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Quatro em cada dez casados admitem brigar em casa por 
assuntos ligados ao dinheiro 

Numa mesma família estão concentrados os sonhos, as expectativas, os hábitos e os gostos variados de 
cada um de seus integrantes. A diversidade de interesses e objetivos é comum, e não há nada de errado 
nisso. Contudo, quando se trata de lidar com o dinheiro, estratégias e comportamentos opostos podem 
acabar colocando a família em rota de colisão: um exagera nas compras supérfluas, enquanto o outro tem 
perfil poupador; o filho quer viajar e passear sempre, mas os pais esperam que ele aprenda a economizar. 
E assim, com atitudes muitas vezes conflitantes, têm início os atritos e as discussões, que podem acabar 
comprometendo a qualidade de vida, prejudicando as relações de todos em casa e prejudicando a saúde 
financeira familiar.

A presente pesquisa, conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), procura 
entender como as famílias organizam suas finanças, analisando comportamentos e tomadas de decisão, 
além de investigar os conflitos que estão relacionados ao uso do dinheiro. São investigados aspectos como 
o processo de decisão dos gastos na casa, a frequência com que os membros da família conversam sobre a 
gestão do orçamento, a divisão das contas e o grau de conhecimento dos cônjuges a respeito da renda, das 
despesas e dos hábitos de consumo de cada um.
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28,1%
26,8%

26,6%
7,6%

6,3%
4,6%

Sim, mas não tem uma frequência pré-definida

Sim, todos os meses os familiares conversam sobre as contas

Sim, apenas quando a situação financeira não está muito boa

Não achamos necessário

Não, pois sempre dá briga e evitamos

Não, por outro motivo

COSTUMAM CONVERSAR EM CASA SOBRE 
A GESTÃO FINANCEIRA FAMILIAR?

Metade admite que ao menos um morador da casa prejudica o 
equilíbrio do orçamento familiar, 18% admitem nunca conversar 
sobre orçamento familiar

Muitas pessoas não falam sobre dinheiro quando estão em família, no dia a dia, por que assim pensam 
preservar sua privacidade e seus relacionamentos e evitar brigas, mas justamente aí está a origem de 
inúmeros conflitos. Quando o aspecto financeiro se torna um tabu e o silêncio substitui o diálogo, o risco que 
se corre é o de adiar a solução de um problema até que ele se torne grande demais. 

18,5% dos entrevistados admitem nunca conversar sobre a gestão financeira familiar, sendo que 7,6% não 
acham isso necessário e 4,6% evitam por que sempre dá briga (aumentando para 6,6% entre as mulheres). 
Ao mesmo tempo, 28,1% conversam sobre o assunto, mas sem frequência definida (aumentando para 32,3% 
entre os homens e 39,5% na Classe A/B), enquanto 26,6% conversam apenas quando a situação financeira 
não está muito boa (com aumento de 8,5 p.p em relação a 2015). Apenas um em cada quatro entrevistados 
conversa todos os meses com os familiares sobre as contas (26,8%, com queda de 12,1 p.p em relação a 
2015).
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DIVISÃO DAS CONTAS DA CASA ENTRE OS FAMILIARES

RESPOSTAS GERAL 
DEZ/2015

GERAL 
DEZ/2016

As contas são divididas igualmente entre os moradores 
que possuem renda 32,6% 25,0%

As contas são divididas de acordo com os rendimentos/ 
salário entre os moradores que possuem renda 19,0% 21,0%

Os moradores que possuem renda contribuem pagando uma 
conta ou comprando algo, mas sem um controle muito rígido 11,5% 10,9%

Os moradores que possuem renda contribuem com algum 
dinheiro, mas o redirecionamento e o pagamento das contas 
é feito por apenas um morador

7,5% 10,7%

Não há divisão das contas, apenas um morador arca 
com todas as despesas 28,4% 30,3%

Outro 1,1% 2,1%

O estudo revela que 69,8% das pessoas ouvidas têm o hábito de debater acerca dos gastos familiares, sendo 
que em 48,7% das vezes as decisões sobre o que comprar e em que investir são tomadas conjuntamente. 
Outros 21,1% garantem debater as possiblidades, mas as decisões são tomadas apenas por um morador, 
enquanto 18,9% admitem nunca discutir, cada um gasta de acordo com sua necessidade. 

Considerando a divisão das contas da casa entre os familiares, observa-se que em 25,0% dos casos a 
responsabilidade é compartilhada igualmente entre os membros que possuem renda (com queda de 7,6 
p.p em relação a 2015), aumentando para 30,8% entre os mais jovens e 27,0% na Classe C/D/E, enquanto 
21,0% argumentam que as contas são divididas de acordo com os rendimentos/salário entre os moradores 
que possuem renda. Por outro lado, 30,3% dizem que não há divisão das contas, apenas um morador arca 
com todas as despesas.

