ganhos significativos ou grandes perdas, caso os juros caiam.
Vantagens: Permite acompanhar os juros, que em geral se elevam em
épocas de recessão.
Desvantagens: Podem trazer perdas quando os juros caem; possuem
taxa de administração.
• Fundos Derivativos
Conceito: Fundos que investem em títulos de alto risco, como contratos
futuros e opções.
Riscos: Podem trazer bons ou péssimos resultados entre as alternativas
de investimento. Aconselha-se optar por fundos com certa estabilidade de ganho,
em um prazo mínimo de 2 nos em instituições de grande tradição.
Vantagens: Pode-se obter ganhos elevados e acesso a produtos
financeiros que exigem um conhecimento amplo e profundo do negociador.
Desvantagens: Possuem taxa de administração e risco de perda elevado.
• Fundos Cambiais
Conceito: Investem em títulos que pagam juros em dólar. Geralmente os
juros são baixos. Porém, quando há valorização do dólar, além dos juros, o
investidor ganha a variação cambial.
Riscos: Perda de dinheiro quando há desvalorização do dólar.
Vantagens: Uma boa alternativa para momentos de crise interna da
economia, pois acompanha a variação cambial.
Desvantagens: Possuem taxa de administração e há perdas quando a
moeda brasileira está valorizada.
• Imóveis
Conceito: Investimento tradicional, sem risco de perda.
Riscos: Por ser um ativo físico, estão sujeitos à ação do tempo, grilagem,
invasões e eventual desvalorização da localidade geográfica.
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Vantagens: Segurança e tangibilidade.
Desvantagens: As rentabilidades têm sido baixas e não há garantia que
haja interessados para alugar ou recomprar o imóvel.
• Fundos Imobiliários
Conceito: Fundos que investem em participações no mercado imobiliário,
acompanhando a performance deste mercado. É uma maneira de investir em
imóveis, sem concentrar todos os recursos em um único negócio.
Riscos: Baixo risco, pois o capital investido é diluído em diversos imóveis
que dificilmente apresentarão perdas significativas. Tais fundos são recentes no
mercado, não sendo fácil obter o recurso de volta quando se pensa em desistir da
aplicação.
Vantagens: Investimento em ativos concretos, diminuindo a possibilidade
de perdas com crises no mercado financeiro.
Desvantagens: Possuem taxa de administração e a rentabilidade, embora
bastante previsível, geralmente é baixa.
• Ações
Conceito: Participações nos resultados das empresas. Sempre que ocorre
lucro, as empresas distribuem dividendos (uma parte de seus resultados) aos
acionistas.
Riscos: Noticias e expectativas ruins sobre a empresa, fazem com que
muitos investidores se desfaçam de suas ações, o que reduz seu preço.
Vantagens: Grande valorização do patrimônio quando bem operadas.
Para isso é necessário, conhecimento mais profundo do mercado.
Desvantagens: Exigem conhecimento do comportamento do mercado, da
empresa, da economia e da política. Além disso, o risco é alto.
• Fundos de Ações
Conceito:

Fundos

que

adquirem

ações.

Buscam

oferecer

uma

rentabilidade próxima à rentabilidade média das ações do mercado geral ou de um
mercado específico.
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Riscos: A rentabilidade depende da evolução do mercado, estando sujeita
às suas incertezas e especulação dos investidores.
Vantagens: Uma maneira simples de negociar ações. Requer um
conhecimento do mercado financeiro, mas não tanto das empresas em si.
Desvantagens: Possuem taxa de administração e exposição a riscos
econômicos e políticos. Instabilidade de comportamento o que exige experiência dos
investidores.
• Fundos Balanceados
Conceito: Fundos que trabalham com características mistas dos demais
fundos, buscando contrabalançar riscos excessivos.
Riscos: Apresentam um risco menor que o dos demais fundos e uma
rentabilidade menos instável.
Vantagens: Em momentos de estabilidade pode obter rentabilidade acima
da média. Ao contrário da renda fixa, não “engessam” a rentabilidade.
Desvantagens: Possuem taxa de administração e chance de perdas
quando há fortes mudanças no mercado.
• Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL)
Conceito: É um planejamento financeiro administrado por uma instituição
financeira. Funciona como uma aposentadoria complementar, mas também pode ser
uma poupança de longo prazo. Os recursos são captados de maneira organizada,
de modo que, a partir de determinada data, obtém-se direito à determinada renda
que na maioria dos casos está vinculada a um seguro de vida.
Riscos: Os riscos são baixos, como na renda fixa. É possível saber
quanto poderá ser resgatado após o prazo de investimento.
Vantagens: Interessante quando não se pretende investir tempo na
construção de um plano financeiro de longo prazo. Ele permite que se deduza do IR
toda a aplicação no ano até o teto de 12% do rendimento bruto anual.
Desvantagens: Há incidência de Imposto de Renda, pago na época do
resgate, e de taxas de administração. Não é permitido o resgate temporário do
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dinheiro, isto é, o dinheiro fica bloqueado. Muitas vezes, devido esse bloqueio, o
poupador perde melhores oportunidades de investimento.
De acordo com Guimarães (2007b), existe também o plano Vida Gerador
de Benefício Livre (VGBL) que pode funcionar como uma previdência complementar
e também como uma poupança de longo prazo. O valor dos depósitos e o tempo
para sacar o dinheiro são definidos pelo investidor. O IR que incide sobre o VGBL é
recolhido automaticamente pela seguradora no momento do saque, e é calculado
apenas sobre o investimento. Para quem preenche a declaração simplificada do IR e
usa o desconto-padrão, a melhor opção é o VGBL, que também oferece um seguro
de vida e cobra taxas menores de administração.
• Ouro e Dólar
Conceito:

Investimentos

tangíveis

que

acompanham

movimentos

especulativos do mercado e são bastante suscetíveis a crises internacionais.
Riscos: O risco do dólar está ligado à situação econômica dos Estados
Unidos. Já o ouro é um metal precioso que, no longo prazo, pode perder seu valor.
Vantagens: Por ser tangível, mesmo diante de uma crise no mercado
financeiro, não poderá ser absorvido pelas instituições financeiras.
Desvantagens: Podem ocorrer perdas se houver desvalorização do
mercado desses ativos. Existem restrições legais para negocia-los e há necessidade
de um investimento em segurança para sua proteção.

2.11.3.

O Perfil do Investidor

De acordo com Lima (2007), “conhecer o próprio perfil ajuda na escolha
dos investimentos mais adequados às características de risco, rentabilidade e
liquidez que se pretende, de fato, assumir”.
Como regra geral, quanto menor for à tolerância a risco, mais conservador
será o poupador. Ao contrário, quanto mais disposto a correr riscos, confiando que
obterá rendimentos maiores, mais agressivo ele será.
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Segunda Lima (2007), “os bancos costumam oferecer três classificações:
conservador, moderado e agressivo. Os adeptos da renda variável são,
normalmente, enquadrados na última categoria”. Porém, quando os perfis são
analisados detalhadamente, nota-se que os grupos não são homogêneos. “Dentro
do universo das pessoas que compram ações é possível encontrar não apenas um,
mas diversos perfis de investidores” (LIMA, 2007).
Existem investidores de ações que preferem tomar as decisões em
grupo, outros delegam a escolha dos papéis a um profissional. Há quem só aplique
em ações por meio de fundos de investimentos ou opte por uma forma conservadora
de entrar na bolsa, enquanto algumas pessoas se preparam para negociar ações
sozinhas, como se fossem profissionais de mercado (LIMA, 2007).

2.11.4.

Participação dos Jovens nos Investimentos

Jovens têm se interessado mais por finanças, principalmente quando se
trata de investimentos com alto retorno. “Como têm a tecnologia na mão, coragem
para correr riscos e não guardam a memória inflacionária dos anos pré-Real, eles
serão maioria no mercado em pouco tempo” (LIMA, 2006).
Atualmente, existe mais de 200 comunidades financeiras, lista de
discussões e grupos fechados na internet, reunindo mais de 32 mil participantes
jovens, que debatem sobre investimentos. A maior parte desses jovens, segundo
Lima (2006), têm um interesse específico: a Bolsa de Valores, que tem funcionado
como um imã para essa nova geração.
Os números mostram um significativo percentual de jovens que estão
investindo na Bolsa de Valores. Do total de investidores, a faixa etária de 21 a 30
anos responde por 7,63% do total de contas abertas, com valor aplicado de 3,16
bilhões de reais.
A internet facilitou o acesso à informação, como se tornou, ela própria, um
canal para aplicações. “O sistema de home broker, que permite negociar ações sem
sair de casa, é o preferido dos jovens. Cerca de 80% da clientela de 18 a 30 anos da
corretora Concórdia, por exemplo, utilizam-no para comprar e vender ações” (LIMA,
2006).
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Para Lima (2006), é natural que os jovens apresentem um perfil mais
arrojado para os investimentos, tendo em vista que não possuem responsabilidades
com filhos e família. Quase por definição, o investidor jovem tem capacidade de
assumir riscos mais elevados, pois tem a vida toda pela frente. Caso ocorra algum
imprevisto, terá tempo para recuperar as perdas.
Um ponto a ser destacado é o excesso de otimismo com ganhos
imediatos. Esse comportamento pode ser muito perigoso. “O surto de interesse
juvenil pelo mercado financeiro coincide com os três últimos anos de altas quase
ininterruptas na Bolsa” (LIMA, 2006). A questão é saber se essa tendência do
comportamento dos jovens em relação aos investimentos sobreviverá à primeira
queda mais forte da Bovespa, que um dia certamente virá.

2.11.4.1. Home Broker

Atualmente ficou tão fácil investir em ações que não é preciso nem sair de
casa, as negociações podem ser feitas via internet através do sistema de Home
Broker. Segundo o site Financenter (2008b), o sistema de Home Broker foi
implantado em março de 1999 pela Bovespa e é semelhante aos serviços de home
banking oferecidos pela rede bancária.
O Home Broker é um moderno canal de relacionamento entre os
investidores e as Sociedades Corretoras da Bovespa, criado com o intuito de permitir
a participação de mais pessoas no mercado acionário, além de tornar mais ágil e
simples as atividades de compra e venda de ações. Através desse sistema o
investidor envie ordens de compra e venda de ações, automaticamente, via internet
(FINANCENTER, 2008b).
Entre algumas vantagens do sistema de Home broker, pode-se destacar a
possibilidade de acompanhamento da carteira de ações e o envio de ordens
imediatas, ou programadas, de compra e venda de ações, no Mercado a Vista e no
Mercado de Opções. Veja os principais números desse mercado:
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TABELA 7 – Operações pelo sistema Home Broker
Data
dez/05
dez/06
dez/07
fev/08
mar/08
abr/08
Fonte: Financenter (2008).

Volume de operações
(R$ mil)
3.806.958
7.825.878
19.507.522
24.771.768
24.113.137
27.867.623

Participação no total da Bovespa
5,94%
7,76%
9,53%
11,53%
11,22%
11,96%

TABELA 8 – Utilização do sistema Home Broker
Data
dez/05
dez/06
dez/07
fev/08
mar/08
abr/08
Fonte: Financenter (2008).

Número de Investidores por
mês
40.234
70.888
209.716
176.934
185.836
199.871

Valor médio por operação (R$
mil)
48
110
93
140
130
139

Verifica-se que, no mês de Abril de 2008, segundo o site Financenter
(2008b), o Home Broker registrou os seguintes recordes: volume total negociado,
com R$ 27,87 bilhões; participação no volume financeiro da Bolsa, com 11,96%.
2.11.5.

Fórmula da Abundância Financeira
Para Cerbasi (2004, p.69), “a chave do sucesso financeiro está na sua

capacidade de investir parte do que você ganha hoje”. Segundo o autor existe uma
fórmula da abundância financeira:
1) Gaste menos do que ganha e invista a diferença.
2) Depois reinvista seus retornos para obter retornos compostos até
atingir uma massa crítica de capital investido que crie a renda anual que
você deseja na vida.
Massa crítica diz respeito ao total de capital investido capaz de render
mensalmente o valor desejado. Abaixo um quadro com resumo dos meios para obter
os componentes da fórmula da abundancia financeira, proposto por Cerbasi (2005a):
QUADRO 1 – A fórmula da abundância financeira
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Meios

Como?
1) GASTAR MENOS DO QUE SE GANHA
Eliminar perdas displicentes de
a) Não desprezar pequenos valores
dinheiro
b) Não desprezar uma boa negociação
a) Relacionar minuciosamente os gastos mensais
Reduzir gastos
b) Estudar e revisar a planilha pessoal (familiar) regularmente
desnecessários
c) Cortar gastos supérfluos
d) Impor limites mensais à diversão
2) INVESTIR SEGUINDO UM PLANO PREESTABELECIDO
Definir o valor mensal a ser
a) Estabelecer um valor que possa ser aplicado todo mês
poupado
a) Ler
Selecionar a melhor alternativa
b) Estudar
de investimento
c) Informar-se
a) Estabelecer a renda desejada
Definir a massa crítica e a
b) Verificar qual é a poupança necessária para gerar essa
renda desejada em valores
renda em uma aplicação segura
atuais
c) Verificar se é viável em termos de prazo
d) Se necessário, remodelar o plano
3) GARANTIR A MASSA CRÍTICA
Fazer revisões periódicas do
a) Pedir auxílio a especialistas
plano
b) Informar-se sobre oportunidades
a) Maturidade e consciência na hora de investir: não por em
Proteger seu patrimônio
risco o plano
b) Buscar oportunidades com segurança mesmo que elas
nunca venham a aparecer
Fonte: Cerbasi (2005a, p.103).

2.12.

O Preparo do Jovem frente suas Finanças Pessoais

Conforme Frankenberg (2004) há muitas razões pelas quais as pessoas
não conseguem alcançar a independência financeira. Para os jovens, uma delas
certamente deve ser que o jovem, sendo saudável, prefere viver intensamente o dia
de hoje em vez de ficar pensando no amanhã. Não se programa para o futuro.
Um grande problema pode ser notado quando o jovem inicia sua carreira
de trabalho. Se este se encontra despreparado quanto à educação financeira, logo
que tiver o dinheiro em suas mãos, com as fortes estratégias de Marketing
trabalhadas pelo mercado, será facilmente induzido ao consumo. Analisando
afirmações anteriores, fica fácil entender a relação:
- O jovem não tem uma educação financeira por parte da família nem da
escola.
- Em pleno vigor da sua juventude, é natural que se preocupe com o dia
de hoje e com coisas momentâneas.
- Ao entrar no mercado de trabalho, receberá dinheiro, que facilitará a
realização de seus desejos momentâneos;
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- As empresas visualizam um mercado em potencial e trabalham as
estratégias de Marketing para atrair esse público em potencial.
- Como resultado tem-se um forte consumismo e nenhuma preocupação
e preparação para o futuro financeiro.
O despreparo financeiro do jovem não está ligado somente ao consumo,
mas também para lidar com ocorrências fortuitas e imprevistos que lhes acontecem.
“Serão reféns e fortemente dependentes de esquemas complicados, caros e às
vezes inviáveis, podendo até tornarem-se catastróficas em um país onde o peso da
dependência

do

crédito

e

dos

empréstimos

é

absurdamente

oneroso”

(FRANKENBERG, 2004).
Tanto jovens quanto pessoas de meia idade deveriam pensar seriamente
a respeito de suas finanças e preparar-se para mudanças no mercado de trabalho e
no mundo. De acordo com o Frankenberg (2004), aconselha-se a elaboração
imediata de planos sistemáticos de acumulação de capital e poupança, além de uma
revisão constante e consciente dos orçamentos domésticos de despesas, para que
numa eventual emergência o problema seja solucionado sem grandes dificuldades.
Para Cerbasi (2007b), o projeto pessoal deveria estar bem formatado
desde o início da carreira, ou seja, desde o primeiro salário. “[...] mas essa
recomendação continuará sendo uma utopia enquanto não tivermos, em cada
faculdade, um módulo de encerramento de curso com orientações sobre vida
financeira” (CERBASI, 2007b).

2.12.1

Futuro Milionário

De acordo com Guimarães (2007a), para se tornar um futuro milionário é
necessária muita disciplina para investir e iniciar a poupança o mais cedo possível,
quanto antes melhor. Veja algumas situações para se tornar milionário com um
plano de previdência com rentabilidade de 6% ao ano, que investe apenas em renda
fixa (considerar um investimento inicial de 5.000 reais):
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TABELA 9 – Como se tornar milionário aos 55 anos
Sua idade hoje (em anos)
20
25
30
35
40
45
Fonte: Guimarães (2007, p.70).

