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RESUMO

GESSER, Jean Piem. Análise das práticas e hábitos relativos ao planejamento
para a organização financeira pessoal: 2007, 57 folhas. Curso de Ciências Contábeis.

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Esta pesquisa cientifica tem por tema a análise das práticas e hábitos relativos ao planejamento,
seguidos da importância e da necessidade de um controle sobre as finanças pessoal e empresarial,
através da aplicação de técnicas contábeis e conhecimento de fontes de investimento que possam
auxiliar na elaboração de um planejamento financeiro, visando dessa forma manter um patrimônio
sólido para que o indivíduo possa garantir um futuro com qualidade para sua família. A
metodologia utilizada nesta pesquisa bibliográfica foi descritiva, sendo desenvolvida uma
abordagem quantitativa, evidenciando através de um questionamento sobre o planejamento
financeiro individual, para uma determinada amostra, cujo perfil é universitário, trabalhador e da
classe média, com faixa etária entre 20 a 40 anos. Dessa forma, procurou satisfazer enquanto
pesquisa a problemática e seus objetivos, analisando sobre a importância de um planejamento
financeiro aliado a alguns métodos e conhecimentos de contabilidade, finanças e administração,
que serão sempre de grande valia para a obtenção do sucesso na gestão financeira pessoal e
familiar, contudo, através da pesquisa observou-se que a escolaridade não significa um fator
relevante para o alivio financeiro, mas auxilia na tomada de decisões planejadas, da mesma forma
que a renda elevada não representa uma vida financeira tranqüila. Devido à importância de um
planejamento financeiro e de suas conseqüências, recomenda-se, para trabalhos futuros, um
estudo mais determinado na importância do planejamento financeiro tanto para pessoas jurídicas
como para pessoas físicas, traçando um parâmetro entre elas, assim como os pontos fortes e fracos
apresentados durante o planejamento.

Palavras chave: Finanças Pessoais, Planejamento, Controle Financeiro, Fontes de Investimento,

Redução de Custos.
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1 INTRODUÇÃO

Dentro do contexto econômico, há uma nova visão para os negócios, que pode preparar as
pessoas para novos desafios financeiros, elevando a importância do gerenciamento competente
dos recursos disponíveis, tanto no ponto de vista empresarial como individual. A vida em
sociedade eleva o consumo de bens e utilidades materiais, o que muitas vezes, aumenta os gastos
desnecessários.
Dessa forma, devem-se evitar os desperdícios, para isso é importante ter um eficiente
planejamento financeiro, este quando bem aplicado pode ampliar ou equilibrar as finanças do
indivíduo e da sua família. Sabe-se que não é um hábito das pessoas fazerem um planejamento

financeiro. Sendo assim, a grande maioria acaba gerando gastos maiores que seus ganhos, dando
início ao endividamento.
Atualmente, há empresas especializadas em credito e ern empréstimos pessoais e bancários
a juros de 12% ao ano, segundo Silva (2004). Tais empresas vêm crescendo, assustadoramente,
devido à falta de recursos ou conhecimento da população, principalmente de baixa renda, sobre
controle de finanças e juros monetários. Desta forma, com o orçamento reduzido, e o mercado
reajustando constantemente os preços, boa parte da população, geralmente da classe média, acaba
procurando por essa alternativa para solucionar a sua situação financeira.
Esta escolha, emergencialmente benéfica, revela seu lado negativo nos meses subseqüentes,
quando, normalmente, o orçamento volta a ficar reduzido, agregado de uma divida que aumenta
constantemente, conforme os juros pré-fixados.
Desta forma, por não poder mais honrar as dividas mensais, muitos acabam fazendo novos
empréstimos, a fim de pagar as dividas antigas, consumindo, a cada mês, uma parcela maior de
seus orçamentos, até que o credito comercial é perdido, levando a redução do poder aquisitivo e,
muitas vezes, levando-as ao serviço de proteção ao credito - SPC, o que pode vir a desestabilizar
o equilíbrio financeiro afetando a estrutura familiar.
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1.1 TEMA E PROBLEMA

As tomadas de decisões financeiras eficientes requerem urna organização administrativa
contabil associada a técnicas de controle das finanças que, associada a um planejamento

financeiro pessoal e conhecimentos sobre suas limitações financeiras pode ser uma excelente
estratégia pessoal em busca do sucesso financeiro.
A contabilidade e o planejamento financeiro são ferramentas relevantes que devem ser
utilizadas na gestão do patrimônio pessoal, quando bem aplicadas, podem garantir a estabilidade
financeira. Essa técnica é muito utilizada por algumas empresas privadas, que buscam através de
sistemas contábeis e financeiros desenvolverem os relatórios que atendam as necessidades
econômicas de seus administradores.
Segundo Iudicibus (1995, p. 24)
A contabilidade não deixa de desempenhar seu papel de ordemn e controle das
finanças também no caso dos patrimônios individuais. Freqüentemente, as pessoas
se esquecem de que alguns conhecimentos de Contabilidade e Orçamento muito as
ajudariam no controle, ordem e equilíbrio de seus orçamentos domésticos.

Sendo assim, é importante conhecer as técnicas desenvolvidas pela contabilidade para
poder programar um planejamento do orçamento pessoal ou familiar, de forma que possa
proporcionar um equilíbrio nas finanças domésticas.
Em virtude do tema proposto, a pesquisa procura responder a seguinte questão problema:
a utilização de um planejamento financeiro aliado As ferramentas contábeis podem
contribuir para a organização pessoal financeira?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as práticas e hábitos relativos ao
planejamento para organização financeira pessoal.
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1.2.2 Objetivos Específicos

Para cumprir o objetivo geral deste trabalho, o mesmo será subdividido nos seguintes
objetivos específicos:
• Evidenciar os conceitos de fluxo de caixa;
• Definir contabilidade pessoal e planejamento financeiro pessoal;
• Descrever algumas técnicas e ferramentas contabeis de apoio no controle e gestão do
patrimônio pessoal, assim como Balanço Patrimonial e o Fluxo de Caixa;
• Mostrar formas de obter fi nanciamento a juros menores;
• Verificar o interesse das pessoas pelo controle financeiro através de questionário com
perguntas fechadas;
• Identificar os motivos de endividamento da amostra analisada.

1.3 JUSTIFICATIVA

0 mercado financeiro atual sugere, por meio de indicadores econômicos e especialistas,
que as pessoas busquem fazer um planejamento financeiro pessoal, através da seleção e utilização
adequada de suas fontes de recursos disponíveis. Decisões relacionadas A compra e A venda,
investimentos ou aplicação de recursos, todos constituem um fluxo continuo entre as fontes de
origem e as aplicações desses recursos.
0 ato de consumir esta presente na sociedade através do marketing de produtos e serviços,
explicito nas propagandas e publicidades, tanto da mídia como em outros veículos de divulgação.
Porém, cada individuo opta ou não por este comportamento que os toma consumista e,
consequentemente, os fazem deixar de lado seus controles financeiros afetando a estabilidade

econômica.
Segundo, Macedo Júnior (2007) a educação financeira significa o conhecimento de
conceitos relacionados com a política monetária, mercado financeiro e a utilização de técnicas e
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ferramentas contábeis e administrativas que ajudam as pessoas a obterem estabilidade e sucesso
fi nanceiro ao longo da vida.

Portanto, é possível observar o comportamento de algumas pessoas, pouco preocupadas
com suas finanças, pode-se analisar que estas se preocupam apenas com o momento e não com o
futuro, assumindo cada vez mais compromissos, prestações e acumulando dividas. Pode-se
classificar esse grupo de pessoas, em compulsivas, que não conseguem sobreviver sem adquirirem
bens que julgam necessários para seu dia-a-dia. Outro aspecto a ser observado é como pessoas
endividadas possuem dificuldades em diminuir suas dividas, pois o fim de uma, da inicio à outra,
mantendo-se um circulo vicioso até que as parcelas comprometam todo o seu orçamento.
Ha pessoas que podem ter medo de dinheiro, outras que o ignore por falta de interesse,
mas todas precisam saber o valor dele em suas mãos, para utiliza-to de forma racional dentro de
seus padrões sociais, Segundo Kiyosaki, Lechter (2000, p. 60) -o dinheiro sem a inteligência
financeira é dinheiro que desaparece depressa".
Portanto, o dinheiro deve ser administrado com muita cautela e bom senso ao longo de sua
existência, é dessa forma que se justi fi ca a importância dessa pesquisa apresentando algumas
formas de investimento e financiamentos, inclusive algumas praticas e hábitos relativos ao
planejamento para organização financeira, analisando dados obtidos de uma amostra de 20 (vinte)
trabalhadores da classe media.

