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O cônjuge sabe quanto o entrevistado ganha:

67,6% Exatamente

22,7% Valor aproximado

Sabe quanto seu cônjuge ganha:

70,9% Exatamente

20,3% Valor aproximado

76,6%
Dizem ter planos de 
vida a serem realizados 
com o cônjuge nos 
próximos dez anos

54,4% Estão realmente 
fazendo algo a respeito

GESTÃO 
DO ORÇAMENTO 

ENTRE OS CASAIS

MULHERES

62,0% Roupas  

59,9% Calçados 

49,4% Maquiagem

39,9% Acessórios

HOMENS

24,2% Carro/moto

22,5% Jogos

15,0% Cigarro/bebidas

11,3% Relacionamentos 
extraconjugais

Maiores gastos omitidos

26,9% Pagamento em dinheiro

15,9% Não deixar que ele(a) veja a 
fatura do cartão de crédito

14,4% Chegar mais cedo em casa 
para esconder as compras

Estratégias mais 
utilizadas para 
omitir do cônjuge as 
despesas pessoais

21,9%
sente que tem as compras 
controladas pelo cônjuge

Em 43,9% das famílias
há ao menos um integrante 
que desequilibra a gestão 

financeira da casa

Três em cada dez
entrevistados admitem gastar mais 

do que podem para satisfazer as 
vontades do cônjuge

72,3% Compartilham todas as 
informações sobre os gastos

19,6% Preferem informar apenas 
as despesas familiares

64,1% Falam de todas as suas despesas 
pessoais com o cônjuge

28,9% Optam por falar apenas sobre 
alguns dos gastos pessoais

Transparência das informações relativa aos gastos

Transparência das informações relativa aos ganhos 38,9% 
dos brasileiros conversam todos os 
meses com os outros moradores da 

casa sobre o orçamento familiar
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INTRODUÇÃO

Maioria dos brasileiros decide gastos familiares de forma 
conjunta, mas ainda esconde do cônjuge parte dos 
gastos pessoais

Contar ou não contar? Quando se trata de dinheiro e, principalmente, das despesas pessoais, nem sempre 
o brasileiro costuma compartilhar informações. A pesquisa ‘Educação Financeira e a Gestão do Orçamento 
Familiar’, do SPC Brasil e Portal Meu Bolso feliz, tem como objetivo principal investigar o modo como as 
famílias organizam suas finanças, com que frequência abordam o assunto em casa, como se dá a divisão 
das despesas conjuntas, quem assume a responsabilidade pelos gastos e quais são as consequências desses 
comportamentos para a vida em família. 

O estudo também analisa as tomadas de decisão e os conflitos que podem surgir em decorrência do uso do 
dinheiro, além de estabelecer algumas diferenças de hábito entre homens e mulheres na condução da vida 
financeira: por que alguns preferem esconder certas despesas de seus cônjuges e quais são os gastos mais 
frequentemente omitidos.
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47,0% discutem o orçamento familiar apenas esporadicamente

Inicialmente, percebe-se que a maioria dos brasileiros ainda não coloca em prática a importância de falar 
sobre dinheiro, debatendo conjuntamente sobre os gastos mensais da família de modo a tirar o máximo 
proveito do orçamento da casa: apenas quatro em cada dez entrevistados (38,9%) conversam mensalmente 
com os outros moradores da casa sobre a gestão do orçamento familiar e outras questões financeiras. Outros 
47,0% discutem o tema, mas de modo esporádico ou pontual: enquanto 28,9% o fazem sem frequência 
definida, 18,1% só conversam sobre o orçamento quando a situação financeira não está muito boa. 

RU GERAL

Sim, todos os meses os familiares 
conversam sobre as contas 38,9%

Sim, mas não tem uma frequência pré-definida 28,9%

Sim, apenas quando a situação financeira 
não está muito boa 18,1%

Não achamos necessário 6,9%

Não, pois sempre dá briga e evitamos 3,5%

Não, por outro motivo 3,7%

OS MORADORES COSTUMAM CONVERSAR 
SOBRE A GESTÃO FINANCEIRA FAMILIAR?