Para ter 1 milhão de reais aos 55 anos, invista
todo mês (em R$):
696
720
1.440
2.245
3.750
6.070

Algumas dicas devem ser levadas em consideração, conforme Guimarães
(2007), para se obter um futuro financeiro tranqüilo:
Para jovens aos 20 anos:
1) Gaste menos do que ganha: quanto antes for cultivada a disciplina de
poupar, menores serão os riscos de tomar decisões financeiras equivocadas e de
atrasar a aposentadoria.
2) Poupe pelo menos 20% de sua renda bruta: aproveite que ainda não
tem responsabilidades com filhos e família para poupar mais. Aproveite para guardar
parcelas do 13° salário ou de algum outro bônus.
3) Contenha-se ao escolher o carro: é comum o jovem cometer esse erro,
comprometendo a renda com o financiamento de um carro novo. O valor do
automóvel influencia o valor do seguro, que é mais alto para pessoas jovens.
4) Compre a primeira casa à vista: fuja de aluguéis e financiamentos.
Quanto maior o valor poupado, mais cedo conseguirá a primeira casa.
5) Invista de maneira arrojada: esse é o melhor momento para aprender
com investimentos de maior risco, aplicando diretamente em ações ou em fundos de
renda variável. Se ocorrerem perdas, ainda haverá tempo para recuperá-las.
6) Crie um fundo de emergência: guarde dinheiro suficiente para cobrir
dois anos de despesas básicas. Assim, não será preciso mexer nos investimentos
caso ocorra um imprevisto.
Para jovens aos 30 anos:
1) Priorize

sua carreira: invista no seu desenvolvimento. Faça

especialização e planeje um MBA, guardando dinheiro para pagá-lo à vista.
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2) Tire proveito das vantagens tributárias: com uma renda maior, é bem
provável que o IR a ser pago seja maior também. Conheça as possibilidades de
abatimento das quais pode-se usufruir.
3) Trate seu portfólio como uma empresa: os custos devem ser avaliados
e reduzidos. Evite taxas de administração ou de performance altas.
4) Diversifique seus investimentos: invista, mas com menos riscos,
principalmente se já estiver casado.
5) Continue longe dos financiamentos: para trocar de carro ou
apartamento, faça aplicações separadas e pague sempre à vista. Não faça
endividamentos.
6) Some as rendas, divida os custos: quando se tem uma família, é
importante unir os planejamentos. Compartilhe as metas e evite que a falta de
disciplina de um atrapalhe os planos do outro.
7) Considere os filhos como projetos: na hora de estimar os custos de
cada filho, considere 25 anos. Entre escola, cuidados médicos, roupas e faculdade,
os pais gastarão ao longo desse período o equivalente a 1 milhão de reais com cada
um.
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3.

METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1.

Plano ou Delineamento da Pesquisa, de acordo com o Propósito ou o
Objetivo Geral estabelecido.
Os tipos de pesquisa a serem realizados neste trabalho são: Pesquisa

Levantamento, Pesquisa Descritiva e Pesquisa Exploratória.
Para obtenção dos objetivos propostos, duas populações serão
trabalhadas:
• A primeira compreende estudantes da Faculdade de Administração de
Empresas da PUC-Campinas. Os critérios utilizados para seleção da amostra são:
estudantes do 3º ou 4º ano da Faculdade de Administração de Empresas da PUCCampinas, do período noturno.
• A segunda população compreende especialistas sobre Finanças
Pessoais, os quais ajudarão na análise e avaliação da importância da disciplina
financeira para os estudantes em questão.
As pesquisas serão realizadas através de questionários e entrevistas,
procurando responder as seguintes questões:
-

O que os estudantes universitários pensam sobre planejamento
financeiro pessoal;

-

Qual o comportamento dos estudantes universitários frente a suas
finanças pessoais;

-

Quais

são

as

maiores

dificuldades

encontradas

para

o

desenvolvimento e prática de um planejamento financeiro pessoal;
-

Qual a importância do desenvolvimento de um planejamento financeiro
pessoal para os estudantes em questão.

Os resultados serão comparados com a literatura, principalmente a
respeito das dificuldades e barreiras no desenvolvimento de um planejamento
financeiro pessoal.
Toda a análise levará a uma conclusão sobre o preparo dos estudantes
universitários frente ao gerenciamento de suas finanças pessoais, objetivo principal
deste trabalho.
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3.2.

Tipo de Pesquisa
• Quanto aos meios:
Tipo de pesquisa a ser utilizado: Pesquisa Bibliográfica.
Pesquisa Bibliográfica: utilizada para conhecer e discutir os principais

conceitos que envolvem o assunto Planejamento Financeiro Pessoal, através de
fontes bibliográficas como: livros, revistas, artigos, entre outros.
A revisão bibliográfica foi realizada no capítulo 2 deste trabalho,
abordando diversos autores, bem como artigos de sites especializados em finanças
pessoais.
Principais autores analisados: Gustavo Cerbasi – autor dos livros “Casais
inteligentes enriquecem juntos” e “Dinheiro, os segredos de quem tem”, ambos da
Editora Gente; e Almir Ferreira de Sousa e Caio Fragata Torralvo – autores do livro
“Aprenda a administrar o próprio dinheiro”, da Editora Saraiva. Os autores abordam
o assunto Planejamento Financeiro Pessoal de maneira muito prática, utilizando uma
linguagem de fácil compreensão e exemplos do dia a dia. Até mesmo os conceitos
de matemática financeira e inflação (um tanto complexos para a maioria das
pessoas), ficam claramente definidos através da leitura de seus livros. Além disso,
os livros são bastante ricos em conceitos, abordando características da economia e
população brasileira, causas e conseqüências do despreparo financeiro, o processo
de planejamento financeiro (incluindo planilhas orçamentárias detalhadas) e tipos de
investimentos.
No processo de revisão bibliográfica, houve certa dificuldade em
encontrar autores que abordassem o assunto Planejamento Financeiro Pessoal
direcionado para jovens. A maioria deles aborda o assunto de maneira generalizada,
sem direcionar para um público específico. O livro “Pai rico Pai pobre” de Kiyosaki e
Lechter, da Editora Campus, é uma das referências com maior conteúdo para os
jovens, porém o assunto é abordado de maneira diferente dos demais. Através da
história de um pai rico e um pai pobre, o autor evidencia a importância da educação
financeira por parte da família e das instituições de ensino, bem como a importância
do conhecimento das Finanças e da disciplina financeira, fator determinante para o
sucesso pessoal e profissional.
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Através da pesquisa bibliográfica foi possível conhecer e analisar a
importância do planejamento financeiro pessoal tanto para os jovens como para
todas as pessoas, em todas as idades, possibilitando a realização de sonhos e
objetivos e conseqüentemente, na obtenção de melhor qualidade de vida.
• Quanto aos fins:
Tipos de pesquisa a serem utilizados: Pesquisa Levantamento, Pesquisa
Descritiva e Pesquisa Exploratória.
Pesquisa

Levantamento:

utilizada

para

levantar

dados

primários

referentes à população de estudantes da Faculdade de Administração de Empresas
da PUC-Campinas, por meio de uma amostra. Alguns dados a serem levantados:
faixa etária, renda média mensal, despesas mensais, entre outras.
Pesquisa Exploratória: utilizada para conhecer melhor a população a ser
pesquisada, obtendo maior familiaridade com os estudantes de Administração de
Empresas da PUC-Campinas e seu comportamento frente às finanças pessoais,
uma vez que não há outras pesquisas que relatam esse comportamento.
Pesquisa Descritiva: utilizada para descrever as características da
população em questão e seu padrão de comportamento.
3.3.

Definição da Área ou População-Alvo (universo) do estudo
As pesquisas com os estudantes universitários serão realizadas na

Faculdade de Administração de Empresas da PUC-Campinas, localizada no prédio
H15 do Campus I da Universidade. A Faculdade conta atualmente com 1.362
estudantes, sendo:

PERÍODO / ANO

1° ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

TOTAL

DIURNO

120

85

50

60

315

NOTURNO

248

216

233

350

1047

TOTAL

368

301

283

411

1362

Já as pesquisas com os especialistas serão realizadas: pessoalmente, na
própria faculdade (com o professor Julio Diniz), via skype (com a especialista Cássia
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D’Aquino) e via email (com Louis Frankenberg, diretor de planejamento e finanças
pessoais).
3.4.

Plano de Amostragem
A primeira amostra desta pesquisa compreende os estudantes do 3º e 4º

anos da Faculdade de Administração de Empresas da PUC-Campinas, do período
noturno, totalizando 583 alunos.
O plano de amostragem a ser utilizado pode ser classificado como
Amostra aleatória estratificada, uma vez que, dentro de uma população foi definido
um grupo com características semelhantes como: faixa etária, nível educacional,
experiência profissional, entre outras, adequado ao objetivo da pesquisa deste
trabalho.
A segunda amostra compreende especialistas da área financeira: Júlio
Diniz, professor da PUC Campinas e consultor financeiro; Cássia D’Aquino,
especialista em educação financeira e Louis Frankenberg, diretor de planejamento e
finanças

pessoais

Administração

e

da

Associação

Contabiliade

Nacional

(ANEFAC)

dos
e

Executivos
sócio

de

diretor

Finanças,
dos

sites

www.financenter.com.br e www.drprevidencia.com.br.
3.5.

Plano de Coleta de Dados
Questionários e entrevistas serão utilizados para coleta de dados

primários, cuja fonte (população) será estudantes universitários e especialistas da
área de Finanças Pessoais.
Período da coleta dos dados: Outubro e Novembro de 2008.
Os dados serão coletados pessoalmente e via internet.
3.6.

Técnicas de Coletas de Dados
As pesquisas utilizadas para levantamento dos dados primários serão do

tipo “Quantitativas”. Serão utilizados 2 questionários, sendo um com questões
fechadas e outro com questões abertas e 2 entrevistas semi-estruturadas (com
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roteiro). A seguir, um detalhamento das técnicas de coleta de dados, em ordem de
evolução da pesquisa:
- Questionário (Q1): primeiramente será utilizado um questionário com
questões fechadas (do tipo quantitativo). Este questionário será aplicado aos
estudantes do 3° e 4° ano da Faculdade de Administração de Empresas da PUCCampinas, abrangendo aproximadamente 583 alunos. Tal instrumento será utilizado
para responder às seguintes questões: o que o estudante universitário pensa sobre
Planejamento Financeiro Pessoal? O estudante universitário sabe o que é um
Planejamento Financeiro Pessoal? E, qual o comportamento dos estudantes frente
suas finanças e consumo?
- Entrevista (E1): logo após a aplicação do questionário, será realizada
uma entrevista individual com 12 estudantes, que tenham respondido ao
questionário, seguindo o seguinte critério:
⇒ 4 estudantes que afirmaram no questionário que não sabem e não
possuem um planejamento financeiro pessoal;
⇒ 4 estudantes que afirmaram no questionário que sabem mas não
possuem um planejamento financeiro pessoal;
⇒ 4 estudantes que afirmaram no questionário que sabem e que
possuem um planejamento financeiro pessoal.
Além disso, esses estudantes devem possuir um trabalho assalariado.
A entrevista será do tipo quantitativa, semi-estruturada (com utilização de
um roteiro). Esse instrumento será utilizado para aprofundar o conhecimento sobre o
comportamento dos estudantes frente às finanças e para descobrir suas maiores
dificuldades no desenvolvimento e prática de um Planejamento Financeiro Pessoal.
Essa entrevista também permitirá identificar seus principais objetivos de vida, seu
modo de consumo e interesse pelos investimentos.
- Entrevista (E2): logo após avaliar as pesquisas realizadas com os
estudantes e obter um resultado inicial da análise, será realizada uma entrevista com
especialistas da área de Finanças Pessoais. A entrevista será do tipo quantitativa,
semi-estruturada (com roteiro) e contará com 2 momentos: as primeiras questões
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permitirão uma percepção geral sobre o que é o planejamento financeiro pessoal,
sua importância e maiores dificuldades para sua elaboração. A seguir, a entrevista
será conduzida levantando questões específicas para o público em questão. O
objetivo é analisar a importância do Planejamento Financeiro Pessoal para os
estudantes universitários e avaliar alguns planos que poderiam ser propostos aos
alunos (dicas de comportamento e gerenciamento das finanças pessoais).
- Questionário (Q2): além de uma entrevista, será utilizado um
questionário do tipo quantitativo com questões abertas, o qual será encaminhado via
internet, para especialistas da área de Finanças Pessoais. Os objetivos são os
mesmos da entrevista (E2).
3.7.

Cronograma de Atividades

QUADRO 2 – Cronograma de atividades
ETAPA

MESES / 2008
JAN FEV MAR ABR MAI

A

$

$

$

$

B

$

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
$

$
$

$

C

$

D

$

E

$

F

$

G

$

H

$

I

$

J

$

K

$
$

O Quadro 2 apresenta o cronograma de atividades descritas a seguir:
A) Pesquisa bibliográfica: revisão da bibliografia sobre planejamento
financeiro pessoal, através de livros, periódicos, sites, entrevistas com
especialistas da área.
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B) Metodologia: revisão e detalhamento da metodologia, definindo como o
projeto será realizado. Esta etapa inclui a definição do plano de
pesquisa a ser utilizado: população, amostras, tipos de pesquisa entre
outros detalhes.
C) Questionário (Q1): desenvolvimento e aplicação de questionário com
questões fechadas aos 583 estudantes do 3° e 4° ano do curso de
Administração da PUC Campinas, período noturno, na primeira
quinzena do mês.
D) Análise de dados: análise dos dados coletados no questionário (Q1).
E) Entrevista (E1): desenvolvimento e aplicação de entrevista individual
semi-estruturada focalizada com 12 alunos, na segunda quinzena do
mês.
F) Entrevista (E2): desenvolvimento e aplicação de entrevista semiestruturada focalizada com especialistas da área de finanças pessoais,
na segunda quinzena do mês.
G) Questionário (Q2): desenvolvimento e aplicação de questionário via
internet com especialistas da área de finanças pessoais, na segunda
quinzena do mês.
H) Tabulação e Análise de dados: análise dos dados coletados nas
pesquisas com os estudantes e com os especialistas.
I) Conclusão: análise e desenvolvimento da conclusão do projeto.
J) Elaboração da monografia: estruturação e montagem da monografia.

Os dados obtidos através das pesquisas serão analisados e comparados
com o que a literatura diz a respeito do Planejamento Financeiro Pessoal e o
preparo dos estudantes diante de suas finanças pessoais. Tal análise permitirá
identificar o comportamento dos estudantes em relação ao recurso financeiro e, no
caso de um despreparo financeiro, identificar as principais barreiras que dificultam a
prática do Planejamento Financeiro Pessoal.
A partir dessas conclusões, com base na literatura, será possível
descrever a importância do gerenciamento das finanças pessoais para os
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estudantes que estão ingressando no mercado de trabalho e quais as principais
características e práticas a serem consideradas na elaboração de um Planejamento
Financeiro Pessoal para o grupo em questão.
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4.

ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1.

Análise das Pesquisas Realizadas com os Estudantes Universitários

4.1.1.

Análise de Dados do Questionário (Q1)
Neste capítulo é apresentada a análise dos dados obtidos através da

aplicação de um questionário a uma amostra de estudantes do 3° e 4° anos da
faculdade de Administração da PUC-Campinas.
Os dados obtidos serão utilizados para inferir empiricamente às seguintes
questões:
-

O que os estudantes universitários pensam sobre Planejamento
Financeiro Pessoal?

-

O estudante universitário sabe o que é um Planejamento Financeiro
Pessoal?

-

Qual o comportamento dos estudantes universitários frente a suas
finanças e ao consumo?

