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INTRODUÇÃO

Brasileiro entende importância das atitudes necessárias para 
uma vida financeira saudável, mas nem sempre as colocam 
em prática

O debate sobre a educação financeira tem sido bastante relevante nos últimos anos; percebe-se a 
disseminação de inúmeros sites, blogs e matérias na mídia em geral, na TV, no rádio, em revistas e jornais 
impressos dedicados a difundir informações específicas – desde conceitos básicos sobre controle e gestão das 
finanças, empréstimos e tomada de crédito, passando por dicas de economia, investimentos, estratégias para 
lidar com dívidas e como evitá-las, até os fundamentos que, de modo geral, conduzem a uma vida financeira 
organizada.

Entretanto, embora essenciais para uma vida financeira equilibrada, parte dos brasileiros ainda não 
apresenta atitudes compatíveis a um comportamento adequado em relação ao uso do dinheiro, seja por 
desconhecimento, falta de hábito e disciplina ou dificuldade para colocar as medidas necessárias em prática. 

Como prova disso, a pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) revela que apenas metade dos entrevistados afirma fazer um controle sistemático do orçamento. Os 
dados sugerem que muitas pessoas entendem a importância de certas práticas financeiras adequadas, mas 
nem sempre as inserem em sua rotina diária. 

De forma mais ampla, o estudo procura entender como o consumidor brasileiro se relaciona com consumo 
e compromissos financeiros, a fim de analisar seu comportamento considerando os preceitos da educação 
financeira, além de identificar os fatores que impossibilitam executá-la no dia a dia.
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48% não fazem controle sistemático do orçamento pessoal; 
maior dificuldade é reunir informações e recordar-se dos gastos 
que não estão no extrato bancário

Manter as finanças em dia e evitar o estresse relacionado ao uso do dinheiro implica chegar ao fim do mês 
com todos os compromissos pagos, de preferência conseguindo ainda separar alguma quantia que possa ser 
direcionada a outro fim: seja um investimento ou a constituição de uma reserva financeira para eventualidades 
e situações emergenciais – além, é claro, do preparo para a aposentadoria. Porém, esse não é o caso de boa 
parte dos entrevistados. 

A pesquisa indica que 34,8% deles conseguem pagar todas as contas na maioria das vezes, mas não sobra 
nada. Em outros 49,1% dos casos, a pessoa consegue pagar todas as contas e ainda sobra um pouquinho 
de dinheiro, seja para comprar algo que queira (27,7%, aumentando para 33,3% entre os mais jovens) ou 
reservar uma quantia certa para investir (21,4% aumentando para 24,9% entre os homens e 29,0% na Classe 
A/B). E finalmente, 10,6% admitem que nem sempre conseguem pagar as contas e algumas vezes precisam 
fazer muito esforço para administrar o dinheiro que recebem e o que têm que pagar (aumentando para 
12,0% na Classe C/D/E), enquanto 2,7% deixam as contas atrasarem frequentemente. 

De modo geral, percebe-se que o conhecimento de vários aspectos ligados à própria situação financeira 
apresentou melhora, na comparação entre 2015 e 2016: 88,9% afirmam, hoje, conhecer o valor de suas 
contas básicas (aumento de 7,4 p.p em relação a 2015), chegando a 98,4% entre os mais velhos e 93,2% na 
Classe A/B, enquanto 78,0% dizem que ao parcelar uma compra sabem quantas outras contas parceladas 
ainda têm para pagar (aumento de 7,4 p.p em relação a 2015) e 71,3% garantem saber qual será a renda 
total (salários, recebimento de aluguéis, dentre outros) no próximo mês, com percentual mais expressivo 
na Classe A/B (84,9%). 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E A GESTÃO 
DO ORÇAMENTO PESSOAL
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Além disso, 75,5% garantem saber quanto estão usando da renda quando compram algo parcelado, 
considerando os compromissos já assumidos anteriormente (aumento de 16,9 p.p em relação a 2015), 
sobretudo os mais velhos (84,8%) e da Classe A/B (86,7%), ao passo em que 59,2% calculam quanto estão 
pagando de juros quando fazem uma compra à prazo (aumento de 13,9 p.p em relação a 2015), chegando 
a 67,1% na Classe A/B.