1.4 METODOLOGIA

Quando se elabora um trabalho de pesquisa, para que os objetivos sejam alcançados é
preciso utilizar métodos, metodologias, técnicas e processos de pesquisas. Estes aspectos
metodológicos aplicados são de fundamental importância para a organização e direcionaniento do
trabalho, além de servirem como fonte de conhecimento e aprimoramento técnico ao pesquisador.
Desta maneira, com os métodos concluidos e revisados, haverá, além de maior agilidade,
um embasamento teórico com conteúdo suficiente para a aprovação do trabalho.
Dessa forma, convem destacar o conceito de pesquisa científica: segundo Gil (2002, p.17)
pesquisa é o "procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta
aos problemas que são propostos."
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A pesquisa parte de uma dúvida ou problema e, com o uso do método cientifico, busca
uma resposta ou solução. Gil (2002, p.43), classifica as pesquisas corn base em seus objetivos
gerais: exploratórias, descritivas e explicativas.
As pesquisas exploratórias, de acordo com Selltez, (1983 apud GIL 2003, p.41), "tem o
objetivo principal de aprimoramento de idéias ou a descoberta de instituições. Na maioria dos
casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas corn pessoas que
tiveram experiências práticas com os problemas pesquisados; e (c) análise de exemplos que
estimulam a compreensão."
Sob essa perspectiva, a natureza da presente pesquisa tem uma dimensão descritiva,
utilizando-se de levantamento bibliográfico, documental e de análise de questiondrios . No que se
refere à abordagem metodológica, esse projeto visa uma pesquisa do tipo quantitativa. Nas
palavras de Richardson (1985, p.93 apud Lima, 2000, p.71), este método é caracterizado pelo
emprego de métodos estatisticos como base de processo de análise de um problema.
Os estudos podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nivel de
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento do indivíduo.
Segundo Baueren (2004, p. 93), na pesquisa qualitativa ocorrem análises mais profundas
em relação ao fenômeno estudado. A abordagem qualitativa visa destacar caracteristicas por meio
de um estudo quantitativo e pode ser uma forma adequada para conhecer a natureza de um
fenômeno social. A Contabilidade, como ciência social, usa freqüentemente a abordagem
qualitativa como tipologia de pesquisa.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Sabe-se que existem vários conceitos e técnicas para controle financeiro tanto para
empresas como para pessoas. Porém, com este trabalho de pesquisa, esperam-se abordar alguns
conceitos de contabilidade, os princípios contábeis; definir planejamento financeiro e fluxo de
caixa, além de apresentar algumas opções de investimento, direcionados para gestão de finanças
pessoais e controle do patrimônio particular de pessoas fisicas.

l6

Um ponto limitante para esta pesquisa foi A carência de estudos já realizados sobre este
assunto e que poderiam ser utilizados como material de pesquisa para dar base A fundamentação
teórica em assuntos de gestão e controle financeiro pessoal, além do pouco material voltado a
métodos visando o aprendizado quanto a melhor forma de utilização dos recursos financeiros ou a
redução dos gastos pessoais.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

0 trabalho sera dividido em quatro capítulos. O primeiro capitulo inicia-se com as
considerações iniciais relativas ao trabalho. Segue-se A discussão do tema e problema de pesquisa,
em seguida, é apresentada a justificativa, que apresenta as razões que motivaram a elaboração
desse projeto. A seguir, apresenta-se a metodologia que será usada no trabalho, com a abordagem
e justificativa dos tipos de pesquisa escolhidos para elaboração do relatório.
O segundo capitulo é destinado A fundamentação teórica, que serve de sustentação para
elaboração dessa pesquisa. No terceiro capítulo serão apresentados tópicos que auxiliam o
indivíduo a fazer seu controle financeiro e a importância do mesmo, onde serão definidos os
objetivos desta pesquisa, que são alertar para uma boa utilização do dinheiro, de uma forma
planejada, a fim de reduzir os gastos excessivos. No quarto capitulo são apresentadas as
considerações fi nais assim como recomendações para realização de posteriores estudos referentes
ao tema ern questão, além das referências utilizadas para a elaboração dessa pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capitulo apresenta a revisão bibliográfica, onde são fundamentados os objetivos
propostos nesta pesquisa. Está dividido em seções, que abordam a teoria necessária para urna
gradativa compreensão do estudo.

2.1 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Com o objetivo de passar um maior entendimento do tema tratado e auxiliar a gestão
financeira pessoal, serão abordados alguns métodos de escrituração contábil.
Lopes de Si (1994, p.190) conceitua escrituração contábil como "registro dos fatos
contábeis. Parte técnica que se destina ao registro dos fatos ocorridos com a riqueza aziendal
administrativa".
Com isso será obtido um conhecimento extra e de fundamental importância para uma boa
administração financeira pessoal.
Desta forma, Marion (1994, p.29) entende que escrituração

é a "coleta de dados

econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de
relatórios ou de comunicados, que contribuem para a tomada de decisões".

:t4 possível observar que este autor enfatiza mais a mensuração monetária dos dados
econômicos coletados, o que faz da escrituração contibil um instrumento, além de importante,

ferramenta auxiliadora para a elaboração de modelos econômicos pessoais, voltados à boa
administração financeira de cada um.
Conforme o novo código civil brasileiro
Art. 1.179" - O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir urn sistema
de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondeincia com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e de resultado econômico.
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Entende-se por escrituração contábil o ato de registrar sistematicamente através da técnica

contabii, como as partidas dobradas, o patrimônio e suas mutações em demonstrações apurando o
resultado do exercício: lucro ou prejuizo.
Sabe-se que a contabilidade e o planejamento financeiro são excelentes ferramentas,
porem são mal utilizadas na administração do patrimônio pessoal ou empresarial, podendo
comprometer a estabilidade financeira de todo o grupo. Sendo assim, é fundamental aprender a
utilizar as técnicas contábeis e financeiras, aprendendo a desenvolver um controle financeiro que
venha atender as necessidades econômicas da família ou da empresa.
Dessa forma, têm-se algumas demonstrações contábeis exigidas por leis de empresas
mercantis, tais como a Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial e
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido.

2.1.1 Demonstração do Resultado do Exercício — DRE

Seguindo uma linha de raciocinio em que a ORE esta diretamente voltada para o registro
das receitas e despesas que possamos ter durante um período pré-estabelecido, como por exemplo,
um mês, é possível veri fi car o auxilio em registrar e controlar melhor a vida financeira de uma
determinada pessoa.
A DRE é a apresentação das operações realizadas pela empresa, durante o exercício
social, demonstradas de forma resumida com o objetivo de apurar o resultado liquido do período.
Para as finanças pessoais este relatório apresenta em valores monetários, todos os rendimentos e
gastos fi xos, variáveis e fi nanceiros envolvidos pelas atividades de cada individuo.
possível citar como exemplos de rendimentos para as pessoas fisicas todos os ganhos

como salários, pro-labore, ganhos de capital, rendimento sobre aplicações financeiras, aluguéis
recebidos, entre outros. São considerados gastos, todos os pagamentos considerados essenciais
para a sobrevivência de cada um, tais como: educação, alimentação, vestuário, habitação,
transportes, energia elétrica, água e esgoto, telefone, impostos, investimentos culturais e
intelectuais.
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2.1.2 Balanço patrimonial — BP

O balanço patrimonial é trazido como forma de verificação dos bens que urna pessoa

possui em determinado momento de sua vida em confronto com as dividas adquiridas e em
atividade até então.
a representação da situação patrimonial, financeira e econômica do Patrimônio de um
ente ou entidade ou pessoa. Registra o valor dos bens, direitos e obrigações, como também, a
situação liquida do mesmo num determinado período. Para Franco (1996) o balanço é a
representação sintética dos componentes e de suas variações. Do ponto de vista estático é a
representação patrimonial em determinado momento. Do ponto de vista dinâmico é a
representação das variáveis patrimoniais e do resultado do exercício. Através do balanço a
contabilidade exerce sua função expositiva demonstrando a situação do patrimônio em
determinado momento e as variações por ele sofridas em um período.