Os questionários foram aplicados em 10 turmas do curso de
Administração do período noturno, sendo 5 turmas do 3° ano e 5 turmas do 4° ano.
Do total de 581 questionários distribuídos aos alunos, cerca de 252 foram
respondidos, os quais representam 43,37% deste universo.
QUADRO 3 – Questionários aplicados e respondidos
N° de questionários respondidos

3° Ano
131

4° Ano
121

Total
252

Fonte: Elaboração da autora

A seguir, uma tabela com os resultados e a freqüência obtidos com a
aplicação dos questionários, organizados por questão. Os resultados da questão de
número 16, referente às Despesas Mensais, serão apresentados separadamente,
juntamente com a sua análise, tendo em vista seu modo de avaliação diferenciado.
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TABELA 10 – Resultados e Freqüências dos Questionários (Q1)
RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
Número de Questionários
Turmas
Salas
1- Idade (Média)

TOTAL
252
2
10

%
43,37

23,74

2- Sexo
1. Masculino
2. Feminino
TOTAL

108
144
252

42,86
57,14
100

3- Estado Civil
1. Casado
2. Solteiro
3. Viúvo
4. Separado
5. Divorciado
6. Outro
TOTAL

26
217
1
2
3
3
252

10,32
86,11
0,40
0,79
1,19
1,19
100

4- Cidade em que reside

27 cidades diferentes

5- Com quem mora
1. Com os Pais
2. Sozinho
3. Cônjuge e Filhos
4. Com amigos
5. Outros
TOTAL

186
21
25
14
6
252

73,81
8,33
9,92
5,56
2,38
100

6- Trabalha / Faz Estágio
1. Não
2. Sim
Se sim, há quanto tempo? (Média em anos)
TOTAL

11
241
4,01
252

4,37
95,63

7- Faixa salarial
1. Não recebe nada
2. Até R$ 500,00
3. Entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00
4. Entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00
5. Acima de R$ 5.000,00
TOTAL

9
5
78
152
8
252

3,57
1,98
30,95
60,32
3,17
100

100
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8- Comportamento frente Receitas e Despesas
1. Gasta mais do que ganha
2. Gasta menos do que ganha
3. Gasta tudo o que ganha
TOTAL

50
139
61
250

19,84
55,16
24,21
99,21

9- Tipos de Investimentos que possui
1. Não possui investimentos
2. Conta Corrente
Se sim, em quantos bancos? (Média)
3. Poupança
4. Ações
5. Fundos de Investimentos
6. Outros

30
187
1,48
144
17
36
24

11,90
74,21

10- A maioria das Compras é
1. À Vista
2. A Prazo
TOTAL

179
69
248

71,03
27,38
98,41

11- Situação em que compra à vista
1. Sempre compra à vista
2. Nunca compra à vista
3. Quando o valor é pequeno
4. Quanto tem desconto significativo

88
2
79
94

34,92
0,79
31,35
37,30

74
178
1,57
R$ 2.150,97
252

29,37
70,63
0,62

13- Como paga a fatura do cartão
1. Pagamento parcelado
2. Pagamento Integral
TOTAL

16
156
172

8,99
87,64
96,63

14- Possui Cheque especial
1. Não possui
2. Sim, utiliza todo limite
3. Sim, utiliza parcialmente o limite
4. Sim, mas não usa o limite
TOTAL

118
10
37
87
252

46,83
3,97
14,68
34,52
100

12- Possui Cartão de Crédito
1. Não possui
2. Sim possui
Se sim, quantos? (Média)
Qual o limite? (Média)
TOTAL

57,14
6,75
14,29
9,52

100
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15- Porcentagem que poupa mensalmente
1. Não poupa
2. Até 10%
3. Entre 10 e 20%
4. Entre 20 e 30%
5. Entre 30 e 50%
6. Acima de 50%
TOTAL

81
57
59
29
18
7
251

32,14
22,62
23,41
11,51
7,14
2,78
99,60

17- Quais os 2 maiores Objetivos
1. Comprar uma casa/apartamento
2. Casamento
3. Viajar
4. Comprar um carro / moto
5. Investir nos estudos
6. Comprar um celular
7. Comprar um computador / notebook
8. Outros

178
39
66
66
101
0
5
12

70,63
15,48
26,19
26,19
40,08
0
1,98
4,76

18- Perfil em relação aos Investimentos
1. Agressivo
2. Moderado
3. Conservador
TOTAL

22
119
101
242

8,73
47,22
40,08
96,03

19- Sabe o que é um Planejamento Financeiro Pessoal
1. Sim
2. Não
TOTAL

227
23
250

90,08
9,13
99,21

20- Possui um Planejamento Financeiro Pessoal
1. Sim
2. Não
TOTAL

156
96
252

61,90
38,10
100

16- Despesas mensais
Educação
Transporte
Alimentação
Lazer e esporte
Vestuário
Beleza
Saúde
Moradia
Comunicação
Outros
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21- Teve disciplina de Educação Financeira na escola
1. Sim
2. Não
TOTAL

148
104
252

58,73
41,27
100

22- Participou de eventos sobre Finanças Pessoais
1. Sim
2. Não
TOTAL

87
165
252

34,52
65,48
100

23- Conversa com os pais sobre Finanças Pessoais
1. Sim
2. Não
TOTAL

151
100
251

59,92
39,68
99,60

72
11
0
223
19
177
29

28,57
4,37
0
88,49
7,54
70,24
11,51

24- O que pensa sobre Planejamento Financeiro Pessoal
1. É fazer investimentos
2. É a mesma coisa que planejamento para aposentadoria
3. Só pode ser utilizado por quem tem muito dinheiro
4. É planejar receitas, despesas e investimentos
5. É um processo para sair de crises financeiras
6. É determinar objetivos e metas
7. É a mesma coisa que orçamento financeiro
Fonte: Elaboração da autora

Análise dos Resultados
Faixa Etária
Idade média dos estudantes: 24 anos (Mínimo: 19 anos / Máximo: 44
anos)
Sexo
A maioria (57,14%) dos estudantes é do sexo feminino.
Estado Civil
A maioria (86,11%) dos estudantes são solteiros.
Esse percentual representa um elevado número de estudantes que ainda
não possuem responsabilidades com família e/ou filhos. Ou seja, esses estudantes
podem aproveitar essa fase da

vida, quando ainda

não

possuem

tais
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responsabilidades, para poupar um percentual maior, arriscar mais em seus
investimentos e planejar-se para o casamento e a vinda dos filhos, no futuro.
Dentre os 26 casados, 10,32%, podemos verificar que:
TABELA 11 – Perfil dos estudantes casados
Características
Trabalham
Não poupam
Sabem o que é Planejamento Financeiro Pessoal
Possuem um Planejamento Financeiro Pessoal
Principal despesa: Educação
Segunda maior despesa: Moradia
Fonte: Elaboração da autora

%
100
34,62
80,77
57,69
46,15
30,77

Pode-se verificar, na tabela anterior, que as despesas com moradia estão
entre as maiores para os estudantes casados, comprometendo boa parte de sua
renda que poderia ser destinada à poupança.
Moradia
Pode-se encontrar nos questionários 27 cidades diferentes, descritas na
tabela a seguir, em ordem alfabética. A maior parte dos estudantes (51,59%) reside
na cidade de Campinas (19 respondentes não preencheram esta questão). Cerca de
74% dos respondentes moram com os pais.
QUADRO 4 – Origem dos estudantes
Americana
Amparo
Artur Nogueira
Campinas
Cosmópolis
Guarujá
Holambra
Hortolândia
Indaiatuba
Fonte: Elaboração da autora

Itapira
Itatiba
Itu
Jaguariúna
Jundiaí
Limeira
Louveira
Mogi Guaçu
Mogi Mirim

Monte Mor
Nova Odessa
Paulínia
Piracicaba
Salto
Santa Bárbara D’Oeste
Sumaré
Valinhos
Vinhedo

Trabalho
A maioria (96,63%) dos estudantes trabalha o que representa uma
população ativa economicamente. Os respondentes trabalham em média há 4 anos,
ou seja, muitos entraram no mercado de trabalho assim que iniciaram a faculdade e
outros, antes mesmo de iniciar a graduação.
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Salário
Em relação ao salário, 32,93% dos estudantes recebem até R$ 1.000,00
mensalmente, 63,49% recebem acima deste valor.
Equilíbrio dos Gastos
A maioria dos estudantes gasta menos do que ganha (55,16%), porém é
significativa a porcentagem de estudantes que gastam mais do que ganham
(19,84%) e dos que gastam tudo o que ganham (24,21%), evidenciando indícios de
ausência de disciplina e descontrole dos gastos. Não responderam a esta questão
cerca de 0,79%.
Investimentos
Cerca de 74,21% dos estudantes possuem conta corrente (em média, em
apenas 1 banco). Apenas 57,14% possuem poupança, revelando um número
significativo de pessoas que não possuem uma reserva financeira segura.
Alguns apresentam um conhecimento ou interesse maior sobre
investimentos: 6,75% investem em ações e 14,29% aplicam em fundos de
investimentos. Outros 9,52% apresentam investimentos diversos, como: Previdência
Privada, Imóveis, Veículos, Gado, Renda Fixa, Compra de Call, CDI, CDB, LTN,
Descontos de Cheque Pré, Títulos de Capitalização. Dentre estes, a Previdência
Privada se destaca, representando 3,57% dos respondentes.
Perfil de Compra
A maioria (71,03%) dos estudantes faz suas compras à vista, sendo que:
31,35% compram à vista quando o valor é pequeno, 37,30% compram à vista
quando tem desconto significativo e 34,92% sempre compram à vista.
Esses resultados podem demonstrar um baixo grau de endividamento,
além de um orçamento futuro menos comprometido.
Não responderam a esta questão cerca de 1,59%.
Cartão de Crédito
Cerca de 71% dos estudantes possuem cartão de crédito. Deste
percentual, 87,64% efetuam o pagamento da fatura integral e 8,99% pagam a fatura

88

parcelada. Cerca de 3,4% dos que possuem cartão de crédito não responderam a
essa questão.
Crédito Especial
Em relação ao limite de crédito (conhecido em muitos bancos como
“cheque especial”), grande parte dos estudantes (81,35%), não possui ou se
possuem não o utilizam.
Utilizam parcialmente o limite 14,68%, e 3,97% utilizam todo o limite. O
percentual dos que utilizam o limite parcial ou integral é bastante preocupante, tendo
em vista que a taxa do cheque especial é uma das mais elevadas, o que demonstra
pessoas com pouca informação sobre as taxas praticadas pelos bancos e até
mesmo, certa falta de controle, deixando o valor das despesas ultrapassar o limite.
Poupança
Mais de 30% dos estudantes não poupam nenhum valor mensalmente.
Não respondeu a esta questão cerca de 0,40% dos respondentes.
GRÁFICO 1 - Poupança

Dentre os estudantes que poupam, cerca de 68% poupam até 20% de
sua renda ao mês:
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GRÁFICO 2 – Poupança Mensal

Em relação aos a que não poupam, pode-se afirmar que:
TABELA 12 – Perfil dos estudantes que não poupam
Características
São mulheres
São solteiros
Moram com os pais
Trabalham
Faixa salarial – entre 500 e 1.000 reais
Faixa salarial – entre 1.000 e 5.000 reais
Compram a vista
Sabem o que é Planejamento Financeiro Pessoal
Possuem um Planejamento Financeiro Pessoal
Principal despesa: Educação
Fonte: Elaboração da autora

%
65,43
83,95
76,54
93,83
38,27
49,38
55,56
83,95
39,91
45,68

Numa breve análise, pode-se afirmar que, um estudante que tem uma
renda mensal de R$ 1.000,00, se aplicar 20% mensalmente (percentual ideal
segundo alguns autores), a uma taxa mensal de aproximadamente 0,6%
(rendimento da poupança), durante 25 anos, ao final desse período terá um
montante suficiente que lhe dê um retorno mensal de R$ 1.000,00. Esse valor pode
ser utilizado para complementar a aposentadoria, bem como para obter algum bem
ou melhorar sua qualidade de vida. Além disso, poderá optar por não mais trabalhar
e viver apenas desse rendimento.
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Despesas Mensais
Para responder à questão referente às despesas mensais, os estudantes
seguiram o seguinte critério: enumeração das despesas de 1 a 10, considerando o
número 1 para a maior despesa (a principal), o número 2 para a segunda maior
despesa e assim sucessivamente, de modo que o número 10 representaria a menor
despesa (com menor participação no total das despesas).
Para avaliação deste item, foram levados em consideração apenas os
questionários cuja questão foi completada corretamente – 179 questionários
(71,03%).
TABELA 13 – Despesas mensais X Notas
Notas
Itens
1
2
Educação
93
31
Transporte
27
45
Alimentação
6
32
Lazer e Esporte
9
13
Vestuário
8
23
Beleza
2
6
Saúde
1
4
Moradia
24
14
Comunicação
3
11
Outros
6
0
Fonte: Elaboração da autora

3

4
9
32
39
34
16
7
10
11
22
0

5
10
18
31
26
39
14
11
8
21
1

6
9
21
21
25
26
18
24
8
24
1

7
8
9
19
19
25
26
32
10
31
1

8
3
8
14
17
31
19
36
23
27
1

9
3
12
9
23
9
40
35
25
20
3

10
12
5
7
13
1
45
22
46
19
8

1
2
1
0
1
2
4
10
1
158

Total
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179

Os resultados obtidos podem ser avaliados de duas maneiras:
- A primeira avaliação pode ser feita analisando os dados na vertical, ou
seja, levando em consideração as despesas que mais receberam nota 1, nota 2 e
assim sucessivamente. O gráfico abaixo ilustra as despesas que mais receberam
nota 1. Dentre elas, as principais são: Educação, Transporte e Moradia.
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GRÁFICO 3 – Maiores Despesas

- A segunda avaliação pode ser feita analisando cada despesa
separadamente, verificando qual a nota mais recebida por cada uma. Por exemplo,
podemos notar que a Educação recebeu mais notas 1, a Saúde recebeu mais notas
7, já a moradia recebeu mais notas 9 e assim por diante. As notas indicam a
importância de cada despesa dentro do orçamento dos alunos.
GRÁFICO 4 – Despesas Mensais

92

Objetivos
TABELA 14 - Objetivos
Principais Objetivos
Comprar uma casa / apartamento
Investir nos estudos
Viajar
Comprar um carro / moto
Casamento
Outros
Computador
Fonte: Elaboração da autora

%
70,63
40,08
26,19
26,19
15,48
4,76
1,98

No item “Outros”, foram citados objetivos tais como: trocar de carro,
reformar a casa, poupar, solidificar a empresa, juntar 1 milhão em 10 anos, abrir uma
empresa, fundar outra empresa, fazer investimentos. Não responderam a esta
questão cerca de 0,40% dos estudantes.
Perfil de Investimento
A maioria (87,30%) dos estudantes considera ter um perfil conservador ou
moderado, ou seja, a minoria (8,73%) considera-se um investidor agressivo. Não
responderam a esta questão cerca de 3,97%.
Esse resultado pode demonstrar falta de conhecimento ou falta de
interesse em relação aos investimentos. A fase jovem da vida é uma das melhores
para arriscar e aprender a ganhar dinheiro, entretanto é preciso cautela e definir
inicialmente qual é o risco que pode e consegue assumir.
Conhecimento e Prática do Planejamento Financeiro Pessoal
Em relação ao conhecimento, os resultados foram positivos: 90,08% dos
alunos afirmaram que sabem o que é planejamento financeiro pessoal. Não
responderam a esta questão cerca de 0,79% dos estudantes.
Porém, apenas 61,90% dos alunos afirmaram possuir um planejamento
financeiro pessoal.
Em relação aos que sabem o que é o planejamento financeiro pessoal:
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TABELA 15 – Perfil dos alunos que sabem o que é o planejamento financeiro
pessoal
Características
Não possuem um planejamento financeiro pessoal
Tiveram disciplina de Educação Financeira na escola
Participaram de algum evento sobre finanças pessoais
Falam com os pais sobre finanças pessoais
Fonte: Elaboração da autora

%
38,10
59,03
36,56
61,67

Como é possível analisar, mais de 38% dos estudantes que sabem o que
é um planejamento financeiro pessoal, não o possuem. Esse resultado pode revelar
jovens que, embora saibam o que é, não conseguem por em prática, devido a
diversos problemas, como a falta de disciplina. Além disso, esse percentual de
alunos pode ter um conhecimento superficial sobre o assunto, o que não os motiva a
colocá-lo em prática.
Em relação aos que possuem um planejamento financeiro pessoal:
TABELA 16 – Perfil dos alunos com planejamento financeiro pessoal
Características

%
20,51
9,62
71,79
67,31

Não poupam
Não possuem investimentos
Possuem conta corrente
Possuem poupança
Fonte: Elaboração da autora