No que diz respeito ao controle dos ganhos e gastos, os resultados mostram que pouco mais da metade dos 
entrevistados faz a tarefa de maneira sistemática (50,9%), sendo que o caderno de anotações/agenda/no 
papel é o meio mais utilizado (31,6%, aumentando para 41,2% entre as mulheres e 34,2% na Classe C/D/E). 
Em seguida, aparecem a planilha no computador (14,9%, aumentando para 18,5% entre os homens e 33,6% 
na Classe A/B) e o aplicativo de celular (4,4%). 

Em contrapartida, 48,5% não fazem um controle sistemático. Neste caso, 27,4% afirmam fazer de cabeça 
(aumentando para 32,2% entre os homens), enquanto 2,3% dos entrevistados dizem que outra pessoa 
faz por eles e 18,8% não têm nenhum registro ou controle (com aumento de 5,4 p.p em relação a 2015), 
principalmente na faixa etária de 35 a 54 anos (24,6%) e na Classe C/D/E (20,8%). 

Considerando apenas aqueles que garantem realizar um controle efetivo do orçamento, a pesquisa mostra 
que nem sempre as atitudes são coerentes com o declarado. Isso fica claro quando, por exemplo, 41,4% não 
fazem um controle das suas reservas financeiras para poupança ou outros investimentos, sobretudo as 
mulheres (49,2%) e pertencentes à Classe C/D/E (45,4%). 

Ao mesmo tempo, 31,1% não registram os gastos com itens supérfluos tais como lazer, uma comida diferente, 
serviços de estética, salão de beleza etc., enquanto 23,8% não registram seus rendimentos, principalmente 
as mulheres (30,0%), pessoas da faixa etária de 35 a 54 anos (32,0%) e da Classe C/D/E (29,9%) e 22,5% não 
anotam os gastos extras. A exceção neste cenário fica por conta dos gastos fundamentais, os quais são 
anotados por 95,2% da amostra. 

CONTROLE DOS GANHOS E GASTOS

RESPOSTAS DEZ/2015 DEZ/2016

Tenho um caderno de anotações/
agenda/no papel 29,8% 31,6%

Faço de cabeça 29,3% 27,4%

Faço controle em planilha 
no computador 21,0% 14,9%

Registro em um aplicativo do celular 3,1% 4,4%

Alguma outra pessoa faz para você 3,1% 2,3%

Não tenho nenhum registro ou controle 13,4% 18,8%
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Praticamente seis em cada dez entrevistados têm alguma dificuldade para fazer o controle dos ganhos e 
gastos mensais (58,2%), sendo que o maior deles é reunir todas as informações/ recordar de todos os 
pagamentos em dinheiro, ou seja, aqueles gastos que não estão no extrato bancário (19,7%, aumentando 
para 26,6% entre as mulheres). 

Parte da amostra admite ainda a barreira relacionada à disciplina para registrar os gastos e renda com 
regularidade, e sempre deixam para anotar depois (17,3%, com queda de 9,0 p.p em relação a 2015) e falta 
de tempo para fazer o controle (11,7%). Por outro lado, vale observar que 41,8% das pessoas ouvidas afirmam 
não ter dificuldade para controlar os ganhos e gastos mensais (com aumento de 6,0 p.p em relação a 2015).

Dentre os que não realizam o controle financeiro, a falta de hábito/disciplina de controlar todos os gastos é a 
principal justificativa (44,7%), seguida do fato de não ter um rendimento fixo por mês/não saber exatamente 
quanto ganha por mês (18,9%, com aumento de 13,6 p.p em relação a 2015) e de não achar importante/
necessário (11,4%). 

De acordo com o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, a verdade é que muitas pessoas não enxergam 
o controle como algo prioritário: “Você sempre encontra tempo para aquilo que considera importante. Por 
outro lado, quando acredita que uma atitude não fará muita diferença, acaba deixando de lado. Portanto, 
é necessária uma mudança na maneira como as pessoas encaram sua vida financeira, entendendo que o 
controle adequado é fundamental para alcançar o equilíbrio, honrar os compromissos, constituir reserva, 
concretizar planos e sonhos de consumo, viver sem estresse e se preparar para a aposentadoria desde cedo, 
garantindo que no futuro a pessoa consiga manter-se sem apertos”. 