2.1.3 Fluxo de Caixa

No fluxo de caixa o indivíduo pode observar e controlar, de forma prática, todo o dinheiro

que ele recebe ou gasta durante um período de tempo, sendo praticado por todos, porem de forma
desconhecida cientificamente.
0 fluxo de caixa, que sua elaboração ainda não é obrigatória, para as entidades e empresas,

segundo Iudicibus, Martins, Gelbcke (2000, p. 29) o fluxo de caixa toma-se urna ferramenta
indispensável para qualquer organização e deveria ser obrigatoriamente utilizada como forma de
controle e gestão financeira a administrativa. É no fluxo de caixa que são apresentados todo o
valor recebido e todo o pagamento efetuado em um determinado período pela entidade. Pode ser
utilizado tanto no planejamento empresarial, como pessoal.
Normalmente as pessoas sabem quanto gastaram em um mês e sabem também quanto
receberam, porém poucas sabem que estão utilizando um fluxo de caixa.
Segundo Zdanowics (2000) o fluxo de caixa e um conjunto de ingressos e desembolsos de
numerário ao longo de um período projetado. 0 fluxo de caixa consiste na representação dinâmica
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da situação financeira de uma empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as
aplicações em itens do ativo.
Dessa forma, pode-se conceituar como instrumento de programação financeira, que
corresponde is estimativas de entradas e saidas de caixa em certo período de tempo projetado. 0
principal objetivo do fluxo de caixa é dar uma visão das atividades desenvolvidas, bem como as
operações financeiras que são realizadas diariamente, no grupo do ativo circulante, dentro das
disponibilidades, e que representam o grau de liquidez da empresa.
Segundo Andreolla, (2001), os objetivos básicos do fluxo de caixa são:
a) facilitar a análise e o cálculo na seleção das linhas de crédito a serem obtidas junto ás

instituições financeiras;
b) programar os ingressos e os desembolsos de caixa, de forma criteriosa, permitindo
determinar o período em que deverá ocorrer carência de recursos e o montante, havendo tempo
suficiente para as medidas necessárias;
c) permitir o planejamento dos desembolsos de acordo com as disponibilidades de caixa,
evitando-se o acumulo de compromissos vultosos em época de pouco encaixe.
Por outro (ado, é importante ressaltar que o fluxo de caixa apresenta suas limitações, uma
delas é a incapacidade de fornecer informações precisas sobre o lucro e sobre os custos dos
produtos da empresa, isso porque as apurações e demonstrações são realizadas pelo regime de
caixa, que se refere ás entradas e saídas de dinheiro, e não pelo regime de competência, que
considera os direitos e deveres adquiridos, não necessariamente com circulação de dinheiro.
Para que seja possível a elaboração de um bom fluxo de caixa, é necessário tomar alguns
cuidados, como conhecer, detalhadamente, o ciclo financeiro, os prazos de pagamentos e
recebimentos, procurar manter atualizados os controles bancários, assim como os controles de
recebimentos de forma que possa administrar com segurança os pagamentos de fornecedores e
despesas diversas. 0 Fluxo de Caixa é urna ferramenta relevante para uma boa administração e
avaliação das organizações, dessa forma assume um importante papel no planejamento financeiro,
pois se constitui num exercício dinâmico, que deve ser revisto, atualizado e utilizado para a
tomada de decisões em empresas, sendo de grande valia para um controle financeiro pessoal.
A metodologia e os princípios utilizados para planejamento empresarial podem ser os
mesmos utilizados para administrar o orçamento familiar, assim como a certa utilização do fluxo
de caixa também possibilita evidenciar as situações de insolvência ou falta de liquidez que
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representam sérias ameaças

a continuidade das organizações

e que possibilitam conhecer o grau

de independência financeira da empresa, com base na avaliação do seu potencial para geração de
recursos no futuro, para saldar seus compromissos

e pagar a remuneração dos seus

empreendedores.

O fluxo de caixa também pode gerar alguns indicadores do momento ideal para a
realização de empréstimos ou captações de recursos externos, tanto para a cobertura de eventuais
situações de saldo devedor, como para implementar decisões que dependem de contribuições
adicionais, além de orientar as aplicações dos excedentes de caixa no mercado financeiro,
possibilitando maiores ganhos e melhores condições a prazo.

2.1.4 Planejamento

De maneira simples, uma pessoa pode planejar os gastos que terá ao longo do mês,
incluindo até uma cota para possíveis imprevistos financeiros.
Segundo Oliveira (1999) o planejamento é o ato de planejar, de forma geral, as tarefas
realizadas por todos os seres racionais, que antes de começar qualquer coisa, decidem
antecipadamente, o que sera realizado nas diversas fases em busca de seus objetivos. Portanto,
planejamento é o reconhecimento da necessidade de se fazer algo, provocado pela detecção de
problemas que precisam ser resolvidos. lndividuos e organizações, de forma sistemática ou
intuitiva, praticam o planejamento. Assim, uma pessoa ao elaborar o orçamento familiar deve
determinar o quê e o quanto gastar mensalmente, de forma que o gasto total não ultrapasse os seus
proventos, com o objetivo de proporcionar a si mesmo ou a seus familiares recursos suficientes
para atender as necessidades como, alimentação, saúde, educação, lazer, conforto, transporte e
moradia.

O planejamento na sua relevância busca efetuar um diagnóstico da realidade atual, procura
investigar e identificar através de análise, interpretando as informações, as ações e operações que
deverão ser realizadas, visando atingir a situação almejada e estabelecidas com prioridades
administrativas.

,
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2.1.5 Orçamento

O orçamento serve como forma de execução do planejamento prévio, ou seja, é através

dele uma pessoa realiza suas metas corn economia e melhor utilização de seus recursos.
Normalmente o orçamento é usado no controle de recursos de um individuo de uma
família ou de uma empresa pública ou privada, devido a sua grande importância dentro do
planejamento financeiro.
Welsch (1970) define orçamento como um instrumento que reflete a atividade econômica
de urna entidade, em valores monetários, pois está ligado ao planejamento financeiro, onde são
fixadas todas as despesas e estimadas todas as receitas, através de um plano estratégico.
Muitos autores definem orçamento de acordo com sua própria filosofia e finalidade
econômica, buscando passar sua importância e grande utilização pea sociedade.
Segundo Tung (1994) o orçamento pode ser de finido de forma genérica como sendo a
apresentação dos resultados antecipados de um plano, projeto ou estratégia de uma empresa.
Contudo, esses resultados antecipados foram previamente planejados e é nessa fase de
colocação em pratica que o orçamento é de fundamental importância para a melhor utilização dos
recursos financeiros.
Para Leone (1985, p.320) o orçamento é um meio de coordenar os esforços individuais
num plano de ação que se baseia em dados de desempenhos anteriores que podem influenciar o
rumo dos negócios futuros.
Sendo assim, é necessário um planejamento orçamentário ou financeiro muito bem
elaborado, para que com isso a empresa possa expressar a sua capacidade econômica e produtiva,
de forma que as despesas sejam minimizadas e as receitas maximizadas, desenvolvendo bons
resultados para organização empresarial ao longo da sua trajetória administrativa. Para as finanças
pessoais são seria diferente, também se faz necessário um bom planejamento financeiro para não
desequilibrar o orçamento doméstico ou pessoal, de modo que possa satisfazer as necessidades
básicas da organização familiar.
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2.2 CONTABILIDADE PESSOAL

A contabilidade pessoal é uma forma de controlar todas as operações financeiras
realizadas por uma pessoa fisica, que serve de informação para o controle e gestão das finanças
pessoais. Para ter um bom agregado de informações financeiras, convêm fazer o registro de todas
as operações efetuadas pelo indivíduo, tais come as aquisições de bens moveis e imóveis,

obrigações contraídas bem como todas as transações financeiras e econômicas de uma pessoa.
Esses bens ou direitos são chamados de ativos, enquanto que as obrigações chamam-se de
passivos. É através dessa classificação que se diferenciam os grupos de contas: ativo e passivo,

essas que darão origem ao balanço patrimonial de um ente ou de uma entidade.
Quando se trata de uma gestão pessoal de contas, o ativo representa as aplicações de
recursos efetuadas pela pessoa fisica, essas aplicações podem ser em bens duráveis tais como:

imóveis, veículos, moveis, aparelhos como eletrodomésticos, computadores ou equipamentos
eletrônicos. Ou podem ser ern investimentos como as aplicações financeiras em ações, títulos
públicos, poupança ou contas bancárias. Já o passivo, ou obrigações, representa as dividas
contraídas em prol do patrimônio pessoal, como as captações de recursos através de capital de
terceiros e financiamentos bancários para gerar capital de giro ou para aquisição de bens duriveis
ou ate para bens de consumo.
Nas finanças pessoais é possível apurar o patrimônio liquido de um determinado período,

através da diferença entre os proventos do indivíduo menos o que ele comprometeu através de
algumas obrigações com dividas, esse resultado poderá ser positivo ou negativo.
Figura 01: Conceito de Patrimônio Liquido e de Lucro