Analisando

a

tabela,

verifica-se

um

percentual

significativo

de

respondentes que afirmaram possuir um planejamento financeiro pessoal, porém
não poupam (20,51%). Esse resultado pode parecer um tanto contraditório ao
analisar que, se não poupam é porque utilizam toda a renda para pagar as
despesas, não sobrando nada para objetivos futuros ou para formação de uma
reserva financeira. Talvez esses estudantes não pratiquem seu planejamento de
forma correta.
Além disso, três estudantes se contradisseram, afirmando que não sabem
o que é planejamento financeiro pessoal, porém o possuem.
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Educação Financeira
A maioria (58,73%) teve disciplina de Finanças Pessoais na escola.
A existência de uma disciplina sobre Educação Financeira nas escolas
ajuda no conhecimento e melhor relação entre as pessoas e o dinheiro, preparandoas para administrar melhor suas receitas, despesas e investimentos. Esse
conhecimento influencia no controle dos gastos, contribuindo para maior disciplina e
conseqüentemente, para o alcance de objetivos em um prazo menor.
A cultura da poupança deve ser cultivada, fazendo as pessoas pensarem
não apenas em seus objetivos a curto prazo, mas também a longo prazo, como por
exemplo, fazer uma previdência privada para garantir uma aposentadoria tranqüila.
Eventos
34,52% participaram de eventos sobre o assunto (palestras, cursos).
Família
59,92% falam com os pais sobre finanças pessoais.
Esse percentual revela que muitos pais não conversam com os filhos
sobre finanças, o que influencia no despreparo dos jovens frente a suas receitas e
despesas no futuro.
Além da escola, os pais são os primeiros e principais exemplos, que tem o
papel de contribuir para a formação educacional do indivíduo. Se os próprios pais
não possuem o hábito de poupar, isso poderá influenciar os filhos, tanto em relação
ao despreparo quanto ao desinteresse pelo assunto.
Não responderam a esta questão cerca de 0,40%.
Conceito sobre Planejamento Financeiro Pessoal
TABELA 17 – Conceito do jovem sobre planejamento financeiro pessoal
Conceitos
É fazer investimentos
É a mesma coisa que planejamento para a aposentadoria
Só pode ser utilizado por quem tem muito dinheiro
É planejar receitas, despesas e investimentos
É um processo para sair de crises financeiras
É determinar objetivos e metas
É a mesma coisa que orçamento financeiro
Fonte: Elaboração da autora

%
28,57
4,37
0,00
88,49
7,54
70,24
11,51
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Analisando a tabela, pode-se verificar que a maioria dos estudantes tem
uma noção sobre o que é planejamento financeiro pessoal, ficando explícitos nos
percentuais de 88,49% e 70,24% e no percentual de 0,00%, mostrando que os
alunos têm noção que o planejamento financeiro pessoal pode ser utilizado por
qualquer pessoa, independentemente de sua renda ser alta ou baixa.
É importante ressaltar que dentre os respondentes que afirmaram saber o
que é planejamento financeiro pessoal, 11,01% não assinalaram a alternativa “É
planejar receitas, despesas e investimentos”, e 4,41% assinalaram que “É a mesma
coisa que planejamento para aposentadoria”. Os resultados demonstram que muitas
vezes o jovem pensa que sabe, mas na verdade não sabe definir o conceito sobre
planejamento financeiro pessoal.
4.1.2.

Análise de Dados das Entrevistas (E1)
Nesta segunda etapa é apresentada a análise dos dados obtidos através

da aplicação de uma entrevista a uma amostra de estudantes do 3° e 4° anos da
Faculdade de Administração da PUC-Campinas.
Do total de 252 alunos que responderam ao questionário, 12 foram
escolhidos para participarem das entrevistas, os quais representam 4,76% deste
universo. Para escolha dos estudantes a serem entrevistados, foram utilizados os
seguintes critérios:
⇒ 4 estudantes que afirmaram no questionário que sabem e que
possuem um planejamento financeiro pessoal;
⇒ 4 estudantes que afirmaram no questionário que sabem mas não
possuem um planejamento financeiro pessoal;
⇒ 4 estudantes que afirmaram no questionário que não sabem e não
possuem um planejamento financeiro pessoal.
QUADRO 5 – Estudantes entrevistados
Turmas
Homens
3° ano
3
4° ano
3
Total
6
Fonte: Elaboração da autora

Mulheres
4
2
6

Total
7
5
12
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QUADRO 6 – Perfil dos estudantes entrevistados
Identificação
Ano
1
3°
2
4°
3
3°
4
4°
5
4°
6
4°
7
3°
8
4°
9
3°
10
3°
11
3°
12
3°
Fonte: Elaboração da autora

Sexo
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino

Idade
20
25
21
23
21
25
32
22
23
20
24
23

Onde trabalha
DPaschoal
Alpini Veículos
Amcham
Banco Santander
Price
Purina
Arctest
Roca Brasil
Banco do Brasil
IBM
TNT Mercúrio
Ambev

As informações obtidas através das entrevistas serão utilizadas para:
- Aprofundar o conhecimento sobre o comportamento dos estudantes
universitários frente a suas finanças;
- Identificar as maiores dificuldades dos estudantes universitários no
desenvolvimento e prática de um planejamento financeiro pessoal;
- Identificar os principais objetivos de vida dos estudantes universitários,
seu modo de consumo e interesse pelos investimentos.
A seguir, uma tabela com as respostas de cada entrevistado, organizadas
por questão. É apresentada uma análise por questão e também uma análise
considerando os critérios definidos anteriormente, verificando se as respostas dos
entrevistados estão de acordo com o perfil identificado nos questionários.
Para análise das entrevistas favor considerar:
QUADRO 7 – Critérios utilizados para escolha dos entrevistados
CRITÉRIOS
Sabem e têm um planejamento financeiro pessoal.
Sabem mas não têm um planejamento financeiro pessoal.
Não sabem e não tem um planejamento financeiro pessoal.
Fonte: Elaboração da autora

RESPONDENTES
1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12
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TABELA 18 – Resultados das entrevistas (E1)
RESULTADOS DAS ENTREVISTAS (E1)
N° 1) Você sabe o que é Planejamento Financeiro Pessoal? Qual seu conceito sobre o assunto?
1 Sim. É planejar as despesas. Planejar-se para ter algo no futuro, para ter uma vida melhor.
2 Sim. Projetar as contas de hoje e o que você vai fazer no futuro com o seu dinheiro.
Acha que sim. Acredita que é poupar para ter algo no futuro. A maioria das pessoas não sabe o que é, e
3
mesmo quem diz que sabe, acaba fazendo errado.
Acha que sim. Acredita que é organizar-se para o futuro, e também no dia a dia. Ter sempre um valor
4
guardado para imprevistos e assim não ter que utilizar dinheiro de terceiros (fazer empréstimos).
5 Sim. Planejar o quanto recebe, o quanto pode gastar e o quanto pode guardar. Organizar o dinheiro.
Sim. Controlar os gastos e receitas. Quando os gastos são maiores que os ganhos, isso indica que algo
6
está errado.
Sim. Controlar despesas através da ajuda de uma planilha. Pensar em longo prazo, saber quanto poupar
7
para conseguir algo, um bem imóvel, uma viagem.
Acha que sim. Acredita que é um planejamento para o futuro, preparar-se para imprevistos, para
8
acontecimentos inesperados. Planejar-se só é possível quando “sobra” algum valor.
Não, teoricamente não. Mas na prática sabe. Acredita que seja gastar menos do que ganha, não
comprometer todo o dinheiro e investir de maneira que te dê algum retorno/benefício.
10 Não. Não tem nenhuma noção. Faz lembrar as aulas de finanças.
Não. Acredita que é planejar as despesas do mês de acordo com a renda (proventos). Planejar-se para
11
adquirir bens, fazer viagens, e outros.
Não conhece a teoria, mas sabe na prática. Acredita que é se planejar financeiramente, os ganhos e
12
gastos.
9

Analisando as respostas da primeira questão, verificamos que dentre os
doze respondentes: 41,67% afirmaram que sabem o que é planejamento financeiro
pessoal, 25% acham que sabem o que é planejamento financeiro pessoal e 33,33%
afirmaram que não sabem.
De acordo com o site Financenter (2007), “planejamento financeiro aborda
a programação do seu orçamento, a racionalização dos gastos e a otimização de
seus investimentos”.
“Planejamento financeiro pessoal significa estabelecer e seguir uma
estratégia para atingir objetivos e acumular riquezas que irão formar um futuro
patrimônio pessoal” (SOUSA; TORRALVO, 2008, p.77).
Analisando esses conceitos, pode-se afirmar que a maioria dos
entrevistados tem certo conhecimento sobre o assunto, uma vez que em suas
respostas encontramos a idéia de controle das despesas, a idéia de poupança e
também um pensamento voltado para o longo prazo (poupar para o futuro). Porém,
foi possível notar através das entrevistas que esse conhecimento é superficial para
alguns estudantes e mais profundo para outros.
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Verifica-se nas respostas a idéia de poupar algum valor para o futuro,
entretanto poucos comentaram sobre a importância de definir objetivos para saber o
quanto poupar e por quanto tempo, além disse, nenhum entrevistado falou sobre
otimização dos investimentos.
Um detalhe importante está na resposta 8. O respondente acredita que o
planejamento só é possível quando sobra algum valor. Durante a entrevista foi
possível notar que para o estudante, panejar-se financeiramente é fazer
investimentos, sendo assim, se não sobra algum valor, não é possível investir e se
planejar. Esse conceito está incorreto e se refere a um dos equívocos a respeito do
planejamento financeiro pessoal, segundo o site Financenter (2007), “... confundir
planejamento financeiro com investimentos”.
Analisando os critérios definidos para escolha dos entrevistados:
- Dentre os oito estudantes que afirmaram no questionário que sabem o
que é planejamento financeiro pessoal, 37,50% responderam na entrevista que
“acham que sabem”. Todos demonstraram ter uma noção sobre o assunto, em
especial o respondente 5, que falou das despesas, receitas e investimentos.
- Os quatro estudantes que afirmaram no questionário que não sabem o
que é planejamento financeiro pessoal, também afirmaram nas entrevistas que não
sabem. Apenas um ficou na dúvida, dizendo que não conhece a teoria, mas sabe na
prática. Dentre esses estudantes, apenas um realmente não tinha noção do assunto.
Os demais demonstraram que tem certo conhecimento.
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N° 2) Você tem um Planejamento Financeiro Pessoal?
Sim. Mas no momento não consegue executá-lo devido à falta de tempo. Começou a fazer um
planejamento por que percebeu que não sabia para onde estava indo seu dinheiro. Com um planejamento
1
conseguiu visualizar melhor seus gastos separando-os por categorias. Isso facilitou seu planejamento para
os próximos meses, porque sabia o quanto ia ter com gastos fixos e variáveis.
2
3
4
5
6
7

Sim. Paga as contas e busca guardar dinheiro para comprar um imóvel.
Sim. Divide o salário em várias partes. Uma delas é destinada a investimentos, outra vai para gastos
diversos e a outra para alimentação e transporte.
Sim. Possui uma planilha com os gastos fixos, as receitas e os investimentos.
Sim. Planeja os gastos através de uma planilha do Excel: uma parte paga com o dinheiro do adiantamento
e a outra com o salário.
Sim. Mas no momento não consegue executá-lo por causa de muitas dívidas no cartão.

8

Não. Todo o salário é destinado às mensalidades da faculdade e despesas pessoais. Como não sobra
nada, acredita não ser possível ter um planejamento financeiro. Outro aspecto é a falta de conhecimento.

9

Sim. Busca gastar menos do que ganha, reservar para emergência e ajudar nas despesas domésticas.

10 Não. Não tem por falta de informação e de conhecimento.
11 Não. Não consegue se planejar. Não tem disciplina e também por falta de conhecimento.
Sim, separa as contas, o que vai ser pago no salário e no adiantamento. Costuma anotar tudo em uma
12
agenda. Não possui salário fixo, ganha por comissão, então busca não comprometer seu dinheiro.

Na segunda questão, 66,67% dos estudantes afirmaram ter um
planejamento financeiro pessoal, 25% responderam que não tem e 8,33% não
respondeu à questão.
Dos estudantes que afirmaram ter um planejamento financeiro pessoal,
25% não estão executando no momento devido falta de tempo e devido muitas
dívidas no cartão.
Os motivos dos que não possuem um planejamento financeiro pessoal
são: o fato de não sobrar dinheiro, falta de conhecimento e falta de disciplina.
Segundo Sousa e Torralvo (2008), cinco passos devem ser considerados
para elaboração de um planejamento financeiro: definir os objetivos, identificar os
meios para atingi-los, pesquisar os recursos necessários, colocar o plano em prática
e controlar para certificar-se de que tudo está saindo como previsto.
Analisando as respostas verifica-se que a maioria dos entrevistados
confunde planejamento financeiro pessoal com orçamento financeiro. De acordo
com o site Financenter (2007), o orçamento financeiro compõe-se das seguintes
ações: discriminar as despesas fixas e as variáveis, projetar um orçamento para os
próximos meses, discriminar as receitas, fazer um balanceamento das receitas e
despesas identificando gastos que podem ser eliminados e reservando uma parte
para investimentos.
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Conforme

Sousa e Torralvo

(2008),

“mais

do

que

uma mera

contabilização de gastos, o planejamento financeiro pessoal é, sobretudo, uma
reflexão que precisa ocorrer de modo sistemático antes do gasto dos recursos”.
Conforme verificado na literatura, não basta apenas controlar as
despesas, receitas e investimentos, mas sim, administrá-los de maneira a atingir os
objetivos e obter maior qualidade de vida futura, tanto financeira quanto pessoal.
Analisando os critérios definidos para escolha dos entrevistados:
- Dentre os quatro estudantes que afirmaram no questionário que
possuem um planejamento financeiro pessoal, 75% também o afirmaram na
entrevista (um entrevistado não respondeu a esta questão).
- Dentre os oito estudantes que afirmaram no questionário não possuir
um planejamento financeiro pessoal, 62,50% afirmaram nas entrevistas que
possuem.
Essa análise gera dúvidas a respeito do conhecimento dos estudantes
sobre planejamento financeiro pessoal, tanto no conceito quanto na prática.
N° 3) Como você administra seu dinheiro? (Maiores despesas e percentual de poupança)
Despesas: faculdade, transporte e alimentação. Poupa cerca de 20% do salário. Geralmente sobra
1
dinheiro no final do mês.
Despesas: faculdade, transporte e lazer. Poupa de 10% a 15 % do salário. Geralmente sobra dinheiro no
2
final do mês.
Despesas: transporte e alimentação. Poupa cerca de 40% do seu salário. Geralmente não sobra dinheiro
3
no final do mês, pois o salário já tem um destino.
Despesas: faculdade, transporte, saúde (plano odontológico) e alimentação. Poupa cerca de 80% de seu
4
salário.
Despesas: aluguel, combustível e alimentação. Poupa cerca de 70% do seu salário. Geralmente sobra
5
dinheiro no final do mês.
Despesas: faculdade, vestuário e lazer. Não poupa. Pretende poupar o valor de décimo terceiro e férias.
6
Final do mês sempre sobra dinheiro, deixa na poupança/conta corrente.
Despesas: dívidas com a casa (através do cartão – juros, cheque especial). Poupa 50% do valor recebido
7
do aluguel de um apartamento. Consegue pagar o que está previsto para o mês, geralmente não sobra.
Despesas: faculdade. Não poupa. Geralmente falta dinheiro no final do mês. Tem problemas com dívida de
8 financiamento de carro e quando não consegue quitar todas as dívidas, tenta renegociar os juros para o
próximo mês.
9

Despesas: alimentação, carro, despesas com a casa. Poupa eventualmente. Não consegue guardar um
percentual fixo todo mês devido às despesas variáveis, que mudam muito de um mês para outro.
Geralmente sobra dinheiro no final do mês.