Quando sobra algum valor dos gastos familiares, o mais comum é guardar para as despesas do mês seguinte 
(23,7%, com queda de 10,5 p.p em relação a 2015) – sobretudo na Classe A/B (31,1%). Além desses, há 
aqueles que preferem usar o dinheiro para algum gasto pessoal (17,7%, com aumento de 5,4 p.p em relação 
a 2015) ou destinar para a poupança pessoal (13,7%, com aumento de 7,6 p.p em relação a 2015). Em 
contrapartida, 19,7% dos entrevistados garantem que nunca sobra dinheiro, principalmente as mulheres 
(23,9%) e os que pertencem à Classe C/D/E (22,9%).

20% 
garantem que nunca sobra dinheiro no 

fim do mês, principalmente as mulheres 
e os que pertencem à Classe C/D/E

Em praticamente a metade dos casos (48,6%), 
ao menos um morador prejudica o equilíbrio 
do orçamento da familiar, comprando fora 
do planejado ou deixando de pagar uma 
conta, sendo que o cônjuge (13,6%), o próprio 
entrevistado (11,2%) e os filhos (9,4%) são os 
mais mencionados.
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Quatro em dez casais desconhecem o valor exato dos 
rendimentos do cônjuge, 28% não informam sobre todas 
as contas pessoais que pagam

34,3% garantem que os cônjuges não sabem ou não sabem ao certo quanto os respondentes da pesquisa 
ganham. Ao mesmo tempo, um percentual ligeiramente maior afirma não saber ou não saber ao certo 
quanto seus cônjuges recebem mensalmente (39,3%, com aumento de 10,1 p.p em relação a 2015). 

Sete em cada dez pessoas ouvidas garantem 
compartilhar informações de todas as contas do mês 
com o cônjuge (72,3%), mas outros 21,7% preferem 
informar apenas sobre as contas da casa/família, 
enquanto 6,0% não compartilham as suas contas 
pessoais. Quando se trata dos hábitos de consumo, 
60,0% afirmam contar ao cônjuge sobre todas as 
compras, ao passo em que 34,6% optam por falar sobre 
apenas algumas delas e 5,4% não contam nada. 

Dentre aqueles que escondem parte das compras, as mais comuns são os gastos com roupas (35,4%, com 
queda de 13,0 p.p em relação a 2015), principalmente entre as mulheres (48,2%), seguidos de maquiagem/
perfumes/cremes (30,0%, aumentando para 58,8% entre as mulheres), calçados (27,6%, com queda de 24,2 
p.p em relação a 2015) e cigarro/bebidas/substâncias ilícitas (19,6%, com aumento 13,2 p.p em relação a 
2015). 

60% 
afirmam contar ao cônjuge 
sobre todas as compras, ao 

passo em que 40% optam por 
não falar ou contar apenas 

algumas delas 
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COMPRAS QUE COSTUMA ESCONDER DO CÔNJUGE

RESPOSTAS GERAL
DEZ/2015

GERAL 
DEZ/2016

SEXO

HOMEM MULHER

Roupas 48,4% 35,4% 26,1% 48,2%

Maquiagem, perfumes, cremes 28,5% 30,0% 8,9% 58,8%

Calçados 51,8% 27,6% 22,0% 35,3%

Cigarro, bebidas e outras substâncias ilícitas 6,4% 19,6% 28,0% 8,2%

Acessórios (bolsas, cintos, bijuterias) 26,4% 19,3% 3,8% 40,7%

Gastos com serviços de internet, 
como Netflix, Spotify, etc - 17,0% 17,4% 16,4%

Gastos com salão de beleza, massagens, etc 16,0% 16,2% 6,8% 29,1%

Gastos com carro/moto 13,5% 15,9% 25,5% 2,8%

Gastos em saídas como bares, cinemas, teatro, 
restaurantes, etc 19,9% 14,9% 16,9% 12,2%

Ajuda financeira a familiares 24,9% 14,8% 8,4% 23,6%

Remédios (vitaminas, para emagrecer, 
para impotência, etc) 18,9% 11,0% 8,8% 13,9%

Jogos 9,5% 11,0% 18,2% 1,3%

Empréstimo para familiares ou amigos 10,3% 9,4% 9,3% 9,6%

Motel e outros gastos relativos a 
relacionamentos extra-conjugal 4,8% 9,0% 15,5% 0,0%

Artigos esportivos 3,5% 6,4% 8,2% 4,0%

Outros 8,5% 4,5% 6,3% 2,2%
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A principal justificativa para omitir gastos e compras é evitar 
desentendimentos (60,8%), sendo que 37,2% alegam ter 
diferentes prioridades, tentando conciliar seus desejos e os 
da família sem causar conflitos (com aumento de 16,5 p.p em 
relação a 2015) e 23,6% querem evitar brigas (com queda de 
17,9 p.p em relação a 2015). 