- PASSIVO = PATRIMONIO I WI 1M ,

E
RECEITAS - DESPESAS = LUCRO

Fonte: Manual da contabilidade e fontes do autor
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Segundo Kiyosaki e Lechter (2000), "ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso e um
passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso".
Sendo assim, é considerado ativo tudo aquilo que garante algum retomo positivo para o ser
humano, enquanto que passivo é tudo aquilo que exige sacrificio ou gastos de manutenção para
sua execução.
Alguns exemplos de ativo e passivo, segundo Kiyosaki e Lechter (2000):

ATIVOS

Imóveis
Ações

PASSIVOS
Imóveis (moradia)
Veículos (Financiado)

Fundos de Investimento

Cheque especial

Participação societária

Gastos diversos

Títulos Públicos

Tributos

2 2. I Gastos Diversos

Gastos diversos são aqueles que ocorrem mensalmente, e são necessários para a vida em
sociedade, sendo eles classificados em: fixos, variáveis e financeiros:
a) Os gastos fixos são os pagamentos de bens e serviços associados is necessidades básicas e
indispensáveis para a sobrevivência do ser humano na sociedade, geralmente ocorrem

mensalmente, pode não ocorrer num determinado período dependendo da situação e das
necessidades de cada pessoa.
b) Os gastos variáveis são serviços que estão relacionados com o bem-estar, conforto, lazer e
cultura. Na maioria das vezes os pagamentos não são freqüentes, dependendo muito da
capacidade financeira de cada um, e o que cada individuo o julga necessário ou útil para a sun
vida social.
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c) Os gastos financeiros somam todos os pagamentos relacionados com as operações financeiras,
tais como: CPMF, I0F, tarifas bancárias, juros sobre cheque especial

e encargos sobre

empréstimos e financiamentos.

2.3 PRINCIPIOS CONTÁBEIS APLICADOS A PESSOA FÍSICA

Um dos princípios contábeis aplicados à pessoa fisica é o principio da Entidade, que tem
por objetivo distinguir a separação da escrita contábil entre a empresa (pessoa jurídica) e
proprietário da empresa (pessoa fisica), sendo um dos mais importantes na gestão das finanças
pessoais, onde o indivíduo não deve utilizar recursos que estão destinados a necessidades básicas.
Fazendo uma escrituração distinta é possível obter informações mais precisas sobre os
negócios como, lucratividade e controle de custos e de investimento no patrimônio. Para
Iudicibus, Martins, Gelbcke, (2000, p. 48) "a contabilidade é mantida para entidades; os sócios ou
quotistas destas não se confundem, para efeito contábil, com aquelas."

Assim, um quotista ou sócio no deve, segundo o principio da entidade, influenciar a
contabilidade da entidade, no caso de empresas, ou da família, no caso de finanças pessoais, coin
gastos pessoais e particulares.

2.4 PLANEJAMENTOS FINANCEIROS PESSOAIS

Os planejamentos financeiros pessoais são formas de uma pessoa obter algum tipo de
investimento financeiro que Lhe traga, no futuro, de curto ou longo prazo, retornos financeiros
suficientes para auxiliar a renda ou cobrir as despesas familiares.
Segundo Frankenberg (1999), para se conseguir um planejamento eficiente é necessário
ter, no minim, um conhecimento em alguns conceitos contábeis, conhecer algumas fontes de
investimento, noções do mercado fi nanceiro e da política monetária. Pois o planejamento
financeiro pessoal exige que se estabeleça uma estratégia precisa e dirigida a acumulação de bens
e valores que irão formar o patrimônio do indivíduo e da sua família nun-i determinado período.
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Atualmente, existem pro fi ssionais na Area de consultoria em finanças pessoais, são os
chamados planejadores ou consultores fi nanceiros, eles auxiliam no gerenciamento e controle das
finanças pessoais de uma pessoa fisica, procura por alternativas que tomem o patrimônio pessoal
mais rentável e com menor gasto, orienta e ofereça opções de investimento

2.4.1

Principals opções de investimento
Segundo Macedo Junior (2007), existem diversas opções de investimento ou aplicação de

recursos em ativos que geram grandes retornos financeiros para o investidor. Quanto maior o
retorno, maior o risco e vice e versa. Há aplicações que podem ser de liquidez imediata, ou seja,
possível resgatar a aplicação a qualquer momento, na sua grande maioria são tributadas. Existem

várias formas de investimento em nosso mercado financeiro, a seguir algumas opções de
investimentos que podem ser utilizadas pelas pessoas tais como: caderneta de poupança, fundos
de investimento, tesouro direto e ações.
2.4.1.1 Caderneta de Poupança
A caderneta de poupança alem de ser a mais tradicional das aplicações de recurso, 6
considerada pelos investidores como a forma de investimento mais segura. Apresentando o menor
risco e liquidez imediata, a caderneta de poupança é isenta de imposto de renda e CPMF
(contribuição provisória sobre movimentação financeira) sobre os recursos aplicados por um
tempo determinado. Mesmo tendo um baixo rendimento, inspira segurança a quem aplicou. Por
esses motivos a caderneta de poupança 6 um inves ti mento muito procurado pelas pessoas.
Apresenta uma rentabilidade de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, mais a taxa referencial (TR)
calculada pelo Banco Central.
Segundo Frankenberg (1999; p. 140)
"A caderneta de poupança ha muitíssimos anos, é a mais tradicional das formas de aplicação de
dinheiro em nosso pais, Apesar de todas as amarguras da inflação pelas quais passamos nos
últimos decénios e de algumas atitudes quase criminosas provoeadas pelo governo do expresidente Collor, ela não perdeu sua popularidade".

Isto ocorre, pois é um tipo de investimento fácil, com pouco risco financeiro e de alta
liquidez, ou seja, esta a disposição para saque a qualquer momento, assim como o dinheiro
corrente.
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2.4.1.2 Fundos de Investimento
Segundo Silva (2004), os fundos de investimento são aquisições de cotas de um
patrimônio formado por todas as aplicações nele efetuado, ou seja, o patrimônio do fundo 6
formado pelo dinheiro investido das pessoas, que são aplicados na compra de ativos que geram
retomo financeiro a estes investidores. Podem ser mais agressivos, com maior retomo

e

conseqüentemente major risco; ou conservadores, com retomo e risco menores, de acordo com o
perfil e interesse de cada pessoa. Os investidores podem resgatar suas Cotas a qualquer moment() e
estas são gerenciadas pelos bancos comercias e de investimentos, que cobram uma taxa de
administração pelos serviços prestados.
Ao aplicar em fundo de investimento, devem-se avaliar alguns fatores importantes na
escolha que podem influenciar nos resultados:
• Procurar por uma taxa de administração baixa, pois em alguns casos estas consomem
grande parte do ganho auferido. Estas variam de 0,5% a 12% ao ano conforme os segmentos de
mercado e volume aplicado. Entretanto, não signifi ca que as menores taxas irão proporcionar
maiores retornos e que as maiores taxas garantam uma melhor gestão do fundo;
• Verificar o perfi l dos gestores dos fundos, pois são eles que irão dar as ordens de compra
e venda dos ativos com o dinheiro aplicado pelos investidores.

• Uma carteira de fundos diversi fi cada com vários tipos de ativos, geralmente garante a
maximização do retomo e minimização do risco.