E quando o orçamento mensal não é suficiente para pagar todas as contas? Ao depararem com uma 
situação como essa, a pesquisa mostra que a principal atitude dos entrevistados é mudar alguns hábitos de 
consumo, comprar coisas mais baratas e fazer mais pesquisas de preço para economizar (46,9%), enquanto 
30,1% fazem cortes no orçamento, como em gastos no supermercado, TV por assinatura, entre outros 
(aumentando para 38,5% entre os mais jovens) e 24,4% fazem uso das reservas financeiras (aumentando 
para 29,1% entre os homens e 48,3% na Classe A/B). 
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O QUE FAZ QUANDO O ORÇAMENTO NÃO É SUFICIENTE 
PARA QUITAR TODOS OS COMPROMISSOS

RESPOSTAS DEZ/2015 DEZ/2016

Mudo alguns hábitos de consumo, compro coisas mais baratas 
e faço mais pesquisas de preço para economizar 44,2% 46,9%

Faço cortes no orçamento, como em gastos no supermercado, 
TV por assinatura, entre outros 30,7% 30,1%

Faço uso de reservas financeiras 28,9% 24,4%

Faço uso de compras no cartão de crédito para conseguir 
comprar o que preciso 30,7% 23,3%

Peço dinheiro emprestado a amigos e/ou familiares para cobrir as despesas 23,3% 14,1%

Deixo de pagar contas de serviços como luz, telefone, internet, etc 13,4% 9,4%

Faço uso do limite do cheque especial para cobrir as despesas 14,8% 8,9%

Vendo algum bem 3,8% 6,3%

Faço empréstimos em instituições financeiras 6,0% 5,4%

Deixo de pagar contas como prestações de crediários, financiamentos, 
cartão de crédito 16,8% 4,7%

Deixo de pagar contas como aluguel, condomínio, mensalidade de escola, 
faculdade 5,2% 1,5%

Não faço nada, deixo acontecer, pois acredito que as coisas vão melhorar 3,4% 8,3%

Não faço nada, pois não sei por onde começar 1,9% 1,8%

Outro 0,9% 1,0%

Nunca passei por esta situação 5,9% 6,1%

Em média, observa-se que a prática de tomar 
empréstimo, usar o limite do cartão de crédito ou 
cheque especial para honrar compromissos é feita 
3,1 vezes por ano. Já aqueles que costumam usar as 
reservas financeiras com o mesmo objetivo o fazem, 
em média, 2,6 vezes por ano (aumentando para 3,2 
entre as mulheres).
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Quatro em cada dez pessoas se sentem inseguras para lidar com 
o próprio dinheiro

A pesquisa revela que sete em cada dez pessoas ouvidas estabelecem metas e as seguem para conquistar 
um sonho (73,2%), com percentuais mais expressivos entre os mais velhos (85,3%) e da Classe A/B (84,9%), 
enquanto outros 26,8% não conseguem fazê-lo. 

Ao refletirem sobre como se sentem a respeito dos conhecimentos para gerenciar/organizar o próprio 
dinheiro, 41,6% admitem insegurança, sendo que gostariam de ter mais informações, sobretudo as mulheres 
(49,5%). Dentre aqueles que garantem se sentir seguros (40,7%), destaque para os homens (49,2%) e os que 
pertencem à Classe A/B (54,2%). 

Se tivessem uma dívida no cartão que não conseguissem pagar e, ao mesmo tempo, possuíssem dinheiro 
guardado, os dados mostram que 49,9% usariam o dinheiro da poupança ou outro investimento para 
pagar o valor integral da fatura (aumentando para 74,6% entre os mais velhos), enquanto 20,0% fariam 
freelance/bicos para gerar um dinheiro extra para ajudar a pagar a dívida (aumentando para 21,5% na 
Classe C/D/E); 7,2% dariam um jeito de pagar o valor mínimo do cartão e deixaria o restante para o mês 
seguinte (aumentando para 9,8% entre as mulheres e 8,2% na Classe C/D/E).
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Pesquisar preços e juntar dinheiro para comprar à vista são 
atitudes mais valorizadas pelos brasileiros para uma vida 
financeira organizada

Levando em conta as atitudes consideradas importantes para uma vida financeira saudável, numa escala 
de um a dez, a pesquisa indica que os brasileiros encontram-se num patamar intermediário, com nota 
média 7,0. Assim, por exemplo, na opinião dos entrevistados, os comportamentos mais relevantes são fazer 
pesquisa de preço (média de 8,4), juntar dinheiro para comprar à vista (média de 7,8), pedir por desconto 
nas compras (média de 7,4) e avaliar o consumo e gastos para redução de despesas da casa (média de 7,4). 
Em contrapartida, trocar marcas de produtos que costuma comprar por outras mais baratas (média de 6,8) 
é considerada menos importante. 