39% ADMITEM BRIGAR POR QUESTÕES 
RELACIONADAS AO DINHEIRO. MOTIVOS:

Para 61%
a principal justificativa para 
omitir gastos e compras é 
evitar desentendimentos

65,5% dos entrevistados afirmam não ter suas compras controladas pelo cônjuge (com aumento de 10,8 p.p 
em relação a 2015), enquanto 16,4% percebem que o companheiro (a) fica incomodado (a), mas não chega 
a exercer nenhum controle. Apenas 12,8% dizem ter as compras controladas pelo cônjuge (com queda de 9 
p.p em relação a 2015). 

25,3% das pessoas casadas ou em união estável admitem que costumam gastar mais do que podem nas 
compras para agradar ao cônjuge, sendo que 7,8% procedem assim por que gostam de agradar, não 
importando se farão dívidas para isso. Outros 7,5% justificam seu comportamento dizendo que não gostam 
de ver o cônjuge triste ou frustrado. 

Praticamente quatro em cada dez entrevistados casados ou em união estável admitem brigar por questões 
relacionadas ao dinheiro (39,3%), enquanto 11,7% não o fazem por que nunca conversam sobre o tema 
(aumentando para 23,1% entre os mais velhos e 14,2% na Classe C/D/E). 

Neste caso, os motivos mais comuns são a discordância sobre os gastos na casa (41,4%), não ter reserva para 
imprevistos (32,2%) e o fato de não querer pagar pelos gastos do cônjuge (18,9%).

RESPOSTAS GERAL 
DEZ/2016

Discordâncias sobre gastos da casa 41,4%

Não ter uma reserva para imprevistos 32,2%

Ele(a) quer que eu gaste com coisas que não concordo 
em pagar 18,9%

Ele(a) gasta tudo que ganha 18,7%

Ele(a) leva uma vida fora de suas condições financeiras 15,9%

Ele(a) quer que eu gaste com coisas que não tenho 
condições de pagar 15,5%

Ele(a) esconde as compras que faz 14,5%

Percentual de divisão do pagamento das contas 13,2%

Discordâncias sobre gastos com filhos 10,1%

Ele(a) não honra os compromissos, vive deixando as 
contas sem pagar 9,3%

Outros 2,2%
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39% não sabem se o cônjuge possui investimentos, 21% não 
possui planos de vida conjunto

87,6% daqueles que possuem aplicações/investimentos afirmam que seus cônjuges estão a par disso: neste 
caso, 32,6% dos cônjuges sabem o valor (aumentando para 40,2% entre os homens), enquanto 31,7% sabem 
por que se trata de aplicação conjunta (aumentando para 43,6% entre as mulheres) e 23,3% não sabem o 
valor. Finalmente, 11,8% admitem que seu cônjuge desconhece as aplicações/investimentos. 

Quando a mesma pergunta é feita ao próprio entrevistado, percebe-se que a incerteza é maior: 39,4% dizem 
não saber se o cônjuge possui investimentos/aplicações (aumentando para 43,8% na Classe C/D/E). 58,2% 
garantem saber que o cônjuge possui algum tipo de investimento, sendo que 24,1% sabem todos os valores, 
23,3% sabem por que se trata de aplicação conjunta e 13,3% sabem do investimento, mas não conhecem 
ao certo o valor. 

Por fim, a maioria das pessoas casadas ou em união estável (74,3%) ouvidas afirma que há um planejamento 
de vida para o os próximos 10 anos com seu cônjuge, ainda que um percentual bem menor tenha objetivos 
definidos e respeite sua estratégia para atingir a meta (40,0%, aumentando para 56,3% na Classe A/B); 
entretanto, 34,3% não fazem nada para realizá-lo. 21,4% admitem nunca conversar sobre isso (aumentando 
para 23,9% na Classe C/D/E). 

Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, a falta de clareza, a desinformação e o medo de falar 
sobre dinheiro são potencialmente prejudiciais: “A pesquisa sugere que muitas pessoas preferem se calar 
por medo de discutir e arranhar o relacionamento, mas isso é um erro. O dinheiro e o orçamento pessoal 
não devem ser tabu na família, pelo contrário. Quanto mais as pessoas estiverem em sintonia, maior será a 
probabilidade de que consigam caminhar na mesma direção, no sentido de realizar sonhos, preparar-se para 
imprevistos e concretizar objetivos de médio e longo prazo. Somente o diálogo torna possível conciliar os 
interesses de cada um, respeitando as individualidades e estabelecendo metas conjuntas”.
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CONCLUSÕES 

»» 18,5% admitem nunca conversar sobre a gestão financeira familiar, sendo que 7,6% não acham isso 
necessário e 4,6% evitam por que sempre dá briga.