A pesquisa mostra ainda que muitos consumidores 
simplesmente não falam sobre as despesas 
familiares (14,1%), seja por achar desnecessário 
(6,9%), seja para evitar as brigas que sempre 
acontecem (3,5%) ou outro motivo (3,7%). O 
educador financeiro do SPC Brasil e do Portal Meu 
Bolso Feliz, José Vignoli, explica que o orçamento 
e demais assuntos financeiros não devem ser 
tratados como tabu na vida familiar. Ao contrário, 
o assunto precisa ser encarado como algo 
necessário, já que todos são afetados pelo modo 
como o dinheiro da família é administrado dentro 
de casa. O ideal, portanto, é fazer do debate uma 
prática familiar constante ao longo do ano, a fim 
de que todos possam compreender os limites e as 
responsabilidades de cada um. 
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No que diz respeito às decisões dos gastos familiares, o estudo indica que em metade dos casos (52,9%) 
elas são tomadas conjuntamente, sobretudo entre os mais velhos (67,3%) e os pertencentes à Classe A/B 
(68,8%). Para um em cada cinco entrevistados (21,8%), as possiblidades são discutidas, mas a decisão cabe 
a apenas um morador. 

Considerando os casos em que apenas uma pessoa decide, a pesquisa mostra que na maioria das vezes o 
próprio entrevistado assume a responsabilidade (64,8%), com percentual ainda maior entre os pertencentes 
à Classe A/B (79,1%). 

De acordo com José Vignoli, a ausência do debate em nada contribui para o bom andamento do orçamento 
da casa. As famílias que conversam sobre suas despesas tendem a conhecer as necessidades de cada um e, 
por isso mesmo, estão aptas a empregar melhor os recursos disponíveis, evitando gastos desnecessários. 
Além disso, ainda que a decisão seja de responsabilidade de um único integrante, o diálogo é um meio de 
estimular práticas de consumo mais responsáveis entre todos os moradores. 
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Maior salário da casa ainda é o dos homens 

A pesquisa mostra que a principal fonte de renda das famílias brasileiras ainda vem dos integrantes do sexo 
masculino. Praticamente a metade da amostra garante que o maior salário da casa é o do entrevistado 
(49,6%), sobretudo entre os homens (62,6%), mas também são mencionados o companheiro (a) (27,4%), o 
pai (6,4%) e a mãe (6,1%). 

Para praticamente um terço dos consumidores (32,6%), as contas são divididas igualmente entre os 
moradores que possuem renda. Outros 19,0% adotam a divisão proporcional ao rendimento/salário 
entre os moradores que possuem renda. E finalmente, 28,4% afirmam que apenas um morador assume as 
despesas da casa. 

O arranjo das decisões sobre aos gastos familiares parece ser adequado para a maioria dos entrevistados, 
pois sete em cada dez (72,8%) garantem que todos concordam com o destino do dinheiro, principalmente 
na faixa etária de 35 a 54 anos (81,1%). Em contrapartida, para 11,6% dos consumidores ouvidos não há 
concordância, sendo que em 2,6% dos casos sempre há brigas e discussões.

Quando sobra algum dinheiro, o principal destino é a utilização nos gastos do mês seguinte (34,2%), 
principalmente entre os homens (38,5%) e aqueles com 55 anos ou mais (44,8%). Vale observar que 22,8% 
dos entrevistados garantem nunca haver sobra de dinheiro, aumentando para 25,8% na Classe C/D/E. 
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22,7% admitem que seus rendimentos são apenas parcialmente 
conhecidos pelo cônjuge. 19,6% preferem informá-lo somente 
sobre os gastos familiares

A pesquisa mostra que nem sempre os ganhos e os gastos pessoais são tratados de forma aberta pelos brasileiros, 
sugerindo que o assunto traz desconforto e, em alguns casos, pode vir a ser fonte de desentendimentos entre 
os casais. 67,6% dos entrevistados garantem que seus rendimentos são de total conhecimento do (a) cônjuge; 
por outro lado, 22,7% admitem que o cônjuge sabe apenas um valor aproximado. A recíproca é verdadeira, 
e praticamente nas mesmas proporções: 70,9% sabem exatamente quanto ganha o cônjuge, enquanto 
20,3% sabem um valor aproximado. 85,2% dos entrevistados garantem que o cônjuge sabe da existência de 
investimentos/aplicações, embora 23,0% do total da amostra não saibam o valor delas.