Faculdade, transporte, parcelas com uma viagem já realizada. Não poupa. Às vezes falta dinheiro, daí
10 utiliza o limite. Quando sobra dinheiro, tenta quitar outras dívidas. Não poupa, que se sentir mais aliviada
no futuro.
Despesas: faculdade, transporte, vestuário, compras pessoais. Não poupa. No final do mês sempre falta
dinheiro. Rendas futuras já estão comprometidas (como 13° salário).
Despesas: faculdade, carro e baladas (lazer). Poupa de 20 a 30%, de acordo com o que recebe na
12
comissão. Quando as vendas são boas, sempre sobra dinheiro no final do mês.
11
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Através das respostas da terceira questão, é possível afirmar que as
maiores despesas dos estudantes são: faculdade e transporte.
Em relação à poupança, 33,33% responderam que não poupam e 8,33%
poupa eventualmente. (Estes respondentes não possuem um planejamento
financeiro pessoal, de acordo com as respostas dos questionários anteriormente
aplicados).
Através das entrevistas foi possível notar que alguns estudantes poupam
apenas quando sobra algum valor, outros deixam “a sobra” na poupança, mas
utilizam quando precisam. Ou seja, não possuem um percentual fixo para poupança,
pois não têm um objetivo definido para esse dinheiro.
N° 4) Quais são seus objetivos de vida? (Carreira profissional, familiar e pessoal)
Terminar a faculdade, curso de inglês, academia, continuar os estudos (pós-graduação), crescer na
1
empresa.
2 Terminar a faculdade, especialização (gosta da área de Produção), curso de inglês.
Ser presidente de uma grande empresa multinacional ou ter seu próprio negócio. Casar-se e ter filhos.
3
Quer se aposentar aos 40 anos.
Trabalhar em uma empresa sólida, ser gerente de banco, curso de Inglês, fazer mais uma faculdade ou um
4
curso técnico, viajar para o exterior (África), comprar uma casa.
Ser diretor financeiro. Fazer MBA voltado para finanças. Fazer intercâmbio nos EUA ou na Inglaterra e
cursos no exterior. Continuar mais um tempo na empresa onde trabalha para adquirir experiência na área.
5
Fazer faculdade de contabilidade no próximo ano. Comprar um apartamento e fazer curso de alemão. Ser
milionário aos 35 anos.
Ser supervisor na área que trabalha (atendimento ao cliente). Comprar uma casa, casar-se. Fazer uma
6
pós-graduação e faculdade de contabilidade.
7

Fazer curso de inglês, ter um emprego com renda suficiente para ter o necessário e acima de tudo, ter
qualidade de vida. Tem dúvidas em relação a filhos. Deseja quitar as contas, ter uma vida tranqüila, fazer
uma previdência privada, ter uma casa de veraneio e uma chácara.

8

O trabalho atual não oferece oportunidades de carreira. Faz a faculdade de Administração porque
começou a trabalhar jovem e a faculdade foi um meio de crescer na empresa, não faz por que gosta. Seu
maior objetivo é fazer uma faculdade de Gastronomia, se especializar no exterior e trabalhar na área. Quer
se casar, ter filhos, comprar uma casa e um carro.

Mudar de emprego, prestar concurso público em outra área, fazer uma especialização ou outra faculdade,
comprar um apartamento (no longo prazo).
Terminar a faculdade, fazer uma pós-graduação (gosta da área de RH). Gostaria de trabalhar na Bosch.
10
Quer comprar um notebook e fazer um cruzeiro universitário.
Ser supervisora de Produção (setor automobilístico), fazer pós-graduação e doutorado. Comprar um carro,
11
casar-se daqui ha três anos, comprar uma casa.
Ser promovido (cargo gerencial). Casar-se dentre 3 a 4 anos. Fazer um curso intensivo de Inglês e uma
12
pós na área de Marketing.
9

Verifica-se que os objetivos dos estudantes estão mais ligados à carreira
profissional: querem investir nos estudos (pós-graduação, idiomas) e crescer
profissionalmente. A grande maioria também deseja se casar e comprar uma
casa/apartamento.
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Apenas 16,67% dos estudantes citaram como um dos objetivos sua
independência financeira: o respondente 3 quer se aposentar aos 40 anos, e o
respondente 5 que ser milionário aos 35 anos.
De acordo com a literatura, o primeiro passo para elaboração de um
planejamento financeiro é a definição de objetivos. Segundo Sousa e Torralvo (2008,
p.76), o objetivo é a principal motivação para a elaboração de um planejamento. É
através dele que se dará início ao processo de planejamento. As próximas decisões
a serem tomadas estão direcionadas às metas propostas, a fim de que estas sejam
atingidas.

N° 5) Você tem um planejamento para que esses objetivos se concretizem?
A faculdade acaba limitando a realização dos objetivos, a maioria dos objetivos serão obtidos após a
1
faculdade. Pensa em guardar dinheiro para realizá-los.
Quer fazer cursos para se especializar e conseguir um emprego melhor, ganhar mais e trabalhar na área
2
que deseja.
Faz um planejamento para 10, 15 e 20 anos. Iniciou esse planejamento aos 20 anos. No período de 10
anos quer se casar, em 15 anos quer ter filhos e após 20 anos quer se aposentar. Deseja continuar
trabalhando por conta própria, e ter mais tempo para fazer outras coisas.
4 Não. Acredita que tudo vai depender bastante de sua situação financeira futura.
Sim. Guarda dinheiro em aplicações diferentes para cada objetivo. Ex.: para MBA aplica em renda fixa e
5
capitalização.
Sim. Ex. já quitou o carro, tem o fundo de garantia...para o próximo ano quer guardar dinheiro com a
6
namorada para comprar uma casa. Pretende financiar a casa, dar uma entrada e financiar 50%.
Quer mudar de emprego, pois sabe que no atual não há possibilidade de crescimento.Terminar de pagar
7
as dívidas até 2009 e a partir daí vai conseguir por em prática outros objetivos.
Não. Acredita que só será possível planejar-se depois que terminar a faculdade e melhorar a situação
8
financeira.
9 Começou a estudar para prestar concurso público. Não tem muito bem definido.
Quer ter parcelas menores na faculdade e sobrar dinheiro para comprar o notebook. A viagem é para o
10
futuro, ainda não viu nada a respeito.
Não tem um plano definido. Tem algumas metas – fazer TCC na área de produção, inglês, pós-graduação
11 voltada para produção. Sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. O trabalho atual não tem
nada a ver com o que deseja para o futuro. Em relação ao carro, pretende financiá-lo 100%.
Acredita que seus objetivos estejam interligados. Com o cargo gerencial, conseguirá uma pós-graduação
12
paga pela empresa no exterior, e para isso precisa de um curso de inglês.
3

No geral verifica-se que os estudantes não possuem um planejamento
bem definido para seus objetivos. Alguns afirmam que querem guardar dinheiro para
realizar seus objetivos, mas que isso será possível somente quando terminar a
faculdade. Para crescer profissionalmente, planejam continuar os estudos, se
especializar e fazer idiomas.
O respondente 5 afirma fazer investimentos específicos para cada
objetivo, demonstrando ter noção de valores e do tempo que vai precisar para
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alcançá-los. O respondente 3 também demonstrou ter um planejamento bem
estruturado, definindo objetivos para períodos diferentes de sua vida.
N° 6) Você possui uma planilha orçamentária ou outro instrumento para controlar suas finanças?
Possui uma planilha com Receitas e Despesas (fixas e variáveis). Ultimamente não está atualizando
1
devido à falta de tempo. Geralmente atualizava todos os finais de semana.
Possui. Divide a planilha em Receitas e Despesas e Poupança. Atualiza a cada 15 dias. Costuma anotar
os valores referentes saques eletrônicos. Esses saques geralmente são para comprar coisas menores do
dia a dia, como um lanche.
3 Sim, possui uma planilha no Excel.
Não possui. Não possui por que não quer, suas maiores despesas são fixas, previsíveis. Às vezes anota
4
em algum papel.
5 Possui uma planilha orçamentária e pastas com as contas.
6 Possui uma planilha dividida em Receitas e Despesas. Atualiza a cada 15 dias.
7 Não possui uma planilha. Possui uma pasta com as contas a pagar e outra com as contas pagas.
8 Não possui. Acredita que só vai conseguir controlar seus gastos depois que quitar suas dívidas.
9 Não possui uma planilha. Anota as Receitas e Despesas em uma agenda.
10 Não. Já fez uma planilha, mas não conseguiu controlar.
Sim. Montou uma planilha para analisar as despesas de fim de ano: o que vai pagar com o salário e com o
11
adiantamento. Não planejou para poupar. Tem o objetivo de quitar as dívidas até dezembro.
12 Possui uma planilha bem simples no Excel e utiliza uma agenda para as anotações.
2

Dentre os entrevistados, 58,33% possuem uma planilha orçamentária
para organizar suas finanças. Cerca de 16,67% dos respondentes possuem pastas
onde guardam as contas pagas e a pagar.
O respondente 8 afirma que só será possível montar uma planilha depois
que quitar suas dívidas. Na verdade, seria muito importante que ele elaborasse uma
planilha para visualizar melhor suas dívidas, em quanto tempo e qual a melhor
maneira de quitá-las.
Dentre os que possuem uma planilha, geralmente a atualizam a cada
quinze dias, sempre quando recebe o salário e no adiantamento no final do mês.
De

acordo

com

Sousa

e

Torralvo

(2008),

é

importante

rever

periodicamente o planejamento financeiro, incluindo gastos e receitas não
recorrentes e não variáveis, como presentes de aniversário ou uma comissão extra.
Dessa maneira, diminui-se o risco de imprevistos no final do mês ou no mês
seguinte.
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N° 7) Você faz investimentos? Há interesse pelo assunto? Dúvidas/Dificuldades?
Possui poupança, se interessa pelo assunto, busca informações na internet. Dúvidas sobre o método de
1
controle da planilha.
Possui poupança e fundo de investimentos. Interessa-se pelo assunto, acredita que é importante para
2
organizar e planejar a vida. Busca informações na internet. Tem dúvidas sobre Bolsa de Valores.

3

Possui fundo de investimentos e ações. O pai fez uma poupança para ele aos 10 anos e até os 19
conseguiu juntar em torno de R$ 3.000,00, só com dinheiro de mesada e outros valores que ganhava.
Gosta do assunto, busca informações na revista Exame, site da Bovespa, Corretoras, opinião de
economistas. Tem dúvidas a respeito da melhor decisão a tomar referente seus investimentos. Não sabe
definir o que é melhor: fazer uma Previdência Privada ou montar uma Carteira de Investimentos, para
garantir seu futuro.

4

Possui poupança. É avesso ao risco devido à falta de estabilidade no trabalho. Busca informações sobre o
assunto no próprio ambiente de trabalho.

5

Possui poupança, renda fixa, Capitalização e Previdência Privada. Gosta do assunto, busca informações
com corretoras, jornais, revistas (VoceSA), telejornal, sites de finanças. Tem dificuldades em algumas
operações de investimentos específicas como o Swap.

6

Possui poupança. Não se interessa muito pelo assunto. Quando tem dúvidas conversa com os amigos e
professores. Como não tem interesse, não sabe muita coisa sobre o assunto.

7

Possui poupança. Interessa-se pouco pelo assunto. Quando tem dúvidas busca um profissional de área.

8

Seu único investimento é a faculdade. Sua situação financeira atual faz com que não tenha tanto interesse
pelo assunto. Sempre que quer saber algo, busca em jornais e na internet, conversa com o pessoal do
setor financeiro da empresa onde trabalha e com o próprio banco onde possui conta.

Possui poupança. Interessa-se pelo assunto, busca informações com os amigos. Gosta mais de economia
monetária, da parte teórica.
Não possui investimentos. Gosta do assunto. Busca informações na internet. Tem dúvidas sobre ações,
10
investimentos, parece algo distante que nunca vai ter acesso.
9

Possui poupança. Gosta do assunto. Procura informações com o próprio professor e revista Vida
11 Executiva. Tentou seguir um planejamento proposto pela revista (mas não conseguiu adapta-lo para sua
vida). Tem dúvidas sobre investimentos (ações, títulos públicos).
Possui poupança. Gosta do assunto, principalmente referente ações. Quando tem dúvidas busca
12
informação com os amigos da empresa, que são investidores, e na internet.

Nesta questão, verifica-se que apenas 16,67% dos respondentes não
possuem investimentos. Dentre os que possuem, a maioria tem poupança. Esse
resultado demonstra que os jovens entrevistados possuem um perfil conservador
frente seus investimentos.
Cerca de 25% dos estudantes mostraram ter um perfil moderado a
agressivo. Dentre os investimentos citados estão: poupança, fundo de investimentos,
ações, renda fixa, títulos de capitalização e previdência privada. Mais uma vez, os
respondentes 3 e 5 demonstraram maior preocupação com o futuro financeiro: o
respondente 3 deseja fazer uma Previdência Privada ou montar uma Carteira de
Investimentos, e o respondente 5 já possui uma Previdência Privada.
Para Lima (2006), é natural que os jovens apresentem um perfil mais
arrojado para os investimentos, tendo em vista que não possuem responsabilidades
com filhos e família. O investidor jovem tem capacidade de assumir riscos mais
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elevados, pois tem a vida toda pela frente. Caso ocorra algum imprevisto, terá tempo
para recuperar as perdas.
De acordo com a literatura, o ideal seria que os jovens se arriscassem
mais. Talvez, um dos motivos que faz com que os jovens não invistam tanto seja
devido às responsabilidades com a faculdade, a qual representa uma das maiores
despesas em seu orçamento, comprometendo boa parte do dinheiro. Por outro lado,
conforme a colocação do respondente 8, a faculdade é o seu investimento. Os
jovens não estão simplesmente “gastando com a faculdade”, mas investindo no seu
futuro profissional e pessoal, que trará retornos no decorrer do tempo.
Em relação ao interesse por Finanças Pessoais, 16,67% dos estudantes
afirmaram ter pouco interesse.
Locais onde os estudantes buscam informações sobre planejamento
financeiro pessoal: internet, sites sobre finanças, revistas (Exame, VoceSA, Vida
Executiva), jornais, Corretoras, especialistas na área (professores, gerente de
banco, economistas). Alguns buscam informações com colegas de trabalho e
amigos.
O ideal é que os estudantes busquem informações em locais confiáveis.
Na internet, por exemplo, deve-se procurar sites especializados no assunto, como o
site da Bolsa de Valores. A opinião de amigos e colegas de trabalho pode servir
como exemplo, mas antes de tomar uma decisão é melhor buscar a opinião de
alguém que realmente entenda do assunto.
Dificuldades dos entrevistados sobre Finanças pessoais:
- Dúvidas sobre o método de controle da planilha orçamentária;
- Investimentos, ações, Bolsa de Valores;
- Dúvidas sobre o melhor investimento para garantir uma aposentadoria
tranqüila;
- Dificuldades sobre operações específicas de investimento, como o
Swap.

106

N° 8) Você teve alguma disciplina durante seus estudos sobre finanças pessoais?
1 Não. Apenas no curso técnico de administração (matemática financeira).
2 Não. Teve somente no curso técnico de contabilidade.
Sim, quando estava no 3° ano do Ensino Médio. Cursou em uma escola particular da cidade de Santos.
3
Informou que poucas escolas da cidade oferecem disciplina sobre educação financeira.
4 Não.
5 Não.
6 Não.
7 Não.
8 Não.
9 Não.
10 Não.
11 Não.
12 Não.

Apenas 8,33% dos estudantes tiveram disciplina sobre Educação
Financeira na escola. Outros 16,67% a tiveram em cursos técnicos, porém era uma
disciplina referente matemática financeira, e não especificamente sobre finanças
pessoais. A maioria comentou durante as entrevistas que passaram a conhecer
melhor o assunto durante a faculdade, através das disciplinas de Administração
Financeira, o que despertou maior interesse pelo assunto.
De acordo com Rocha (2008), a administração das finanças pessoais é
um assunto que deveria ser discutido nas escolas brasileiras. Embora educação
financeira seja um processo trabalhoso, contínuo e complexo, é fundamental para
que o ser humano entenda o mundo em que vive e os riscos do sistema financeiro.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9) Você já participou de palestras ou cursos sobre o assunto?
Não.
Não.
Sim, 3 vezes.
Não.
Sim. Palestras (Como investir na Bolsa), no período da faculdade, e outras.
Sim. Curso do Sesi – Planejamento Orçamentário.
Sim. Assistiu a uma palestra no trabalho (participação obrigatória).
Não.
Não.
Não.
Não.
Sim, sempre participa de palestras no trabalho.