No que se refere à frequência com que são realizadas todas as práticas investigadas, observa-se que aquelas 
feitas de modo mais consistente são justamente a pesquisa de preços (75,8% o fazem frequentemente), a 
pechincha (61,2% o fazem frequentemente) e o hábito de reduzir as despesas da casa, avaliando os gastos 
com supermercado, celular, TV por assinatura e demais serviços e produtos consumidos (58,2% o fazem 
frequentemente).

Por outro lado, há práticas que ainda precisam ser mais bem assimiladas pelos entrevistados, pois são 
realizadas nunca ou apenas ocasionalmente. É o caso de economizar para aplicar parte dos rendimentos 
em poupança e/ou investimentos (66,7%), mudar o local onde está acostumado a fazer compras por outro 
com preços melhores, ainda que seja em um local mais distante (44,9%) e trocar marcas de produtos por 
outras mais baratas (43,6%). 

Percebe-se, portanto, que nem sempre aquilo que os entrevistados consideram importante é colocado em 
prática no momento de decidir sobre as compras cotidianas. Ainda que julguem certas ações como sendo 
relevantes, na prática elas não são adotadas com a regularidade que deveriam para se alcançar o equilíbrio e 
prosperidade das finanças pessoais.

Assim, por exemplo, embora 81,5% considerem que é preciso pesquisar preços antes de ir às compras, 75,8% 
o fazem frequentemente. Do mesmo modo, há uma lacuna no que diz respeito ao ato de juntar dinheiro para 
comprar à vista: 73,3% dizem sem importante, mas 52,9% o fazem frequentemente. E a mesma discrepância 
acontece com a atitude de economizar para aplicar parte dos rendimentos em poupança e/ou investimentos: 
59,4% a consideram importante, mas apenas 33,3% a adotam frequentemente. Em contrapartida, a atitude 
de pechinchar/pedir descontos parece estar mais alinhada, uma vez que 67,5% a veem como importante, 
enquanto 61,2% a praticam frequentemente.
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COMPARATIVO DAS PRÁTICAS CONSIDERADAS IMPORTANTES 
PARA UMA VIDA FINANCEIRA SAUDÁVEL E AÇÃO EFETIVA NO COTIDIANO

Sem dúvida, colocar em prática, rotineiramente, as atitudes mais assertivas em relação ao uso do dinheiro para 
a condução de uma vida financeira equilibrada não é algo simples. Este é um hábito que deve ser construído 
aos poucos, com disciplina e perseverança. É necessário adquirir conhecimento e informação sobre temas 
como juros, inflação, preços e parcelamento, dentre outros, além da disposição para economizar tanto nas 
compras mais significativas quanto nas despesas básicas do dia a dia. 

Ao mesmo tempo, não se pode negligenciar a importância das ações de longo prazo, sobretudo no que diz 
respeito ao preparo para a aposentadoria e à constituição de reserva financeira para imprevistos. A saúde 
financeira resultará de todos esses comportamentos, levados adiante de forma conjunta e contínua. Cabe 
ainda mencionar o papel da mídia, das instituições financeiras e do varejo, no sentido de informar, orientar e 
reforçar a importância destes bons hábitos junto à população.

RESPOSTAS

% de entrevistados 
que atribuíram 

nota 7 a 10 para  
a importância

% de entrevistados 
que fazem estas ações 

sempre + muito

Fazer pesquisa de preço antes de realizar compras 81,5% 75,8%

Juntar dinheiro para fazer compras à vista 73,3% 52,9%

Pechinchar/pedir descontos nas compras 67,5% 61,2%

Reduzir as despesas da casa, avaliando os gastos 
com supermercado, celular, TV por assinatura 
e demais serviços e produtos consumidos

66,6% 58,2%

Mudar o local onde está acostumado a fazer 
compras por outro com preços melhores, 
ainda que seja em um local mais distante

61,8% 55,1%

Economizar para aplicar parte dos rendimentos 
em poupança e/ou investimentos 59,4% 33,3%

Trocar a marca de produtos que costuma 
comprar por outras mais baratas 57,6% 56,4%
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CONCLUSÕES 

»» 34,8% conseguem pagar todas as contas na maioria das vezes, mas não sobra nada. Em outros 27,7% dos 
casos, a pessoa consegue pagar todas as contas e ainda sobra um pouquinho de dinheiro para comprar algo 
que queira. 21,4% afirmam que na maioria das vezes, conseguem pagar todas as contas e ainda reservam 
uma quantia certa para investir. 