COMPARATIVO DO CONHECIMENTO DOS RENDIMENTOS MENSAIS ENTRE OS CASAIS

Sim, exatamente
67,6%

70,9%

Sim, um valor aproximado
22,7%

20,3%

Não, pois nunca perguntou/ perguntei
5,6%

7,5%

Não, pois recusou-se a responder/fiquei sem resposta
1,3%

1,4%

  O cônjuge sabe quanto você ganha?                              Você sabe quanto seu cônjuge ganha?

7



Para a maioria dos entrevistados, falar das despesas mensais com o (a) companheiro (a) não parece ser um 
problema: 72,3% afirmam compartilhar as informações sobre todos os gastos, sobretudo entre os homens 
(77,5%). Por outro lado, 19,6% preferem informar apenas os gastos familiares (aumentando para 25,0% entre 
as mulheres), enquanto 7,9% admitem não falar sobre as contas. 

Considerando as compras pessoais no mês, seis em cada dez entrevistados (64,1%) garantem falar sobre 
todas elas com o cônjuge, principalmente os homens (73,6%). Outros 28,9% preferem falar apenas sobre 
algumas das contas pessoais. 

Neste caso, há uma significativa diferença de gênero: as mulheres costumam omitir mais frequentemente 
as despesas com produtos e serviços relacionados à autoimagem, como calçados (59,9%), roupas (62,0%), 
maquiagem (49,4%) e acessórios (39,9%). Entre os homens, por sua vez, é mais comum esconder gastos 
com carro/moto (24,2%), jogos (22,5%), cigarro/bebidas (15,0%), relacionamentos extraconjugais (11,3%) e 
artigos esportivos (8,3%). 

COMPRAS QUE COSTUMA ESCONDER

HOMENS MULHERES

40,7% Calçados 59,9%

29,9% Roupas 62,0%

0,0% Maquiagem, perfumes, cremes 49,4%

8,0% Acessórios (bolsas, cintos, bijuterias) 39,9%

18,5% Ajuda financeira a familiares 29,6%

26,7% Gastos em saídas como bares, 
cinemas, teatro, restaurantes, etc 14,8%

12,1% Remédios (vitaminas, para emagrecer, 
para impotência, etc) 24,0%

3,6% Gastos com salão de beleza, 
massagens, etc 25,1%

24,2% Gastos com carro/moto 5,7%

10,8% Empréstimo para familiares ou amigos 9,9%

22,5% Jogos 0,0%

15,0% Cigarro, bebidas e 
outras substâncias ilícitas 0,0%

11,3% Motel e outros gastos relativos a 
relacionamentos extra conjugal 0,0%

8,3% Artigos esportivos 0,0%

15,4% Outros 3,4%
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Pagar em dinheiro é principal mecanismo para esconder as 
compras pessoais

As estratégias mais comuns para evitar que o cônjuge saiba sobre as contas pessoais são o pagamento em 
dinheiro (26,9%), não deixar que ele (a) veja a fatura do cartão de crédito (15,9%) e chegar em casa antes 
para guardar as compras antes que ele (a) veja (14,4%, aumentando para 19,3% entre as mulheres).

AS ESTRATÉGIAS MAIS COMUNS PARA EVITAR 
QUE O CÔNJUGE SAIBA SOBRE AS CONTAS PESSOAIS:

Chegar em casa antes 
para guardar as compras 

antes que ele(a) veja 

Não deixar que 
ele(a) veja a fatura 

do cartão de crédito

O pagamento 
em dinheiro

14,4%15,9%26,9%

A pesquisa mostra que homens e mulheres são seletivos quanto às despesas pessoais que preferem manter 
em segredo. Do mesmo modo, ambos justificam de forma diversa esse comportamento. Ao responder sobre 
por que não contam sobre os gastos e compras, 68,2% dos homens dizem que o objetivo é evitar brigas 
(contra 21,9% para as mulheres). 
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Já entre elas, por sua vez, 33,6% garantem agir assim por que 
as prioridades são diferentes e tentam conciliar seus desejos 
com os da família sem causar conflitos (contra 3,2% entre 
os homens). Vale destacar que de modo geral, ou seja, sem 
considerar o gênero, 41,5% dos entrevistados preferem omitir 
os gastos e compras para evitar brigas.