Em relação à participação em palestras ou cursos sobre o assunto,
41,67% dos estudantes afirmaram já ter participado. Entretanto, um dos
respondentes assistiu a uma palestra no trabalho por que era obrigatório.
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Esses resultados podem demonstrar que: existe certa falta de interesse
dos jovens pelo assunto, o que pode ser uma conseqüência da falha na educação
brasileira, tanto escolar quanto familiar; ou que há interesse, porém esse interesse
se manifestou apenas na faculdade e ainda não tiveram oportunidades para
participarem de cursos e palestras.
N° 10) Seus pais conversam com você sobre as finanças domésticas?
Conversa pouco. Tem os pais como exemplo para sua vida, o comportamento deles influenciou bastante
1
no seu próprio comportamento em relação ao dinheiro.
2

Sim, bastante. Fazem planejamentos juntos. Ajuda a família no planejamento e nas finanças domésticas.

3
4
5
6

Sim, e participa das finanças domésticas.
Não possuem esse hábito.
Sim, bastante.
Sim, e ajuda nas despesas domésticas. A mãe é quem controla as despesas da casa.

7

Sim. Antes conversavam mais. O assunto incomoda um pouco, há um descontrole por parte do marido.

Não, não possui esse costume. Cuida de suas próprias despesas. Quando conversa com a família sobre o
assunto, geralmente gera discussões.
9 Sim, conversam sobre as despesas domésticas.
10 Sim. Às vezes ajuda com as despesas domésticas – mora só com a mãe.
Sim, conversa mais com a mãe. A mãe e o pai aconselham a parar de consumir. Porém, a própria mãe
11
não consegue manter o controle financeiro.
12 Sim.
8

Os resultados desta questão revelam que 75% dos estudantes conversam
com os pais sobre as finanças pessoais.
Um ponto importante está na colocação do respondente 1. Segundo este
aluno, embora converse pouco com os pais, ele tem os pais como exemplo. Pode-se
afirmar, então, que o comportamento dos pais frente às finanças contribui para o
comportamento dos filhos em relação ao seu dinheiro.
Já o respondente 11, conforme afirmado na questão 2, não possui um
planejamento financeiro pessoal por falta de disciplina e conhecimento. Na sua
relação com os pais, verifica-se que embora converse com eles sobre o assunto, a
própria mãe não consegue manter o controle financeiro. Essa análise permite afirmar
que não basta conversar sobre o assunto se o comportamento dos pais não for
adequado.
De acordo com D’Aquino (2007), no Brasil, a educação financeira não
está presente nem no universo familiar nem tampouco nas escolas. As
conseqüências deste fato são determinantes para uma vida de oscilações

108

econômicas, com graves repercussões tanto na vida das pessoas, quanto na do
país.
Analisando este conceito, os jovens entrevistados demonstraram ser um
grupo privilegiado, que embora não tenha recebido educação financeira nas escolas,
a recebem dos pais, através do diálogo e/ou do próprio comportamento.
Cerca de 16,67% dos respondentes afirmam que o assunto Planejamento
Financeiro gera discussões na família. Esta colocação está de acordo com a
literatura, segundo Sousa e Torralvo (2008), brigas e discussões na família podem
estar associados a problemas financeiros.
N° 11) Você se considera consumista?
1 Não. Os pais também não são consumistas. Fator determinante na hora da compra: necessidade e preço.
2 Não. Já foi consumista, trabalhava e gastava todo o dinheiro com roupas e baladas.
3

Sim. Gosta de comprar e viver coisas boas. Acredita que o posicionamento das empresas influencia no
perfil consumista das pessoas. Sua família não é consumista. Acredita que possui esse perfil pois, sempre
teve uma vida difícil, e agora trabalhando é mais fácil obter as coisas que deseja. Fator determinante para
a compra: qualidade e satisfação pessoal

4
5

Não. Fator determinante para a compra: preço.
Não. Os pais também não são consumistas. Fator determinante para a compra: necessidade e preço.
Não. Acredita que atualmente está mais controlado que antes. A faculdade trouxe certo conhecimento que
6
fez pensar melhor em suas finanças. É impulsivo, se gosta de algo, leva.
Não. Fator determinante para a compra: utilidade (necessidade) e durabilidade (qualidade). Não é
7 impulsiva, mas se gosta realmente de algo, compra. Tem produtos que sempre compra na mesma loja,
confia na marca.
8 Sim, muito. Sua família é bastante consumista. Gosta de consumir na busca de status (satisfação pessoal).
9 Não. Fator determinante para a compra: preço, e depois a qualidade.
10 Não. Fator determinante para a compra: qualidade.
Sim. Os pais são consumistas também. Os pais não poupam dinheiro. Gosta de comprar presentes caros
11
para o namorado. Fator determinante para a compra: qualidade e satisfação pessoal.
12 Sim. Busca qualidade nos produtos e serviços que vai comprar.

Os resultados obtidos nesta questão mostram que apenas 16,67% dos
estudantes se consideram consumistas. Em ambos os casos, os pais também são
consumistas.
Esse resultado vai contra o que a literatura diz, ou melhor, esse grupo de
estudantes é privilegiado por não fazer parte de uma maioria consumista.
“Paralelamente á falta de conhecimento e de disciplina financeira, tem-se a
percepção de que muitos brasileiros cultivam a prática financeira de curto prazo e
voltada ao consumo” (SOUZA; TORRALVO, 2008, p.20).
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Dentre os fatores determinantes para a compra, os mais citados pelos
estudantes foram: qualidade (50%), preço (33,33%), necessidade (25%) e satisfação
pessoal (25%).
N° 12) Como você geralmente faz suas compras? (À vista, a prazo...)
1 À vista. Compra a prazo se for algo mais caro (bem imóvel). Parcela em poucas vezes.
2 À vista. Compra a prazo somente se for algo caro.
Compras até R$ 500,00, à vista. Acima desse valor, a prazo. Busca avaliar outros fatores, como taxa de
3
juros.
À vista e com carnês sem juros. Procura “juntar” dinheiro antes de comprar. Quando precisa de algo,
4
elabora uma lista de prioridades para decidir se compra ou não.
5 À vista. Compra a prazo somente por necessidade. Parcela em poucas vezes.
6 À vista. Compra a prazo somente se for algo caro. Parcela em poucas vezes.
7 À vista. Compra a prazo se for algo mais caro (bem imóvel).
8 À vista. Faz poucas compras. Anteriormente comprava a prazo no cartão.
9 A prazo. Paga a vista quando tem desconto.
10 À vista. Para compras maiores, parcela em 2 ou 3 vezes no cartão.
11 A prazo e no cartão. Porém sabe que é melhor comprar a vista.
12 A vista. Tinha 4 cartões de crédito, mas quebrou todos.

Apenas 16,67% dos estudantes afirmaram fazer a maior parte de suas
compras a prazo. Os demais compram à vista. A compra a prazo ocorre em
situações em que o valor é alto ou em casos de necessidade.
Segundo Sousa e Torralvo (2008), o pagamento de uma compra a prazo
torna-se atrativo quando não há incidência de juros, especialmente quando a
situação é analisada pelo ponto de vista do valor do dinheiro no tempo.
Ou seja, o ideal é analisar cada compra separadamente, verificando
inicialmente a real necessidade de adquirir o produto/serviço e depois analisando a
melhor forma de pagamento.
A colocação do respondente 4 é bastante válida: costuma elaborar uma
lista de prioridades para decidir se compra ou não. O respondente 3 analisa outros
fatores como taxa de juros e o respondente 9 compra a vista somente quando tem
desconto.
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N° 13) Quando você começou a trabalhar, qual foi a primeira coisa que você comprou?
1 Cesta básica (promessa). Depois conseguiu comprar os móveis para seu quarto.
2 Ajudou o pai a pagar a festa de 15 anos.
Quando recebeu a primeira mesada comprou um disk man, um binóculo e um vídeo game. Quando
3
recebeu o primeiro salário comprou um presente para cada um da família, para ele comprou um tênis.
4 Primeiramente abriu uma poupança, depois comprou um computador.
5 Óculos.
6 Tênis.
7 Roupa, queria comprar um Jipe quando criança.
Roupas para trabalhar e se vestir melhor. Depois de 6 anos comprou seu carro e comprou um computador
8
através de uma renda complementar (vendia trufas).
9 Calça para trabalhar.
10 Juntou dinheiro para a faculdade.
11 Roupa e gastos com baladas.
12 Moto.

A décima terceira questão traz curiosidades sobre o que cada aluno
comprou quando recebeu seu primeiro salário.
Uma

resposta

bastante

interessante

foi

a

do

respondente

4:

primeiramente abriu uma poupança, depois comprou um computador.
As respostas obtidas não estão de acordo com que diz a literatura. De
acordo Cerbasi (2005a), muitos jovens e profissionais, logo no início de sua careira,
fazem de tudo para conseguir seu primeiro carro, verdadeiro símbolo de liberdade,
afirmação social e status. Este é o primeiro objetivo a aparecer na relação
patrimonial de todo jovem.
Como se pode verificar, o carro não é o maior objetivo dos jovens
entrevistados, de acordo com a questão 4, e podemos reafirmar na questão 13.
Talvez o nível educacional e até mesmo a classe social a qual pertencem,
não faça com que os entrevistados vejam o carro como um sonho, como um grande
objetivo, mas como algo comum, uma necessidade do dia a dia.
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N° 14) Na sua opinião, por que as pessoas não tem um planejamento financeiro pessoal?
Falta de instrução. Não vê nada de negativo com as pessoas que se endividam com bens necessários,
como uma casa. Acha que muitas outras se endividam por que querem, como por exemplo os jovens,
1
através de cartão de crédito. Jovens que fazem faculdade de administração possuem toda a informação
necessária, não se planejam por que não querem.
2

As pessoas pensam apenas no valor das parcelas. Elas não pensam em se planejar porque sabe que o
valor da parcela cabe no orçamento. Não pensam que à vista poderia sair mais barato. Não tem noção do
preço à vista, do valor dos juros e acaba não investindo, por que não sobra. As pessoas não têm visão e
possuem pouco conhecimento.

3

Falta de educação geral, não apenas financeira. A sociedade é consumista pois não teve uma base
educacional.

4

Muitas dívidas, falta de controle, falta de colocar na “ponta do lápis”, crédito fácil, influências de MKT, não
analisa quando vai pagar no final (no caso de um financiamento, por exemplo). Não ter consciência dos
gastos. É possível viver com pouco, é preciso ter consciência.

5

Falta de controle. Cultura brasileira: pensam no curto prazo, não sentem a necessidade de planejar o
futuro. Isso fica evidente nas promoções, onde as pessoas analisam apenas o valor da parcela, se elas
cabem no orçamento.

6

Falta de acesso às informações, falta de controle das finanças, interferência de outras pessoas no controle
dos gastos. MKT facilita as compras através das diversas formas de pagamento.

7

Imediatismo, as pessoas não pensam nas conseqüências (que foi o que aconteceu com ela, queria
terminar logo a casa e se descontrolou). Falta de informações. Na empresa onde trabalha, oferecem uma
linha de crédito a juros altíssimos, e muitos colegas estão utilizando. Acredita que, em meio ao desespero,
as pessoas não pensam direito, querem solucionar seus problemas o mais rápido possível mas não
avaliam outras alternativas.

8

Não conhecer o assunto, falta de controle, o fato de ter que investir nos estudos (no caso dos jovens) e
não sobrar nada para destinar a outros investimentos.

9

Problemas na educação e cultura dos brasileiros. O brasileiro não olha a taxa de juros, olha apenas as
prestações, se o valor cabe no orçamento, ele compra. As pessoas mais pobres têm menos instrução e
por esse motivo, menos consciência.

10

Falta de informação, de acesso. As pessoas têm necessidade de acompanhar as inovações, querem
sempre comprar coisas novas. Propagandas e pessoas com quem convivem influencia no comportamento.

11 Facilidade de crédito (cartão de crédito). Motivo que fez com que sua mãe se tornasse consumista.
12 Influências de marketing e imediatismo. As pessoas querem tudo ao mesmo tempo.

Nesta questão pode-se avaliar a opinião de cada entrevistado a respeito
das dificuldades para elaboração e prática de um planejamento financeiro pessoal.
Alguns motivos que levam as pessoas a não terem um planejamento
financeiro pessoal, segundo os entrevistados, são:
- Falta de educação (geral);
- Falta de instrução, de informação e conhecimento;
- Falta de controle;
- Crédito fácil;
- Valor da parcela (as pessoas analisam apenas se o valor cabe no
orçamento e não o valor total);
- Influências do Marketing (torna as pessoas mais consumistas);
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- Imediatismo (cultura brasileira voltada para o curto prazo).
Através das entrevistas com cerca de 16,67% dos respondentes, pode-se
afirmar que as pessoas mais pobres recebem menos instrução, tem menos acesso
às informações e acaba tendo menor consciência sobre seus gastos. O fato também
de viverem com um valor menor, faz com que pensem mais nas necessidades
básicas, não tendo a oportunidade de planejar outras coisas como: viagens,
estudos, etc.
Já as pessoas com um nível de renda maior, possuem mais acesso às
informações, como é o caso dos estudantes de graduação. Porém, mesmo assim,
muitos desses estudantes não têm consciência sobre suas finanças pessoais.
Isso nos leva a perceber que vários fatores influenciam no comportamento
das pessoas e dificulta a prática do planejamento pessoal. Todos os fatores citados
pelos estudantes devem ser levados em consideração em uma análise mais
profunda sobre o porquê das pessoas não possuírem um planejamento financeiro
pessoal.
De acordo com a literatura, verifica-se no Brasil a presença de uma
cultura financeira voltada principalmente ao consumo e uma visão de curto prazo.
Além disso, o brasileiro se mostra conservador e avesso a riscos em seus
investimentos.
Para Sousa e Torralvo (2008), as principais causas do descontrole em
relação ao dinheiro são: falta de disciplina financeira, desconhecimento de finanças
e ausência de cultura de planejamento pessoal. Além disso, há grande facilidade
para compras e obtenção de crédito. “O mau uso do crédito pode comprometer a
administração das finanças pessoais” (SOUSA; TORRALVO, 2008).
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N° 15) Como você analisa a relação: Carreira profissional e Planejamento Financeiro?
Quando a pessoa tem um objetivo profissional, ela tem visão de futuro. E para atingir suas metas e
1
objetivos ela tem que se planejar.
2 Para ter uma carreira profissional tem que se planejar.
Quando se busca desafios na carreira profissional, há o crescimento e junto o aumento da renda, que
3
ajuda no planejamento financeiro.
4 Uma carreira sólida vai possibilitar maior estabilidade financeira.
Para crescer profissionalmente e ter uma vida melhor tem que saber se planejar. Não adianta ganhar
5 muito e não guardar nada, da mesma maneira que o dinheiro entra, ele também sai. Tem que se planejar
para tirar proveito desse dinheiro. É um ciclo.
6
7
8

A carreira profissional é onde você obtém dinheiro para poder fazer o planejamento financeiro. O
planejamento varia muito de acordo com sua carreira, seu estilo de vida.
Na carreira profissional, quanto mais as pessoas crescem, mais coisas desejam adquirir. O Planejamento
Financeiro influencia no sentido em que faz pensar no crescimento.
Uma boa carreira profissional leva a um bom planejamento financeiro, desde que saiba controlar os
gastos.

Planejar não depende do seu salário ser alto ou baixo. Toda pessoa que tem uma renda pode se planejar.
Por outro lado, o salário é que vai definir como será o planejamento. Se você ganha mais, pode comprar à
vista, pode planejar mais coisas, ao contrário de uma pessoa que ganha pouco.
10 Acredita que carreira profissional influencia no planejamento financeiro.
Acredita que o planejamento financeiro influencia na carreira profissional, uma vez que, quem tem um
11
planejamento financeiro passa a investir na carreira profissional.
Uma influencia a outra. Há pessoas que dizem que se o seu salário aumentar, vão passar a poupar.
12 Entretanto não adianta aumentar o salário e não souber se planejar. Tem que saber viver com o mesmo
dinheiro e poupar a diferença.
9

De acordo com as respostas, os estudantes afirmam que carreira
profissional está relacionada á planejamento financeiro.
Um ponto bastante interessante está na resposta 5, onde o respondente
usa o termo “ciclo”. Para ele uma coisa interfere na outra: se não há planejamento,
não há crescimento profissional. Entretanto não adianta crescer na carreira, receber
um alto salário se não souber investir. Todo o dinheiro conquistado será perdido,
bem como seu plano para o futuro.
Já

o

respondente

9

falou

da

importância

de

se

planejar

independentemente de sua renda ser alta ou baixa: o planejamento deverá ser feito
de acordo com sua renda.
As respostas dos entrevistados são bastante interessantes e apresentam
pontos de vistas diferentes.
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N° 16) Como você se vê no futuro? Quem será você daqui a 10 anos?
1 Casada, com filhos, trabalhando, estará pagando a casa própria, buscando sempre novos objetivos.
Será uma profissional formada em vários aspectos. Trabalhando como gerente ou “concursada”. Estará
2
casada e com seu próprio apartamento.
Casado, com filhos, com um bom emprego ou dono de uma empresa (de acordo com o planejamento
3
estipulado para os próximos 10 anos na questão 4).
4

Terá feito um curso de Inglês (para poder viajar para a África), terá uma casa e fará algo diferente que lhe
proporcione satisfação pessoal (ajudar direta ou indiretamente outras pessoas através de um trabalho ou
projeto).