2.4.1.3 Tesouro direto
Segundo Macedo Junior (2007), o tesouro direto 6 um programa criado pelo Tesouro
Nacional, com o suporte técnico e operacional da Companhia Brasileira de Liquidação e Custodia,
que possibilita a aquisição de titulas públicos por pessoas fisicas pela intemet. Os objetivos do
programa são divulgar e democratizar o acesso para investimentos em títulos públicos, bem como
incentivar a formação de poupança em longo prazo. E um investimento de baixo custo e risco, que
garante uma rentabilidade alta em relação a outros tipos de aplicação. Esses titulos apresentam
uma taxa de administração e custódia baixa, e são tributados somente no momento de sua venda
ou vencimento (resgate). Para adquirir titulos públicos é necessário residir no território brasileiro,

-7

8

ter inscrição no cadastro da pessoa fisica (CPF) e possuir trela conta corrente em uma instituição
financeira.
2.4.1.4 Ações
Conforme Macedo Júnior (2007) as ações são papeis que fazem com que uma pessoa seja
acionista de uma empresa e participe dos resultados da mesma. Elas representam o capital social
de uma entidade. Investir em ações representa aplicação de recursos em títulos de renda variável,
emitido por sociedades anônimas. Sao de liquidez imediata, podendo ser convertidas em dinheiro
a qualquer momento valor mobilidrio que representa a propriedade de uma fração do capital social
da empresa. Isso significa que quando alguém compra ações esta aceitando investir numa
determinada empresa e, em troca, passa a ser acionista, ganhando participação nos resultados.
As ações podem ser de dois tipos: ordindrias (ON) e preferenciais (PN). As primeiras são
as ações que concedem o direito de voto nas assembléias das empresas. Enquanto as preferenciais
são as que oferecem preferência no recebimento de resultados ou no reembolso do capital em caso
de liquidação da companhia.
2.4.2 0 melhor investimento para as finanças pessoais
O investimento relevante, é que garante um maior retomo, geralmente esta relacionado ao
conhecimento, ou seja, o capital intelectual, a informação. 0 conhecimento adquirido é o bem mais
importante para o indivíduo. Quanto mais se preocupa com o saber, mais critico e analítico sera o ser
humano diante das diversas situações que possam vir a acontecer.
Conforme Silva (2004), a compreensão sobre relações as econômicas, politicas e monetárias,
saber utilizar as ferramentas contábeis para um bom gerenciamento das finanças pessoais,
proporciona uma segurança para a tomada de decisões. Este conhecimento pode ser adquirido
através de cursos de especialização, universitário, mestrado e doutorado em areas econômicas e
financeiras, ou através de leituras em jornais e revistas, noticiários, pesquisas na Internet, leitura de
livros de contabilidade, administração, economia, direito comercial e tributário entre outras opções.
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2.4.3 Como escolher a melhor forma de investimento?

No momento da escolha de uma forma para se fazer uma reserva, deve-se buscar o maior
número possível de informações sobre as diversas formas de investir o dinheiro. Essas
informações podem ser obtidas com profissionais da area (planejadores financeiros, contadores,
economistas, etc), em bancos, corretoras, livros e revistas especializadas, intemet, entre outros.

Portanto, segundo Macedo Júnior (2007), quanto maior forem as opções existentes, maiores serão
as chances de obter um melhor retomo financeiro com menor risco, aplicando em um
investimento com um bom rendimento e que apresente uma taxa de administração baixa. A
questão da liquidez, ou seja, a forma de resgate do investimento é outro fator bem importante a ser

considerado na hora de investir. Algumas formas de aplicação possuem liquidez imediata e outras
não, portanto a pessoa deve conciliar este fato as suas necessidades. Devem-se considerar também
as questões tributárias envolvidas ern cada aplicação e a credibilidade dos gestores destas
aplicações, pois estes irão gerenciar o dinheiro aplicado.

Segundo Kiyosani e Lechter (2000), o futuro do investimento define o perfil de cada
agente econômico e este esta relacionado ao impacto que terá em sua vida, caso, haja uma
possível perda do dinheiro. As pessoas que possuem um perfil mais conservador devem procurar
formas de investimento que possuam menor risco, entretanto, apresentam menor rendimento, mas
que garantam suas expectativas como caderneta de poupança, alguns fundos de investimentos,
títulos de capitalização entre outros. 0 perfil de um investidor mais arrojado deve procurar por
investimentos que garantam maior retorno e conseqüentemente, maior risco como ações ou fundo

de ações no mercado de balcão.

2.4.4 Como evitar a captação de recursos de terceiros?

Para Silva (2004), é fundamental que se evitem qualquer tipo de financiamento,
empréstimos, cheque especial e aquisição de bens em prestações, pois dessa forma pode-se
procurar obter uma estabilidade financeira nas finanças pessoais, reduzindo com isso o pagamento
de juros a terceiros e procurando efetuar os pagamentos mediante as suas condições econômicas,
de acordo com seus recebimentos. Apesar de parecer irrelevante os valores dissolvidos entre as
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prestações, no final este montante representa um percentual alto em relação ao recurso obtido,
caracterizando uma perda no patrimônio pessoal ao longo do tempo.
Questões como estabilidade no emprego, levam a população a procurar os recursos de
terceiros no longo prazo, para obter os bens mais consumidos como veículos e imóveis, isso pode
levar a um comprometimento nas finanças pessoais dentro do orçamento familiar, resultando no
atraso do pagamento das prestações e conseqüentemente a falta de credibilidade, levando no caso
de problemas com instituições de proteção ao crédito. Ern relação a proprietários de empresas,
profissionais liberais e autônomos, que recebem seus rendimentos ern função dos resultados
obtidos com suas operações, é relevante não buscar recursos em fontes de financiamento, para não
comprometer a gestão pessoal.
2.4.5 Como identificar os principais gastos excessivos?
Silva (2004) menciona a necessidade de identificar como são constituídos os rendimentos
e gastos relacionados ao orçamento pessoal. É fundamental a utilização de planilhas que
demonstram toda a transação financeira de forma eficiente, facilitando a identificação dos valores
despendidos mensalmente na satisfação das necessidades básicas de cada indivíduo. A partir
destas informações a pessoa pode avaliar, em percentual, os gastos em relação aos recebimentos, e
apurar o resultado liquidam desta diferença.
Os resultados positivos indicam que os rendimentos são suficientes para o pagamento de
todos os gastos existentes na gestão pessoal, ou seja, possui capital próprio, evitando-se com isso
o pagamento de juros em empréstimos bancários, que diminui a rentabilidade.
No entanto, quando apresenta um resultado negativo, significa que o patrimônio pessoal
está sendo financiado por recursos de terceiros, por empréstimos, financiamentos. Estas
informações são fundamentais para a elaboração do planejamento pessoal, pois a partir destas que
se buscam alternativas de otimizar os rendimentos e priorizar os gastos fixos, variáveis e
financeiros no orçamento pessoal, podendo com isso disponibilizar de resultados positivos nas
finanças pessoais para a aplicação ern fontes de investimentos que aos poucos retomem em
valores que contribua para o aumento dos ativos.
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2.4.6 Fatores que influenciam o planejamento financeiro