»» 28,1% conversam sobre o assunto, mas sem frequência definida, enquanto 26,6% conversam apenas 
quando a situação financeira não está muito boa. Apenas 26,8% conversam todos os meses com os 
familiares sobre as contas. 

»» 69,8% têm o hábito de debater acerca dos gastos familiares, sendo que em 48,7% das vezes as decisões sobre 
o que comprar e em que investir são tomadas conjuntamente. 21,1% garantem debater as possiblidades, 
mas as decisões são tomadas apenas por um morador, enquanto 18,9% admitem nunca discutir, cada um 
gasta de acordo com sua necessidade. 

»» Considerando a divisão das contas da casa entre os familiares, em 25,0% dos casos a responsabilidade é 
compartilhada igualmente entre os membros que possuem renda. 21,0% argumentam que as contas são 
divididas de acordo com os rendimentos/salário entre os moradores que possuem renda. 30,3% dizem que 
não há divisão das contas, apenas um morador arca com todas as despesas. 

»» Quando sobra algum valor dos gastos familiares, 23,7% guardam para as despesas do mês seguinte, 
enquanto 17,7% preferem usar o dinheiro para algum gasto pessoal e 13,7% destinam para a poupança 
pessoal. 19,7% garantem que nunca sobra dinheiro.

»» 48,6% afirmam que ao menos um morador da casa prejudica o equilíbrio do orçamento da familiar, 
comprando fora do planejado ou deixando de pagar uma conta, sendo que o cônjuge (13,6%), o próprio 
entrevistado (11,2%) e os filhos (9,4%) são os mais mencionados. 

»» 34,3% garantem que os cônjuges não sabem ou não sabem ao certo quanto os respondentes ganham. 
39,3% afirmam não saber ou não saber ao certo quanto seus cônjuges recebem mensalmente. 

»» 72,3% garantem compartilhar informações de todas as contas do mês com o cônjuge, mas outros 21,7% 
preferem informar apenas sobre as contas da casa/família, enquanto 6,0% não compartilham seus gastos 
pessoais. 
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»» Quando se trata dos hábitos de consumo, 60,0% afirmam contar ao cônjuge sobre todas as compras, ao 
passo em que 34,6% optam por falar sobre apenas algumas delas e 5,4% não contam nada. As mais comuns 
são os gastos com roupas (35,4%), seguidos de maquiagem/perfumes/cremes (30,0%), calçados (27,6%) e 
cigarro/bebidas/substâncias ilícitas (19,6%). 

»» A principal justificativa para omitir gastos e compras é evitar desentendimentos (60,8%), sendo que 37,2% 
alegam ter diferentes prioridades, tentando conciliar seus desejos e os da família sem causar conflitos e 
23,6% querem evitar brigas.

»» 65,5% afirmam não ter suas compras controladas pelo cônjuge, enquanto 16,4% percebem que o 
companheiro (a) fica incomodado (a), mas não chega a exercer nenhum controle. Apenas 12,8% dizem ter 
as compras controladas pelo cônjuge.

»» 25,3% das pessoas casadas ou em união estável admitem que costumam gastar mais do que podem 
nas compras para agradar ao cônjuge, sendo que 7,8% procedem assim por que gostam de agradar, não 
importando se farão dívidas para isso. Outros 7,5% justificam seu comportamento dizendo que não gostam 
de ver o cônjuge triste ou frustrado.

»» 39,3% dos casados ou em união estável admitem brigar por questões relacionadas ao dinheiro, enquanto 
11,7% não o fazem por que nunca conversam sobre o tema. Os motivos mais comuns são a discordância 
sobre os gastos na casa (41,4%), não ter reserva para imprevistos (32,2%) e o fato de não querer pagar 
pelos gastos do cônjuge (18,9%).

»» 87,6% daqueles que possuem aplicações/investimentos afirmam que seus cônjuges estão a par disso. Neste 
caso, 32,6% dos cônjuges sabem o valor, enquanto 31,7% sabem por que se trata de aplicação conjunta e 
23,3% não sabem o valor. 13,9% admitem que seu cônjuge desconhece as aplicações/investimentos.

»» 39,4% dizem não saber se o cônjuge possui investimentos/aplicações. 58,2% garantem que o cônjuge 
possui algum tipo de investimento, sendo que 24,1% sabem todos os valores, 23,3% sabem por que se 
trata de aplicação conjunta e 13,3% não sabem ao certo.

»» 74,3% das pessoas casadas ou em união estável entrevistadas afirmam que há um planejamento conjunto 
de vida para os próximos 10 anos; 40,0% possuem objetivos definidos e respeitam sua estratégia para 
atingir a meta, entretanto, 34,3% não fazem nada para realizá-lo. 21,4% admitem nunca conversar sobre 
isso.
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METODOLOGIA

Público-alvo: residentes em todas as capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, 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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