Um em cada cinco consumidores ouvidos (21,9%) sente que 
tem suas compras controladas pelo cônjuge, sobretudo entre 
os homens (30,1%) e os pertencentes à Classe C/D/E (24,9%). 
Para 19,2% da amostra o sentimento relatado é de incômodo 
por parte do cônjuge, embora este não chegue a controlar as 
despesas. A maior parte (55,0%), entretanto, garante que o 
cônjuge não interfere nas compras. 

41,5%
dos entrevistados preferem 
omitir os gastos e compras 

para evitar brigas

21,9%
sente que tem suas 

compras controladas 
pelo cônjuge

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, esconder os gastos, ou parte deles, não é a melhor 
opção: se um dos lados vier a se sentir enganado, os danos ao relacionamento podem ser consideráveis. 
Além disso, despesas omitidas também podem prejudicar o equilíbrio do orçamento familiar, mesmo no 
curto prazo, ocasionando problemas graves para toda a família. 

Muitas vezes, basta uma única pessoa agindo de forma irresponsável para comprometer as finanças de 
toda a família. Compras não planejadas, compromissos de longo prazo assumidos sem o devido respaldo 
financeiro ou gastos além da conta corrigidos pelos juros do cartão de crédito ou do cheque especial podem, 
rapidamente, deixar as contas no vermelho. 

A pesquisa mostra que em 43,9% das famílias investigadas, há pelo menos um membro que acaba 
desequilibrando a gestão financeira da casa – sobretudo o próprio entrevistado (13,9%), com destaque para 
as mulheres (18,6%) e os pertencentes à Classe C/D/E (17,1%).
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Para agradar ao cônjuge, 32,3% admitem gastar mais do que 
podem e 11,5% não se importam em adquirir dívidas 

Embora a maior parte (64,1%) garanta não 
gastar nada além do que pode para satisfazer as 
vontades do cônjuge, três em cada dez (32,3%) 
admitem que costumam gastar mais que o 
permitido, sendo que 11,5% não se importam 
em adquirir dívidas. Há também os que excedem 
nos gastos devido à pressão do cônjuge (9,8%), 
principalmente os homens (14,3%).

Pelo menos 40,0% afirmam ajudar 
financeiramente alguém que não mora na 
residência do entrevistado, sobretudo em 
se tratando de pais (16,3%) e filhos (13,8%, 
aumentando para 16,7% entre os homens e 
21,1% na Classe A/B). Nestes casos, a ajuda 
em dinheiro é o meio mais comum (70,0%), 
seguido das compras em supermercado (37,1%, 
aumentando para 47,1% entre as mulheres). 
Na maior parte das vezes (82,4%) o cônjuge 
concorda com esse auxílio, embora 12,8% 
admitam haver discordância. 

Considerando os próximos 10 anos, a pesquisa revela que 76,6% dos respondentes possuem um planejamento 
de vida com o cônjuge. Apesar disso, entre esses, pouco mais da metade (54,4%) está fazendo algo concreto 
para realizar seus objetivos. José Vignoli ressalta a importância de manter um diálogo constante e aberto 
sobre o dinheiro. Quando a família trabalha na mesma direção, é muito mais viável estabelecer metas, realizar 
sonhos e conquistar objetivos em benefício de todos. 

Afirmam ajudar financeiramente alguém 
que não mora na residência do entrevistado40,0%

16,3% 
Pais

13,8% 
Filhos

Quem ajudam:

37,1% 
Supermercado

70,0% 
Dinheiro

Como ajudam:
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»» Apenas 38,9% dos brasileiros conversam todos os meses com os outros moradores da casa sobre o 
orçamento familiar. 47,0% o fazem de forma esporádica ou pontual, e 14,1% dos entrevistados não falam 
sobre o assunto em casa.