O planejamento financeiro trata da organização do orçamento, de modo que possa
racionalizar os gastos e melhorar os investimentos. É um processo racional que busca administrar
da melhor forma a renda familiar, os investimentos, as despesas, o patrimônio e as dividas, a fim
de tomar realidade os desejos e objetivos.
Desta maneira, normalmente as pessoas buscam gastar menos do que ganham, sendo este
apenas um dos princípios do planejamento, porem, é necessário, entre outros aspectos, estabelecer
alguns objetivos básicos, pois a vida produtiva tem várias fases, cada uma das quais apresenta
seus desa fios e através do planejamento é possível identificar as oportunidades e dificuldades, e
definir, estratégias para enfrentar cada situação .
Quando se trata de administrar e planejar a renda, alguns indivíduos gostariam de ser
profissional no assunto, para poder aumentar os investimentos e o patrimônio, e assim reduzir as
despesas e as dividas. Porém, é conveniente ter um objetivo, a fim de tomar realidade um sonho
ou desejo tais como, a aquisição da casa própria, a poupança para a educação dos filhos ou a
viagem dos sonhos. Poder investir nas necessidades de acordo com o perfil pessoal de cada um,
é resultado de unia carreira profissional bem sucedida que lhe ofereça um bom padrão de vida, são
os desejos que perpetuam ao longo do tempo das pessoas a fim de chegar no período da
aposentaria e assim poder manter o padrão habitual de vida Além dos citados anteriormente, hi
outros eventos que podem originar a necessidade do planejamento financeiro tais como:
a) A compra ou venda de negócios da família devido 6. crise financeira.
b) Uma herança ou repartição de bens.
c) As mudanças na carreira profissional.
d) O planejamento para filhos tanto para nascimento, adoção, educação.
e) 0 planejamento para aposentadoria.
0 A preparação para casamento, ou até mesmo a separação.
Porém, há uma tendência das pessoas confundirem planejamento financeiro com
investimentos, ou acreditam que s6 podem fazem o planejamento em momentos de crise ou que é
para quem possui muito dinheiro.
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Segundo Macedo Junior (2007, p.39) a falta de urn planejamento de finanças adequado é a
principal razão do pagamento de juros, decorrentes, normalmente de uso descontrolado do carat)
de crédito, cheques pré-datados e do limite especial.
No entanto, nos tempos atuais não é possível abstrair-se do crédito, pois ele está presente
no dia a dia das pessoas. Faz-se necessário para facilitar as vendas e as transações de mercado, a
fi m de satisfazer desejos e necessidades de todos. Quando se compra uma mercadoria ou serviço
que não exija pagamento a. vista, existe uma operação de crédito. Realmente o crédito facilita as
vendas, permitindo que os clientes disponham de bens e serviços no ato, corn pagamento futuro.
Mas, as pessoas não podem deixar de ter controle e autonomia financeira, procurar não se
endividar não é uma tarefa fácil, porém se faz necessário para manter a estabilidade financeira
da família. Sabe-se que existem pessoas em situações de endividamento relevante, por isso é
fundamental a conscientização para um planejamento das finanças desde cedo. É importante se
organizar para poupar, porém é necessário ter um objetivo traçado.
Quando as metas não são atingidas, ocorre uma frustração por parte do indivíduo, que busca
por soluções inevitáveis, assim inicia um dos maiores problemas, que vem atingindo a população
endividada por falta de conhecimento em recursos e formas para liquidar as dividas, é quando
muitos recorrem aos empréstimos bancários com suas políticas internas de crédito e juros
elevados. As instituições financeiras para definirem as formas de concessão de crédito aos seus
clientes têm como base nas condições presentes e expectativas futuras da situação econômicofinanceira tanto do mercado como do cliente que esta buscando por soluções.
Dessa forma, as instituições financeiras devem respeitar alguns padrões para concessão de
crédito, pois, estão diretamente relacionados com o risco de não recebimento do todo ou de parte
do valor concedido, dessa forma deve ser oferecido uma garantia pessoal, representada por um
avalista, este estabelece a obrigação de avalista pelo valor do titulo de credito com sua assinatura
como garantidor da divida ao seu concedente, este mecanismo é utilizado para reduzir o risco do
não recebimento.
Além do aval, há outra garantia pessoal, a fiança, sendo este um tipo de garantia
estabelecido sob forma de contrato, onde a pessoa fisica ou jurídica presta garantia de
cumprimento da obrigação assumida pelo comprador caso ele não o faça, muitas vezes entregam
como garantia seu único bem, como a casa própria ou o automóvel da família.
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No entanto, os pianos e objetivos da família devem ser realistas e programados. Segundo
Macedo Junior, (2007, p. 46) os objetivos realistas têm cinco características básicas: devem ser
atingíveis, específicos, mensuráveis, previsíveis e priorizados, é importante saber o que quer,

quando e por quanto tempo, é necessário definir metas a curto, médio e longo prazo.
Os objetivos atingíveis devem ser razoáveis e possíveis para a situação do individuo, como
exempla estipular um percentual sobre a renda mensal de quanto é possível poupar durante algum
determinado período, a fim de atingir uma meta, deve estar interligados com os objetivos
específicos, estes são definidos a ponto de sugerir uma ação ou objeto de consumo, é importante

de fi nir a prioridade dos objetivos e urna data-alvo e quanto custará esse objeto de consumo, só
assim o planejamento poder á ter o sucesso alcançado.
Um bom planejamento financeiro pode ser o investimento em fundos de previdência, que se
destina a acumular uma renda que ern um futuro determinado pode ser a fonte principal ou o
complemento financeiro familiar.
Existem dois tipos principais de fundos de previdência, o Plano Gerador de Beneficio Livre
ou PGBL e o plano Vida Gerador de Beneficio Livre ou VGBL, ambos permitem o acúmulo de
recursos por prazo determinado. Durante esse período, as aplicações são alocadas pela seguradora
em cotas de fundo de investimento, onde são recebidos os rendimentos das aplicações financeiras
integralmente, sem garantia de lucratividade minima.
Dentro de um planejamento financeiro a constituição de um fundo é primordial, pois a
partir deste ponto poderão ser planejados os projetos futuros de modo que possa proporcional urna
segurança financeira para si e para família.
Segundo Frankenberg (1999, p.40) não existe magica para formar um bom patrimônio,
independente da renda é fundamental haver disciplina para não gastar tudo o que se ganha, de
forma que possa reservar uma parcela da receita para formar os investimentos que poderá trazer
tranqüilidade financeira ern momentos de dificuldade.
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3 PESQUISA CIENTÍFICA

Buscando informações sobre o conhecimento e utilização do planejamento financeiro por
parte da sociedade, foi elaborado um questionário com perguntas fechadas, para um grupo de
universitários, da Universidade Federal de Santa Catarina, e trabalhadores comuns de Barrel ros,

onde foram analisados apenas os questionários recebidos completos, de uma amostra de 20
pessoas da classe média, trabalhadores e na faixa etária média de 20 a 50 anos.
Após a apuração das respostas, foi feita uma análise dos dados da pesquisa, a fim de fi rmar

urn parâmetro a ser estudado e concluído, assim corno a presente pesquisa propôs a desenvolver
em seus objetivos.
Foi perguntada a faixa etária do entrevistado, obtendo-se os valores a seguir
Gráfico 01: Demonstrativo da faixa etária dos entrevistados
faixa etária

26 a 30 anos
20 a 25 anos

30%

31 a 40 anos
Acima de 41 anos

Fonte: Dados da pesquisa
O maior número de entrevistados estava na faixa etária entre 26 a 30 anos, com 50%, em

seguida, com 30%, os da faixa etária entre 20 e 25 anos, seguidos de 15% entre 31 e 40 anos e 5%
acima de 41 anos de idade.
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A segunda pergunta feita aos entrevistados referia-se ao sexo, obtendo-se:

Gráfico 02: Sexo dos entrevistados
sexo dos entrevistados

40%

o masculino
60%

o feminino

Fonte: Dados da pesquisa
De todos os entrevistados, 60% eram do sexo masculino e os demais do sexo feminino.

Quando perguntado sobre sua escolaridade o entrevistado podia responder entre ensino

fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior
completo, obtendo-se:
Gráfico 03: Escolaridade dos entrevistados
Escolaridade

o Cursando
Universidade
o Ensino Medio
completo

o Superior completo

Fonte: Dados da pesquisa
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A maioria dos entrevistados, 75% da amostra, esta cursando ensino superior na
Universidade Federal de Santa Catarina, sendo que dos 20 entrevistados, 15

possuem o ensino

médio completo e 10% o ensino superior completo.

Quanto ao estado civil foi perguntado se solteiros, casados, divorciados ou outros

Gráfico 04: Estado civil dos entrevistados
Estado civil

o solteiros
o casados

Fonte: Dados da pesquisa
Da totalidade dos entrevistados, 70% responderam ser solteiros e 30% casados, não
havendo citações nas demais opções da pergunta.
A quinta pergunta referia-se a existência ou não de filhos e as respostas seguem:
Gráfico 05: Existência de filhos dos entrevistados
Filiação
1 5%

°sin,
não
85%

Fonte: Dados da pesquisa
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A grande maioria dos entrevistados não possui filhos, exatamente I 7 pessoas ou 85°
como nos mostra o gráfico 05.

Quando possuía filhos, foi perguntado ao entrevistado, no item ninnero 6, a quantidade de
fi lhos, que poderia ser respondida entre um, dois, três, quatro ou mais de quatro (em aberto),
obtendo-se:
GrAtico 06: Quantidade de filhos
Quantidade de Filhos

0 01 filho

002 filhos

Fonte: Dados da pesquisa

Dos três entrevistados que responderam ter filhos, 67%, o que equivale a duas pessoas,
possuem um filho e 33%, apenas um entrevistado, possui dois filhos.
No sétimo item o entrevistado foi questionado sobre a faixa etária dos filhos e obteve-se:

Gnifico 07: Idade dos filhos

Idade dos filhos

33%

33%

;4101110
33%

Fonte: Dados da pesquisa

DO a 5 anos

o6 a 10 anos
011a 14

anos
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Dos três entrevistados que possuíam filhos, um tenha filho na faixa etária entre 0 e 5 anos.
outro com fi lho na fixa de 6 a 10 anos e o terceiro tinha seu filho na faixa etária de 11 a 14 anos,

conforme gráfico 07.
O questionário possuia como oitavo item, a pergunta: você trabalha?
Gráfico 08: Quantos trabalham dos entrevistados
Quantos trabalham dos
entrevistados

o todos
trabalham

100%

Fonte: Dados da pesquisa

Todos os entrevistados nessa pesquisa trabalham.
Os entrevistados ainda foram questionados sobre a area em que trabalhavam e conforme
gráfico 09 obtive-se:
Gráfico 091 Área atuação de trabalho
Area de atuação profissional

O prest de servico
30%

o comercio
_

60%

Fonte: Dados da pesquisa

El industria
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Dos 20 entrevistados, 60% trabalhavam na Area de prestação de serviços. 30% na Area de
comércio e 10% na indústria.