5

Milionário (aos 35 anos), já se planejou. Todos os objetivos anotados serão realizados no prazo de 10
anos: casado, com filhos, diretor financeiro, intercambio, MBA. Tem o sonho de conhecer a Alemanha,
junto com a família.

6
7
8

Casado, com filhos, casa própria, ocupará outro cargo na empresa, terá feito francês e viagem para o
exterior.
Deseja ter inglês fluente, pós-graduação na área de marketing, dúvidas sobre filhos.Viagens, e talvez
trabalhará no exterior por certo tempo.
Não pensa no longo prazo, não possui objetivos bem definidos. Imagina-se casado, com filhos,
trabalhando no seu restaurante ou buffet. Deseja ter cursado a faculdade de Gastronomia e ajudar os pais
a comprar uma casa própria e, claro, não ter mais dívidas.

Casado, com filhos, ocupando um cargo público, ganhando entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. Terá uma
casa e outro carro.
Casada, com 2 filhos. Quer fazer mestrado, ter um cargo bom na empresa e estabilidade financeira. Quer
10
morar em um condomínio.
Empresária, casada, talvez com 1 filho de 4 anos. Com um marido trabalhando. Não ter dívidas, poder
11
planejar viagens, os gastos mensais domésticos, proporcionar boa vida para os filhos.
12 Ter seu próprio negócio (frota de táxi, ramo alimentício em shopping). Casado, com filhos. Deseja esquiar.
9

Esta questão levou os entrevistados a refletirem sobre seu futuro.
Durante a entrevista foi possível perceber a dificuldade de alguns
(principalmente para aqueles que não têm os objetivos bem definidos para sua vida).
Já outros responderam com grande facilidade, afirmando que parte ou todos os
objetivos descritos na questão 3, se realizarão no prazo de 10 anos.
No geral, a maioria dos estudantes se imagina no prazo de 10 anos:
casados, com filhos, com um bom emprego, com um curso de idiomas completo e
adquirido a casa própria. Alguns pensam em prestar concurso público, na busca de
maior estabilidade financeira.
Em relação à compra da casa própria, foi questionado durante a
entrevista se é preferível alugar uma casa ou financiá-la 100% (numa situação em
que não tiver nenhum valor para dar como entrada). Dentre os oito entrevistados
questionados, todos responderam que preferem financiar a pagar aluguel. O
principal motivo é que no financiamento a casa pertence ao comprador, quanto
terminar de pagar terá um bem imóvel em seu nome. Já no caso do aluguel, é um
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valor pago que não trará retorno. Analisando as colocações dos alunos, pode-se
afirmar que eles caracterizam o aluguel como uma despesa e o financiamento como
um investimento.
4.2.

Análise das Pesquisas Realizadas com os Especialistas

4.2.1

Entrevistas (E2)
A seguir, são apresentadas as entrevistas realizadas com especialistas da

área financeira.
Esta entrevista teve como objetivo analisar a importância do planejamento
financeiro pessoal para os estudantes universitários em questão, bem como para
todas as pessoas.
Abaixo, os especialistas entrevistados:
- Júlio Diniz – professor da PUC-Campinas e consultor financeiro.
- Cássia D’Aquino – especialista em educação financeira.
As quatro primeiras questões buscaram analisar o conceito dos
especialistas sobre planejamento financeiro pessoal e sua opinião sobre a
importância deste.
As demais questões envolvem os estudantes universitários em questão,
buscando analisar a importância do planejamento financeiro pessoal para este
público.
A seguir, o roteiro utilizado para aplicação das entrevistas:
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TABELA 19 – Roteiro para entrevista com especialistas

1
2
3
4

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS
Parte 1 – Visão geral
O que é o Planejamento Financeiro Pessoal?
Qual a importância do desenvolvimento e prática de um Planejamento Financeiro Pessoal? Quais
benefícios podem ser obtidos através de sua prática?
Quais os principais fatores a serem considerados na elaboração do Planejamento Financeiro
Pessoal?
Quais as maiores dificuldades para desenvolvimento e prática de um Planejamento Financeiro
Pessoal?

Parte 2 – Considerar o público pesquisado neste trabalho
1 Qual percentual ideal da renda que deveria ser destinada a poupança e demais investimentos?
2 Existe uma reserva mínima (em dinheiro/salários) que deveria se formada?
3 Qual seria a “Carteira de Investimentos” ideal para o jovem em questão?
Qual seria o perfil de investimento ideal para os jovens? Conservador, moderado ou agressivo?
4
Por quê?
Considerando que:
- 9,13% não sabem o que é Planejamento Financeiro Pessoal
- 38,10% não possuem um Planejamento Financeiro Pessoal
5
- 31,28% dos que sabem não possuem um Planejamento Financeiro Pessoal
Na sua opinião, quais as maiores dificuldades que o jovem encontra para elaborar e pôr em prática
um Planejamento Financeiro Pessoal?
Verifica-se em algumas bibliografias que, assim que o jovem brasileiro começa a receber alguma
renda, seu primeiro objetivo é a compra de um automóvel. De acordo com a pesquisa realizada, o
6 maior objetivo dos estudantes em questão é a compra de uma casa / apartamento e o investimento
nos estudos. Na sua opinião, por que os estudantes apresentam um comportamento diferente da
maioria dos jovens brasileiros?
De acordo com alguns estudantes, eles não elaboram um Planejamento Financeiro por que não
sobra dinheiro. Qual sua opinião sobre essa colocação?
Verifica-se, através das entrevistas realizadas com os estudantes, que estes não possuem
objetivos muito bem definidos para sua vida. Na sua opinião, quais as principais causas desse
8
comportamento e como isso pode influenciar na elaboração de um Planejamento Financeiro
Pessoal?
Qual mensagem você deixaria para o jovem estudante da PUC – Campinas que está iniciando sua
9
carreira profissional, em relação às suas finanças pessoais?
Fonte: Elaboração da autora
7
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A) Entrevista com Júlio Diniz
A entrevista com o professor e consultor Júlio Diniz foi realizada na
própria Faculdade de Administração da PUC-Campinas.
Segundo Diniz, o planejamento financeiro pessoal se constitui em uma
ferramenta muito importante para as pessoas, independentemente de sua idade, no
sentido de se programar. Diz respeito à programação de sua vida, enxergar as
coisas antes, analisar qual será suas fontes de renda, o nível de despesa,
investimentos e objetivos para os próximos anos. Segundo o professor, é ver as
coisas com antecedência. Por exemplo, se há intenção de comprar um imóvel, o
ideal é planejar e definir alguns detalhes antes, como: localização e valores. Com um
planejamento, com certeza, será mais fácil obter as melhores condições de
financiamento.
De acordo com Diniz, as pessoas que se planejam têm muitas vantagens.
O maior benefício é poder decidir com antecedência o que vai fazer no futuro, é
poder controlar seu futuro.
Para Diniz, um dos principais fatores a considerar para elaboração de um
planejamento financeiro é o nível de receita. É viável elaborar uma planilha com os
meses do ano, onde serão discriminados as receitas e os gastos, e verificar se vai
ter sobra ou falta de recursos. Segundo Diniz, quando se faz um planejamento
financeiro pessoal, é preciso aprender a diminuir consumo. Quanto não se tem um
planejamento, gasta-se facilmente e não consegue visualizar para onde está indo o
dinheiro. Entretanto, quando há um planejamento isso não ocorre, pois se tem noção
do quanto pode gastar. Para o professor, as pessoas precisam abandonar este perfil
consumista, e adquirir apenas o necessário.
A maior dificuldade para elaborar um planejamento, conforme Diniz, está
no fato de que as pessoas não querem sair de sua zona de conforto, ou seja,
colocar sua vida em uma planilha e se controlar todos os dias. Isso é muito
importante e necessário. Segundo Diniz, não se deve olhar apenas as despesas
fixas, mas também os pequenos gastos do dia a dia, que são os “grandes
escoadores” de dinheiro. Outra dificuldade é a falta de disciplina financeira, que é o
próprio planejamento. O planejamento financeiro é um processo de aprendizagem,
as pessoas geralmente não o elaboram por comodismo e falta de disciplina.

118

De acordo com Diniz, o percentual de poupança varia de uma pessoa
para outra. Não existe um valor ideal, o importante é não gastar mais do que se
ganha e economizar algum percentual, por menor que seja, independentemente de
sua renda. Segundo o professor, quando se planeja é mais fácil visualizar os
objetivos e ver o quanto será preciso poupar, quanto vai sobrar no próximo mês ou
se vai faltar.
Sobre a formação de uma reserva mínima para imprevistos, o professor
falou sobre o FGTS (Fundo de Garantia do Trabalhador), que nada mais é do que
uma reserva que todo trabalhador com registro em carteira possui, para ser utilizado
em uma situação de emergência (desemprego). Para o professor seria muito bom
que as pessoas pensassem neste sentido e formassem sua própria reserva, seu
próprio fundo de garantia. Segundo Diniz, podemos tomar como exemplo a cultura
japonesa, a qual está voltada para a poupança. Embora seja a segunda maior
economia mundial, o povo japonês consome pouco, apenas o necessário, não há
desperdício, pois são disciplinados.
Em relação ao perfil de investimento, para Diniz, independentemente da
idade é preciso ter uma postura mais conservadora, aplicando em renda fixa, DI,
além de analisar as taxas de administração das aplicações. Cerca de 10 a 15% deve
ser destinado para aplicações de renda variável com vistas ao futuro e o restante
para aplicações mais conservadoras.
Para Diniz, embora os jovens tenham acesso às informações, falta-lhes
disposição para pôr em prática um planejamento financeiro pessoal. É preciso
despertar dentro das pessoas a disposição para o planejamento. Falta motivação
tanto por conta da escola como também por parte da família. O professor diz
perceber um comportamento diferente dos alunos quando aprendem a avaliar as
taxas de juros, eles começam a se preocupar com os valores cobrados e muitos
pedem conselhos para a compra de um bem.
Embora algumas pesquisas revelem que um dos primeiros objetivos dos
jovens quando começam a ter alguma renda seja a compra de um carro, para Diniz
esse não é o principal objetivo dos alunos da PUC-Campinas. De acordo com Diniz
os alunos da universidade são interessados, preocupados com as finanças e
também conscientes de que o carro, por mais necessário que seja, deve vir em outro
plano. O professor nota entre os alunos um interesse maior em adquirir coisas mais
sólidas.
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O professor concorda parcialmente com a colocação de alguns alunos,
quando dizem que não planejam por que não sobra dinheiro. A falta de dinheiro
dificulta o planejamento, mas não o inviabiliza. Talvez seja mais importante ter um
planejamento quando não sobra dinheiro, pois dessa maneira poderá analisar seus
gastos e adquirir disciplina.
Em relação à falta de objetivos bem definidos, Diniz afirma que a falta
destes dificulta o planejamento. O planejamento financeiro é uma característica de
jovens que sabem para onde querem chegar. E é preciso se planejar não apenas
financeiramente, mas também se planejar para a vida.
O professor Diniz deixou a seguinte mensagem para os estudantes da
PUC-Campinas: O futuro desses jovens certamente será brilhante. Nosso país
precisa de educação, pessoas inteligentes, mão de obra qualificada; essas são
nossas grandes carências. As empresas vão buscar esse perfil nas universidades e
os jovens têm que se preparar ao máximo: estudar, aprender idiomas, adquirir
habilidades técnicas, saber o que as empresas estão “falando”, incorporar na sua
vida a palavra ética, equilíbrio, humildade, e adquirir habilidades de finanças. O
planejamento financeiro na vida das pessoas pode ser na área de marketing,
produção, recursos humanos... Mas o planejamento financeiro pessoal é um fator de
progresso e prosperidade.
B) Entrevista com Cássia D’Aquino
A entrevista com a especialista Cássia D’Aquino foi realizada via internet
(skype).
Segundo D’Aquino, da maneira mais rudimentar, planejamento financeiro
pessoal e a idéia de identificar as receitas, as despesas e estabelecer metas para o
dinheiro. Organizar-se, identificar os ganhos, os gastos e estabelecer objetivos de
curto, médio, e longo prazo, além de algum fundo de emergência. De acordo com
D’Aquino, nem sempre um bom planejador financeiro é alguém realmente maduro ou
bem educado em relação ao dinheiro. Alguém pode saber elaborar muito bem um
planejamento financeiro, saber exatamente onde colocar cada centavo de seu
dinheiro, mas pode ter dificuldade para fazer receita, ganhar dinheiro. O
planejamento é um caminho a ser percorrido, mas ele sozinho não é o bastante.
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Para D’Aquino, em primeiro lugar, o planejamento financeiro pessoal “dá
chão” para as pessoas, contorno para vida. Através dele as pessoas sabem de onde
estão vindo e para onde estão indo. O planejamento financeiro pessoal ajuda a
orientar os sonhos, mostrando as possibilidades de alcançá-los e os caminhos para
se tornarem realidade. As pessoas que se planejam em relação ao dinheiro se
tornam mais serenas para planejar as outras áreas de sua vida: profissional, afetiva,
familiar. Tudo se torna mais fácil de ser organizado.
O desenho básico do planejamento financeiro, conforme D’Aquino,
consiste em identificar receitas (fixas, eventuais), despesas (fixas, eventuais,
opcionais), identificando um fluxo de caixa. Algo que é opcional para um, pode ser
necessário para outro. Porém, a base do planejamento é sempre muito parecida
para todas as pessoas.
Para D’Aquino, é difícil ser uma pessoa cumpridora de seus princípios
éticos quando se está “detonado” no cartão de crédito, no cheque especial ou com
agiota. Isso pode estar associado à falta de educação financeira. Entretanto, no caso
brasileiro, a maior dificuldade para desenvolver um planejamento financeiro está
ligada aos 20 anos de inflação. De acordo com D’Aquino, existe no Brasil um
resquício inflacionário. O brasileiro tem uma percepção muito frágil em relação ao
dinheiro, traço derivado deste período. Em 1942, circulavam 56 tipos de moedas
diferentes, esse já era um sintoma de que algo não estava bem na economia.
Atualmente circulam apenas 7 moedas. Segundo a especialista, o jovem com
aproximadamente 20 anos, tem como lembrança apenas a moeda do Real. Devido à
estabilidade da moeda, esses jovens possuem possibilidades maiores de conseguir
se organizar em relação ao dinheiro e de fazer um planejamento.
De acordo com D’Aquino, a dificuldade de se organizar em relação
dinheiro não seria exatamente um problema da cultura brasileira, pois se fosse um
problema da cultura seria algo impossível de ser removido, impossível de ser
superado. Para a especialista, se viermos a ter de maneira persistente a moeda
estável, a relação do brasileiro com o planejamento financeiro vai sofrer alterações,
a muitas razões para acreditar nisso. Um exemplo pode ser notado entre os jovens
que fazem poupança para viagem de formatura, mostrando que eles possuem um
comportamento diferente. Esse pessoal acredita que é possível se organizar em
relação ao dinheiro. A inexistência de uma memória inflacionária faz toda a diferença
para os jovens, em sua relação com as finanças pessoais.

121

A respeito dos estudantes (90%) que afirmaram nos questionários
aplicados que sabem o que é planejamento financeiro pessoal, a especialista diz ter
dúvidas se esses estudantes apenas reconhecem a expressão ou se realmente
compreendem o que significa planejamento financeiro, se são capazes de descrever
suas etapas ou composição. Segundo D’Aquino, o fato de não saber conceituar é
conseqüência da falta de educação financeira.
Em relação à formação de uma reserva para imprevistos, para D’Aquino,
a falta de um fundo de emergência e o principal fator desestabilizador da vida
financeira das pessoas. Quando as coisas se perdem é por falta de um fundo de
emergência.