»» 52,9% dos respondentes tomam as decisões sobre os gastos familiares de forma conjunta. Em 21,8% 
dos casos, as possiblidades são discutidas, mas a decisão cabe apenas a um morador. 

»» Em 49,6% dos casos, maior salário da casa é o do entrevistado, aumentando para 62,6% entre os homens. 

»» Um terço dos entrevistados (32,6%) dividem as despesas igualmente entre todos os moradores da casa, 
enquanto 19,0% adotam a divisão proporcional aos ganhos de cada um. 28,4% garantem que as despesas 
são de responsabilidade de um único integrante. 

»» Sete em cada dez pessoas ouvidas (72,8%) concordam com o destino do dinheiro no orçamento familiar. 

»» 67,6% garantem que o cônjuge sabe exatamente quanto ganha o entrevistado, enquanto 22,7% dizem 
que sabem um valor aproximado. 

»»  70,9% sabem exatamente quanto seu cônjuge ganha, enquanto 20,3% sabem aproximadamente. 

»» 72,3% dos entrevistados compartilham as informações sobre os gastos, mas 19,6% preferem informar 
apenas as despesas familiares. 

»» 64,1% falam de todas as suas despesas pessoais com o cônjuge. Por outro lado, 28,9% optam por falar 
apenas sobre alguns dos gastos pessoais. 

CONCLUSÕES 
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»» Mulheres omitem mais frequentemente as despesas com produtos e serviços relacionados à autoimagem, 
como calçados (59,9%), roupas (62,0%), maquiagem (49,4%) e acessórios (39,9%). Entre os homens 
é mais comum esconder gastos com carro/moto (24,2%), jogos (22,5%), cigarro/bebidas (15,0%), 
relacionamentos extraconjugais (11,3%) e artigos esportivos (8,3%). 

»» As estratégias mais utilizadas para omitir do cônjuge as despesas pessoais são o pagamento em dinheiro 
(26,9%), não deixar que ele (a) veja as fatura do cartão de crédito (15,9%) e chegar mais cedo em casa 
para esconder as compras (14,4%). 

»» Ao justificar o hábito de omitir as despesas pessoais, 68,2% dos homens dizem que é para evitar brigas. 
Já entre as mulheres, 33,6% garantem agir assim por que as prioridades são diferentes e tentam conciliar 
seus desejos com os da família sem causar conflitos. 

»» Em 43,9% das famílias há ao menos um integrante que desequilibra a gestão financeira da casa. 

»» Um em cada cinco entrevistados (21,9%) sente que tem as compras controladas pelo cônjuge, sobretudo 
entre os homens (30,1%). Outros 19,2% percebem que o cônjuge se sente incomodado, embora ele (a) 
não controle as compras.

»» Três em cada dez entrevistados admitem gastar mais que o permitido para satisfazer as vontades do 
cônjuge, sendo que 11,5% não se importam em adquirir dívidas. 

»» 40,0% ajudam financeiramente alguém fora da residência do entrevistado, principalmente pais (16,3%) e 
filhos (13,8%). A ajuda é feita, sobretudo, em dinheiro (70,0%), mas também são mencionadas as compras 
de supermercado (37,1%). Na maior parte das vezes não há brigas e discussões (82,4%), e apenas 12,8% 
brigam ou discutem pois o cônjuge não concorda com a ajuda. 

»» 76,6% da amostra dizem ter planos de vida a serem realizados com o cônjuge nos próximos dez anos, mas 
apenas 54,4% desses estão realmente fazendo algo a respeito. 
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METODOLOGIA

Público alvo: residentes em todas as capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, de 
ambos os sexos e todas as classes sociais.

Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada considerando sexo, idade, escolaridade, 
classe e região do país.

Tamanho amostral da pesquisa: 804 casos, gerando margem de erro no geral de 3,5 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: primeira quinzena de dezembro de 2015.
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