Como décimo item o questionário trazia a forma pela qual o entrevistado optou por sua

profissão:
(;•:ifico 10: Escolha pro fissional
Escolha profissional

20%

o Prazer

iiiiiii

30%

50%

o Rernuneraçao
Ei Necessidade

Fonte: Dados da pesquisa

Do total dos entrevistados, 50% escolheram sua profissão por prazer, 30% por

remuneração e 20% por necessidade.
Como decimo primeiro item era perguntado: quantos da família trabalham? As respostas

seguem no gráfico I I.
Gráfico 11: Trabalhadores na família
Quantos da família trabalham?
o Todos
trabalham
5%
30%

o Entrevistado e
os pais

o Entrevistado e
30%

parceiro
O Apenas
entrevistado

Fonte: Dados da pesquisa

40

Na familia de 35% dos entrevistados, todos trabalham. Dos demais, 30% responderam que
trabalham juntamente de seus pais, 30% informaram que trabalham e também seu parceiro e 5%
responderam que apenas ele, o entrevistado, trabalha na familia.

Quanto á renda familiar dos entrevistados, foi obtido como respostas da questão número

12 do questionário:

Gráfico 12: Demonstrativo da renda familiar
Renda familiar

10%

5%

40%

IRS 1.000.00 a R$ 2.000.00
RS 2.001.00 a RS 3.000.00

45%

acima de R$ 3.000,00
até R$ 1.000,00

Fonte: Dados da pesquisa

A renda familiar varia ate R$ 1.000,00 em 5% dos entrevistados, sendo que do total, 45%
das famílias ganham entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 mensais, 40% de R$ 2.001,00 a RS

3.000,00 e somente 10% (dez por cento) dos entrevistados possuem renda familiar acima de R$
3.000,00 mensais, con fo rifle figura:

Outra pergunta do questionário estimava ate qual idade os entrevistados pretendiam

trabalhar, conforme gráfico 13:
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Gráfico 13: Demonstrativo da pretensão etária para trabalhar
Pretensão etária para trabalhar

E

ate 50 anos
até 60anos

L ma's de 60 anos
- até 40 anos

Fonte: Dados da pesquisa
A grande maioria respondeu até os 50 anos, 55%, seguido dos que pretendem trabalhar ate
os 60 anos de idade, com 25% e dos 15% que acreditam trabalhar até mais de 60 anos de idade,
sendo que 5% dos entrevistados pretendem trabalhar apenas até os 40 anos de idade, conforme
gráfico 13.
O próximo quesito abordado no questionário foi se os entrevistados possuiarn imóvel
próprio, alugado ou residiam em imóvel de parentes, dentro da amostra de 20 pessoas:

GI-Oleo 14: Demonstrativo das condições de moradia.
condições de moradia
15%

30%

55%
alugado
c próprio
de parentes

Fonte: Dados da pesquisa
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Os entrevistados residem em imovel alugado em 55% das respostas, 30% da total idade
reside em imóvel próprio e os demais 15% em imóveis de parentes.

A pergunta número 15 refere-se ao entrevistado possuir algum tipo de planejamento
financeiro, sendo obtido o resultado a seguir:

Gráfico 15: Planejamento financeiro
Quantos possuem algum planejamento

financeiro?
25%
gradilt

etsim
Elnâo

75%

Fonte: Dados da pesquisa

75% dos entrevistados nessa pesquisa responderam possuir algum tipo de planejamento
financeiro e 25% não se planejam financeiramente.

O questionário perguntava: Tem algum sonho de consumo? Obteve-se:

Gráfico 16: Possuem algum tipo sonho de consumo
Quantos possuem algum sonho de consumo?

0%
possuem sonho
de consumo

Fonte: Dados da pesquisa
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Da totalidade dos entrevistados; 100% possuem algum tipo de sonho de consumo,
conforme gráfico 16.

Em seguida foram perguntados quais seriam os sonhos de consumo dos entrevistados,
dentro dos itens, podendo optar por mais de um, entre: casa própria, carro, viajar pelo Brasil,
viajar para o exterior ou outro. Foi obtido:

Gráfico 17: Sonhos de consumo
Tipos de sonho de consumo
El Casa própria
6%
21%1 olI

23%

4111111\;(-7,--1 4
26%

24%

O Automóvel

Viajar pelo Brasil
O Viajar para
Exterior

Outros

Fonte: Dados da pesquisa

Dos entrevistados, 23% (14 pessoas) querem comprar a casa própria. 24% (15 pessoas)
sonham comprar um automóvel, 26% (16 pessoas) gostariam de viajar pelo Brasil, 21% (13

pessoas) para o exterior e 6% (4 pessoas) possuem algum sonho que não foi listado.

0 entrevistado também respondeu se fazia algum tipo de investimento para realizar seu
sonho de consumo, tendo como respostas o que segue no gráfico 18.

44

nifico 18: Investimento para realizar

o sonho

Faz algum investimento para
realizar o sonho de consumo?
o possuem

35%

invest mento
65%

não possuem

Fonte: Dados da pesquisa

Do total de entrevistados, 65% afirmaram fazer algum tipo de investimento ou planejamento
para realizar seu sonho de consumo e 35% não se planejam a respeito.
Quando perguntado, no item 19 do questionário: possui algum tipo de investimento? Os
entrevistados responderam:

Gráfico 19.a: Tipos de investimentos

Fonte: Dados da pesquisa

Do total de entrevistados que possui algum tipo de investimento, 61 0/o aplicam na popança,
31% em previdência privada e 8% em ações da bolsa de valores.
Quanto ao motivo pelo qual os demais 35% entrevistados não possuem investimento foi
observado o seguinte:

45

Gráfico 19.b: Porque não possuem investimento?

Porque não possuem
investimento?
o NI5o possuem

14%

fundos
Desconhece o
assunto
Tem receio

Fonte: Dados da pesquisa

Dos 7 entrevistados que não possuem investimento algum, 72% é por falta de fundos, 14°0
por desconhecer do assunto e 14% por ter receio.
Como vigésima pergunta, o entrevistado respondia qual o valor mensal que julga ideal
para uma pessoa possuir uma vida financeira tranqüila, sem dividas. Observa-se:

Gráfico 20: Renda mensal ideal (em Reais)
Renda mensal ideal
10%

5%

5%

O não interfere
O R$

80%

3000 a R$ 5000

iziR$ 5001 a R$ 10000
Clacima de R$ 10000

Fonte: Dados da pesquisa
A grande maioria dos entrevistados, 80%, respondeu acreditar que o salário mensal não
reflete o endividamento de uma pessoa. Outros 10% acreditam que uma renda mensal entre R$
5001 e 10000 seja o su fi ciente para uma vida tranqüila, porém 5% acreditam que isso é possivel
com renda entre R$ 3000 e R$ 5000, no entanto, para 5% dos entrevistados é necessária uma
renda mensal superior a R$ 10000 para se ter uma vida financeira tranqüila.
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Mais uma pergunta, referida a valores financeiros, tratava de quanto os gastos atuais
consumiam do salário do entrevistado, obtendo-se:

Gráfico 21: Consumo do salário pelos gastos
Quanto os gastos consomem do
salário

o gastam
50/0

70% do

salario
o gastam 100%
do salário

o gastam mais
que ganham

Fonte: Dados da pesquisa
De todos os que responderam o questionário, 70% gastam até 70% do salário, 25° o gastam
até 100% do salário e 5% gastam mais de 100% do que recebem mensalmente.
Outra questão se referia ao planejamento financeiro, perguntando se o entrevistado utilizava
cheque especial ou parcelava a fatura do cartão de crédito.

Gráfico 22: Demonstrativo cheque especial e cartão de crédito
Quanto a utilização do cheque especial
ou parcelamento do cartão de crédito
20%

25%

esporadicamente
55%

Fonte: Dados da pesquisa

freqüentemente
não utilizam

17

Dentro das respostas obtidas apenas 20% não utilizavam cheque especial nem cartão de
crédito, contra 55% que, esporadicamente, utilizam um ou outro e 25% que

usam freqüentemente

o cheque especial ou costumam parcelar a fatura do cartão de crédito.