»» No que diz respeito ao controle dos ganhos e gastos, 50,9% fazem a tarefa de maneira sistemática; o caderno 
de anotações/agenda/no papel é o meio mais utilizado (31,6%), seguido pela planilha no computador 
(14,9%) e o aplicativo de celular (4,4%). 

»» 48,5% não fazem um controle sistemático. Neste caso, 27,4% afirmam fazer de cabeça, enquanto 2,3% dos 
entrevistados dizem que outra pessoa faz por eles e 18,8% não têm nenhum registro ou controle. 

»» Considerando apenas aqueles realizam um controle efetivo, a pesquisa mostra que nem sempre as atitudes 
são coerentes com o discurso: 41,4% não registram suas reservas financeiras para poupança ou outros 
investimentos. 31,1% não registram os gastos com itens supérfluos, enquanto 23,8% não registram seus 
rendimentos e 22,5% não anotam os gastos extras. A exceção neste cenário fica por conta dos gastos 
fundamentais, os quais são anotados por 95,2% da amostra. 

»» 58,2% têm alguma dificuldade para fazer o controle dos ganhos e gastos mensais, sendo que a maior delas 
é reunir todas as informações/ recordar de todos os pagamentos em dinheiro, ou seja, aqueles gastos que 
não estão no extrato bancário (19,7%). Outros 17,3% mencionam a barreira relacionada à disciplina para 
registrar os gastos e renda com regularidade, sempre deixam para anotar depois. 

»» Dentre os que não realizam o controle financeiro, a falta de hábito/disciplina de controlar todos os gastos 
é a principal justificativa (44,7%), seguida do fato de não ter um rendimento fixo por mês/não saber 
exatamente quanto ganha por mês (18,9%) e de não achar importante/necessário (11,4%). 
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»» Quando o orçamento mensal não é suficiente para pagar todas as contas, a principal atitude é mudar 
alguns hábitos de consumo, comprar coisas mais baratas e fazer mais pesquisas de preço para economizar 
(46,9%), enquanto 30,1% fazem cortes no orçamento, como em gastos no supermercado, TV por assinatura, 
entre outros e 24,4% fazem uso das reservas financeiras. 

»» Levando em conta o conhecimento das atitudes consideradas importantes para uma vida financeira 
saudável, numa escala de um a dez, a pesquisa indica que os brasileiros encontram-se num patamar 
intermediário, com nota média 7,0. 

»» Os comportamentos mais relevantes são fazer pesquisa de preço (média de 8,4), juntar dinheiro para 
comprar à vista (média de 7,8) e pedir por desconto nas compras (média de 7,4). 

»» As práticas realizadas apenas ocasionalmente são: economizar para aplicar parte dos rendimentos em 
poupança e/ou investimentos (66,7% o fazem pouco ou nunca), mudar o local onde está acostumado a 
fazer compras por outro com preços melhores, ainda que seja em um local mais distante (44,9% o fazem 
pouco ou nunca) e trocar marcas de produtos por outras mais baratas (43,6% o fazem pouco ou nunca). 

»» 73,2% estabelecem metas e as seguem para conquistar um sonho; 26,8% não conseguem fazê-lo. 

»» Ao refletirem sobre como se sentem a respeito dos conhecimentos para gerenciar/organizar o próprio 
dinheiro, 41,6% admitem insegurança, sendo que gostariam de ter mais informações. 40,7% garantem se 
sentir seguros. 

»» Se tivessem uma dívida no cartão que não conseguissem pagar e, ao mesmo tempo, possuíssem dinheiro 
guardado, 49,9% usariam o dinheiro da poupança ou outro investimento para pagar o valor integral da 
fatura; 20,0% fariam free lance/bicos para gerar um dinheiro extra para ajudar a pagar a dívida; 7,2% 
dariam um jeito de pagar o valor mínimo do cartão e deixaria o restante para o mês seguinte.
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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: 606 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 16 a 23 de novembro de 2016.
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