Para um

jovem que mora

com os

pais

e possui menos

responsabilidades, talvez esse fundo possa ser menor. Entretanto é importante que
todas as pessoas tenham uma reserva que pode variar de 3 a 6 meses de sua
renda, para situações de emergência. É bom saber que esse fundo não é um
dinheiro de poupança, que, caso nada aconteça ele seja utilizado para uma viagem,
ou outro objetivo. Esse fundo deve ficar separado numa aplicação segura que possa
ser resgatada rapidamente, sem cobrança de multa, e de fácil acessibilidade.
Obviamente, quanto maior a responsabilidade, quanto mais independente for a
pessoa, maior deverá ser essa reserva.
Segundo a especialista, não existe um perfil ideal de investimento. Este
varia de uma pessoa para outra e vai depender do quanto ela é aceita ao risco, e
principalmente, da sua capacidade de processar informação, e de suportar perdas.
As pessoas têm que se preocupar quanto perdem muito dinheiro, mas também
quando ganham muito dinheiro. Risco é uma figura de ganho, mais também de
perda.
De acordo com D’Aquino, há um clichê que diz que quanto mais jovem,
mais a pessoa pode arriscar nos investimentos. Isso não é verdadeiro, pois o jovem
pode perder tudo depois de passar anos fazendo investimentos. O fato de ser jovem
não quer dizer que deva ter um perfil agressivo nos investimentos, As pessoas
precisam ter informação sobre o produto financeiro que buscam e saber o quanto
suportariam perder. O perfil de investimento tem mais a ver com os objetivos
definidos para sua vida, do que com o fato de ser jovem. A especialista acredita que
com esse momento de crise, com grandes quedas da Bolsa, as pessoas tornem-se
um pouco mais maduras em relação ao seu dinheiro.
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Outro ponto ressaltado na entrevista foi a respeito dos objetivos dos
estudantes. Para D’Aquino, as pesquisas realizadas para saber sobre os objetivos
dos jovens são muito bobas, geralmente realizadas por institutos de pesquisas
ligados a empresas de publicidade. Para a especialista, cada jovem tem seu próprio
objetivo, a compra de um automóvel descrita em algumas literaturas, representa
apenas um fetiche dos brasileiros. O motivo dos estudantes da PUC-Campinas não
demonstrarem interesse pela compra de um carro está ligado a um comportamento
mais maduro, tendo em vista que são estudantes que cursam a faculdade no
período noturno e mais de 95% trabalham durante o dia.
Para D’Aquino, a colocação de alguns estudantes que afirmaram não ter
um planejamento porque não sobra dinheiro, não faz sentido. Existe uma
incoerência nesta afirmação. Estes estudantes certamente não sabem o que é o
planejamento financeiro pessoal, pensam em outra coisa quando fala no assunto.
Talvez confundam planejamento financeiro com investimentos, pois uma coisa é não
conseguir poupar porque não sobra dinheiro, outra é não se planejar por falta de
dinheiro.
De acordo com D’Aquino, um planejamento bem feito deveria levar em
consideração pelo menos os planos para o próximo ano, imaginando alguns eventos
como: material escolar, IPVA... todos os anos esses eventos se repetem, e as
pessoas sempre se perdem. Através do planejamento a curto prazo, é possível
adquirir disciplina e organizar-se para formação de uma poupança. Segundo a
especialista, é importante estabelecer metas para o médio e longo prazo,
estabelecer objetivos legais, os quais estimulam e dá animo para manter a disciplina
no planejamento.
Na opinião da especialista, as maiores dificuldades para os estudantes
desenvolverem um planejamento financeiro pessoal estão ligadas às tentações para
o consumo imediato. Não é humano, não é natural esperar... ser capaz de esperar é
um super esforço e tudo vai contra isso: a publicidade, influência de amigos e
grupos. Outro motivo está relacionado com a dificuldade em estabelecer objetivos
para a vida, quem eu sou, onde estou. Ser capaz de se perceber.
A especialista D’Aquino deixou a seguinte mensagem para os estudantes
da PUC=Campinas: se os jovens compreendessem como o planejamento facilita a
vida, não apenas a vida financeira, mas todas as outras áreas, eles se organizariam
melhor. Se eles percebessem a importância, até para o futuro financeiro, que à
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medida que se habitua a estabelecer objetivos para sua vida as coisas ficam muito
mais fáceis de serem caminhadas, ele se animariam a fazer mais. É algo tranqüilo
de ser feito. É importante não confundir planejamento financeiro pessoal com a
elaboração de planilhas, que é algo muito chato... Se os jovens se dessem conta
das decorrências de terem uma vida bem planejada em relação ao dinheiro, eles se
aventurariam com mais disposição e perceberiam rapidamente os resultados disso.
4.2.2.

Questionário (Q2)
Nesta última etapa, são apresentadas as respostas do questionário

aplicado a especialistas da área financeira.
Este questionário teve os mesmos objetivos das entrevistas (E2): analisar
a importância do planejamento financeiro pessoal para os estudantes universitários
em questão, bem como para todas as pessoas.
O especialista Louis Frankenberg, diretor de planejamento e finanças
pessoais da ANEFAC, respondeu ao questionário via e-mail.
A seguir as questões e respostas do consultor financeiro:
TABELA 20 – Questionário (Q2) e resultados
RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO (Q2)
1) Além dos objetivos pessoais, quais objetivos você considera importantes, que não devem ser
esquecidos na elaboração de um planejamento financeiro pessoal?
Louis: Diversificação, liquidez, rentabilidade, proteção inflacionária, segurança.
2) Qual o percentual ideal da renda que deveria ser destinada à formação de uma reserva financeira?
Existe uma reserva mínima que deveria ser formada?
Louis: Depende da idade, se início, meia idade. No começo aproximadamente 5%, talvez quando os
ganhos forem maiores, 10%. Vai variar com o estilo de vida e objetivos de cada pessoa.
3) Quais os principais fatores a considerar na elaboração do planejamento financeiro?
Louis: Idade, renda, estilo de vida. Estes e muitos objetivos e subjetivos. Deve-se conhecer bem a
pessoa a quem se vai aconselhar.
4) Qual seria a “Carteira de Investimentos” ideal para os jovens?
Louis: No começo da vida pode haver maior ousadia nos investimentos. Posteriormente cada vez mais
conservador, mas isso vai depender também do valor do patrimônio que está em jogo.
5) Sendo jovem, você considera que o ideal seria apresentar um perfil agressivo? Existe a
possibilidade de um jovem, com perfil conservador alcançar sua independência financeira?
Louis: Sem dúvida, particularmente acredito que construir um patrimônio aos poucos, tem maior
probabilidade de chegar a um bom fim, do que demasiadamente agressivo.
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6) Na sua opinião, quais as maiores dificuldades que o jovem encontra para elaborar e pôr em prática
um planejamento financeiro pessoal?
Louis: O exemplo negativo de nossa sociedade. O consumismo, o marketing agressivo dos bancos,
comércio, etc. A falta de educação financeira ensinada nas escolas.
7) Verifica-se, em algumas bibliografias, que assim que o jovem começa a receber alguma renda, seu
primeiro objetivo é a compra de um automóvel. Quais seriam os motivos que leva o jovem a ter esse
objetivo?
Louis: Acho que o automóvel faz parte do consumismo e falta de cultura de nosso povo. Muitas vezes
o transporte público é muito mais barato, mas os exemplos que o jovem recebe não favorecem estes
pensamentos e ações.
8) Qual mensagem você deixaria para o jovem estudante da PUC – Campinas que está iniciando sua
carreira profissional, em relação às suas finanças pessoais?
Louis: Ser autêntico e não se deixar influenciar pela sociedade de consumo. Caso ele for inteligente
deve seguir seus próprios instintos de como levar a vida. Somos todos diferentes e imitando outros,
geralmente incorremos em graves erros que podem ter repercussões negativas em nossas vidas.
Fonte: Elaboração da autora

4.2.3.

Breve Análise das Pesquisas Realizadas com os Especialistas
Através das pesquisas elaboradas com os especialistas é possível notar a

importância do planejamento financeiro pessoal na vida das pessoas e para os
estudantes

universitários.

De

acordo

com

D’Aquino,

os

estudantes

com

aproximadamente 20 anos possuem uma vantagem para gerenciar suas finanças,
tendo em vista que não possuem a memória inflacionária.
Um ponto importante citado pelos especialistas, diz respeito ao
consumismo. Segundo eles, o perfil consumista deve ser superado. As pessoas
precisam repensar seus gastos e adquirir somente o necessário. Outro aspecto está
ligado ao perfil de investimento. Durante a revisão da literatura, foi possível
encontrar autores que sugerem que o jovem tenha um perfil mais agressivo diante
de seus investimentos. Para os especialistas, é importante ter um perfil mais
conservador e variar os investimentos de acordo com os objetivos, com a
capacidade de processar informações e de suportar perdas. Para Frankenberg, é
mais fácil obter a independência financeira construindo um patrimônio aos poucos,
do que com um perfil demasiadamente agressivo.
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5.

CONCLUSÃO
Após desenvolvimento da revisão da literatura, bem como a aplicação e

análise das pesquisas realizadas com estudantes e especialistas da área financeira,
pode-se chegar às seguintes conclusões:
• A maioria dos estudantes (90%), de acordo com os questionários, sabe
o que é planejamento financeiro pessoal. Entretanto, resultados dos questionários
comprovaram que alguns estudantes (40%) pensam que sabem, mas na verdade
confundem com investimentos e orçamento financeiro. Através das entrevistas
comprovou-se também que muitos apenas reconhecem a expressão, havendo
dificuldade para conceituá-la. De acordo com a especialista Cássia D’Aquino, este é
um problema decorrente da falta de educação financeira.
• Cerca de 60% dos estudantes afirmaram ter um planejamento
financeiro pessoal, de acordo com os questionários aplicados. Entretanto as
entrevistas mostraram que alguns possuem apenas uma planilha financeira e outros
não possuem objetivos bem definidos para sua vida.
• De acordo com os questionários, cerca de 88% dos estudantes
pensam que planejamento financeiro pessoal é planejar receitas, despesas e
investimentos. Cerca de 70% pensam que é determinar objetivos e metas. De
acordo com as entrevistas, os estudantes pensam que planejamento financeiro
pessoal é planejar receitas, despesas e preparar-se para o futuro. Conforme as
entrevistas realizadas com os especialistas, o conceito desses estudantes está
correto, embora em alguns casos esteja incompleto.
• A maioria dos jovens apresenta um comportamento regular diante de
suas finanças pessoais. De acordo com os questionários, cerca de 68% dos
estudantes poupam algum valor mensalmente, 55,16% gastam menos do que
ganha, 57,14% possuem poupança, mais de 70% faz a maior parte de suas compras
à vista e cerca de 52% tem a educação como sua maior despesa mensal.
• A

principal

dificuldade

que

os

estudantes

encontram

para

desenvolvimento de um planejamento financeiro pessoal, de acordo com a análise
das entrevistas é a falta de conhecimento sobre o assunto, decorrente da falta de
educação financeira. Segundo o professor Julio Diniz, as principais dificuldades
estão relacionadas à falta de disposição dos jovens e a falta de motivação por parte
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da família e das escolas. Para a especialista Cássia’Aquino, as dificuldades existem
por conta das influencias externas: publicidade, amigos e grupos e também devido à
falta de objetivos bem definidos para sua vida. Já para o diretor Louis Frankenberg,
as dificuldades estão ligadas ao marketing agressivo, à falta de educação
financeiras nas escolas e o exemplo negativo de nossa sociedade.
• A importância do planejamento financeiro pessoal está no fato de poder
visualizar o futuro e decidir com antecedência. Ele ajuda na orientação de nossos
sonhos, mostrando possibilidades e caminhos a percorrer. Além disso, ele permite a
organização de outras áreas de nossa vida.
Numa análise geral, pode-se afirmar que o preparo frente às finanças
pessoais varia muito de uma pessoa para outra. Da mesma forma que não há um
perfil ideal de investimento, um fundo de reserva específico, também não há um
perfil único de estudante, a ponto de poder julgar se esse perfil é o ideal ou não.
As pessoas possuem rendas diferentes, estilos de vidas diferentes,
objetivos diferentes em sua vida. Para cada uma há um planejamento específico.
Embora o desenho de um planejamento seja semelhante para todos, o conteúdo e a
maneira como deverá ser gerenciado varia de pessoa para pessoa.
Através da realização deste trabalho é possível afirmar que o estudante
universitário da PUC-Campinas tem um bom conhecimento sobre finanças pessoais,
além de certo preparo para administrar seu dinheiro. Nota-se um interesse pelo
assunto, utilização de instrumentos para administrar suas receitas e despesas,
objetivos voltados para o futuro (como investir nos estudos), bem como a
participação dos pais na educação financeira.
A partir do momento que pais e escolas passarem a discutir sobre
finanças pessoais, o jovem terá conhecimento e motivação. Com objetivos bem
definidos conseguirá planejar melhor suas receitas, despesas e investimentos. Com
um planejamento estabelecido ficará menos vulnerável ás influencias externas,
como o marketing praticado pelas empresas. Esse ciclo levará a um comportamento
melhor frente a suas finanças, bem como um preparo para o futuro. Para os jovens
com 20 anos ou menos, este ciclo é viável, tendo em vista a inexistência de uma
memória inflacionária, fator de grande influência no comportamento dos brasileiros
em relação ao seu dinheiro. E, conforme a mensagem deixada pelos especialistas, a
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prática de um planejamento financeiro pessoal trará conseqüências positivas para
todas as outras áreas da vida: é um fator de progresso e prosperidade.
5.1.

Propostas, Planos ou Sugestões
A seguir, algumas percepções obtidas durante a elaboração deste

trabalho. Estes pontos podem servir como tema para trabalhos e projetos futuros.
- Sobre carreira profissional e planejamento financeiro:
Uma das questões realizadas nas entrevistas com os estudantes da PUCCampinas, foi sobre a relação entre carreira profissional e planejamento financeiro
pessoal. De acordo com os estudantes, existe uma relação entre os conceitos,
podendo um influenciar o outro.
Assim, se carreira profissional influencia no planejamento financeiro
pessoal, quanto mais bem definida a carreira profissional, mais pessoas se
motivarão a ter um planejamento financeiro pessoal, conseqüentemente haverá mais
consciência sobre o consumo e poupança.
Se planejamento financeiro pessoal influencia na carreira profissional, as
pessoas que possuem um planejamento possuem expectativas maiores de
crescimento profissional dos que as que não tem. Qual será o perfil das pessoas
bem sucedidas profissionalmente? Será que elas possuem um planejamento
financeiro pessoal?
- Sobre Educação Financeira:
Se a educação financeira é um fator importante para a prática correta de
um planejamento financeiro pessoal e conseqüentemente para a consciência sobre
consumo e poupança, melhorando a qualidade de vida das pessoas, então é viável
que as escolas, bem como as universidades incluem em sua grade, uma disciplina
sobre Educação Financeira. De acordo com Cerbasi (2007b), o projeto pessoal
deveria estar bem formatado desde o início da carreira, ou seja, desde o primeiro
salário. “[...] mas essa recomendação continuará sendo uma utopia enquanto não
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tivermos, em cada faculdade, um módulo de encerramento de curso com
orientações sobre vida financeira” (CERBASI, 2007b).
5.2.

Importância do Estudo para a Organização e para a Autora
O estudo permite à Universidade maior conhecimento sobre o perfil e

comportamento dos estudantes frente suas finanças, de modo a reavaliar seu
conteúdo didático, principalmente referente ás disciplinas da área Financeira.
Para a autora, este estudo permitiu um aprofundamento sobre o assunto
planejamento financeiro pessoal, bem como despertou o interesse em realizar outras
pesquisas e projetos, dando continuidade aos estudos em cursos de pós-graduação
ou mestrado. Além disso, este trabalho viabilizou o contato com especialistas da
área e a participação na TV PUC, através do convite do professor Celso Pedroso
Filho a um debate sobre Planejamento Financeiro.
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ANEXOS
Anexo A – Questionário (Q1)
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Anexo B – Entrevista (E1)
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Anexo C – Entrevista (E2)
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Anexo D – Questionário (Q2)