Quando perguntado quantas vezes o entrevistado já recorreu a empréstimos pessoais para
socorrer a situação financeira, obteve-se:

Grá fi co 23: Demonstrativo referente à aquisição de empréstimos
Empréstimos
20%

60%
20%
nunca recorreram

tuna vez
mais de uma vez

Fonte: Dados da pesquisa
Dos entrevistados, 20% já recorreram a algum tipo de empréstimo pessoal, pelo menos
uma vez e 20% mais de uma vez, sendo que 60% responderam nunca ter recorrido a emprestimos,
conforme demonstrado no gráfico 23.

48

Os entrevistados ainda responderam se costumam atrasar prestações mensais. sendo:
Gráfico 24: Costuma atrasar as prestações mensais

Costuma atrasar as prestações
mensais?
o Não

atrasa as

prestações

1 5u

0 atrasa
esporadicament

e

25%

O atrasa com
frequencia

Fonte: Dados da pesquisa
Dos entrevistados, 60% atrasam esporadicamente, 15% com freqüência e 25% n5o
atrasam.

Finalizando o questionamento, foi perguntado ao entrevistado se ele se considerava uma
pessoa endividada.
Gráfico 25: Demonstrativo de Fildividamento
Endividamento
20%

não endividados
80%

endividados

Fonte: Dados da pesquisa

As respostas revelaram que 20% dos entrevistados se consideram endividados.
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4 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A pesquisa estruturada buscou mostrar uma análise das práticas e hábitos relativos ao
planejamento para organização financeira pessoal, procurou identificar a importância da utilização
da contabilidade pessoal e de um controle fi nanceiro. Ambas importantes ferramentas de controle
e gestão nas finanças pessoais. Foi possível verificar que todo conhecimento pode auxiliar o
individuo no seu planejamento financeiro e no orçamento familiar, desde que haja bom senso com
os rendimentos e as despesas mensais.
Chegou-se a conclusão sobre a importância de um planejamento financeiro aliado a alguns
métodos e conhecimentos de contabilidade, finanças e administração, que serão sempre de grande
valia para a obtenção de sucesso na gestão financeira pessoal e familiar, contudo, através da
pesquisa observa-se que a escolaridade não significa alivio financeiro, mas auxilia na tomada de
decisões planejadas, da mesma forma que a renda elevada não representa uma vida financeira
tranqüila e a faixa etária auxilia na indicação do perfil financeiro, uma vez que os jovens tendem,
segundo estudos, a serem mais consumistas.
De maneira geral, é possivel concluir, segundo o resultado apresentado através do
questionário, que as pessoas estão se preocupando com suas finanças e buscando controlar seus
gastos de forma equilibrada para não extrapolar o orçamento familiar, sendo que a minoria, 25%,
não possui planejamento financeiro e que a totalidade tem um sonho de consumo dentro de seus
padrões, fazendo planejamento para alcançá-lo.
Também se observa que cerca de 70% dos entrevistados possuem margem financeira para
investimentos, pois consomem seus salários em até 70%, porém não dão devida atenção ao que
sobra, muitas vezes gastando isso desnecessariamente.
Outro ponto de conclusão se refere ao crescimento do investimento em previdência
privada, o que reflete a insegurança da sociedade na previdência pública.
No entanto, mesmo estando endividadas as pessoas ainda buscam a idealização dos seus
planos, embora dificeis de alcançar em certas circunstâncias. É importante traçar algumas metas
que possam identificar as ações que venham facilitar a realização dos ideais, dessa forma haverá
uma influência positiva que poderá levar a pessoa à perseverança e ao otimismo, tomando o seu
planejamento algo de provável idealização financeira, o que levará a uma satisfação pessoal..
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Quanto aos objetivos específicos apresentados, veri fi cou-se que foram alcançados, uma
vez apresentados. E com esse trabalho no se esgotaram as informações sobre planejamento
financeiro, espera-se que sirva de fonte para dar continuidade ao assunto pesquisado.
Devido A. importância de um planejamento financeiro e de suas conseqüências, recomendase, para trabalhos futuros, um estudo mais determinado na importância do planejamento
fi nanceiro tanto para pessoas jurídicas como para pessoas fisicas, tragando um parâmetro entre

elas, assim como os pontos fortes e fracos abordados no planejamento de cada uma.
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ANEXO

I

Mode lo de questionário: planejamento financeiro (20 pessoas)

1) Sua faixa etAria:

a)

( ) 20

25 anos

h)

( ) 26

30 anos

c)

( )31

40 anos

d)

( )41

50 anos

e)

( ) Acima de 50 anos

2) Sexo:

a)

( ) Masculino

b)

( ) Feminino

3) Escolaridade:

a) ( ) Ensino fundamental completo
b) ( ) Ensino médio completo
c) ( ) Ensino superior incompleto
d) ( ) Ensino superior completo

4) Estado civil:
a)

( ) Solteiro

b) ( ) Casado
c)

( ) Divorciado

d) ( ) Outro

5) Possui filhos?
( )S im

( ) Não
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6) Número de filhos:

a)

) Um

b) ( ) Dois
c) ( ) Três
d) ( ) Quatro
e) ( ) Mais de quatro

7) Qual a faixa etária dos filhos?

a) ( )0

5 anos

h) ( ) 6

10 anos

c) ( )1l

14 anos

d) ( ) 15

20 anos

e) ( ) Acima de 21 anos

8 ) Você tra halha?

S/r1-1

( ) Não

9) Profissional da Area de:

a) ( )Comércio
b) ( ) Serviços
c) ( Indústria
d) ( ) Autônomo
e) ( ) Outros

10) A Profissão foi escolhida por:

a) ( ) Prazer
( ) Necessidade
c) ( ) Remuneração
d) ( ) Indicação dos pais
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II) Quantos da família trabalham?
a) ( ) Apenas você

b) ( ) Apenas seus pais
c) ( ) Você e seus pais

d) ( ) Você e seu parceiro(a)
e) ( ) Você e os filhos

f) ( ) Todos
12) Renda mensal da família:

a) ( ) Até R$ 1.000
b) ( ) Entre R$ 1.001 e R$ 2.000
c) ( ) De R$ 2.001 a R$ 3.000
d) ( ) Acima de R$ 3.000
13) Pretende trahilfiit tté gnat idade?
a) ( )40

ano;

b) ( ) 50 anos
c) ( ) 60 anos
d) ( ) Acima de 60 anos
14) Mora em imóvel:

e) ( ) Alugado

O ( )Próprio
g) ( ) De parentes
h) ( ) Outro
15) Possui algum tipo de planejamento financeiro?
( )Sim

( )Não

16) Tem algum sonho de consumo?
( ) Sim

( ) Não
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17) Se a resposta anterior foi sim, quais?

a) ( ) Comprar a casa própria
b) ( ) Comprar um automóvel
c) ( ) Viajar pelo Brasil
d) ( ) Viajar para o Exterior
e) ( ) Outro
18) Faz algum planejamento para realizar seu sonho?
( ) Sim

( ) Não

19) Possui algum investimento?
( ) SIM

a) ( )Poupança
b) ( ) Bens imóveis
C) ( ) Aces

d) ( ) Titulos do governo
e) ( ) Previdência privada
( )NÃO
a) ( ) Não possui fundos suficiente para fazer investimentos
13) ( ) Não acredita ser necessário investir

c) ( ) Desconhece o assunto
d) ( ) Tem receio
20) Qual seria o valor mensal (em Reais) que voce julga ideal para uma pessoa possuir uma
vida financeira tranqüila, sem dividas?

a) ( ) Entre R$ 3.000 e R$ 5.000
b) ( ) De R$ 5.001 a R$ 10.000
c) ( ) Acima de R$ 10,000
d) ( ) Acredita que o salário não reflete o grau de endividamento

21) Seus gastos atuais consomem seu salário em até:
a)

)30%

(

b) ( )70%
c) ( )100%
d) ( ) mais de 100%
e) ( ) não possui dividas
22) Você costuma utilizar o limite de seu cheque especial ou parcelar o cartão de credito?
a) ( )Não, não trabalho com cheque ou cartão de crédito.
b) ( ) Sim, esporadicamente.
c) ( ) Sim, frequentemente.
d) ( ) Sim, mensalmente.

23) Voce já recorreu a empréstimos pessoais?
a) ( )Não
b) ( ) Sim, somente urna vez
c) ( ) Sim, mas de uma vez.

24) Você costuma atrasar suas prestações mensais?
a) ( ) Não
b) ( ) Sim, esporadicamente
c) ( ) Sim, com freqüência
d) ( ) Todo mês.

25) Você se considera uma pessoa endividada?

a)(

)

Sim

b) ( )Não

