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Planejar bem as despesas fundamentais da casa, 
organizar o orçamento de acordo com a receita 
disponível, anotar os gastos no dia a dia, lembrar-se das 
prestações mensais a serem pagas, tomar cuidado para 
não exagerar nas compras impulsivas.. É preciso muita 
disciplina e força de vontade para manter as finanças 
pessoais em dia! Será que os brasileiros adotam todas 
essas medidas, ou apenas algumas delas? 

A nova edição da pesquisa “Educação Financeira e 
Gestão do Orçamento Pessoal”, conduzida pelo SPC 
Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas – CDNL – indica que seis em cada dez 
consumidores que fazem controle do orçamento 
(58,7%) sentem dificuldade para realizar o controle 
das despesas. Os ecos da recessão vivida no país nos 
últimos tempos também se fazem sentir, uma vez que 
praticamente oito em cada dez entrevistados (77,3%) 
enfrentaram ao menos uma situação em que o 
orçamento familiar não foi suficiente para quitar as 

contas e compromissos assumidos no mês ao longo 
de 2017. 

Seriam mesmo os efeitos da crise, ou o resultado 
da falta de planejamento financeiro? Por um lado, 
os brasileiros já se acostumaram a pesquisar preços 
e pechinchar na hora de ir às compras; por outro, 
muitos ainda relatam pouca disposição e disciplina 
para juntar dinheiro – um hábito que poderia fazer 
toda a diferença na concretização de inúmeras metas, 
sobretudo para aposentadoria. 

De modo geral, o estudo busca entender como o 
consumidor brasileiro se relaciona com o consumo 
e o uso dinheiro, considerando os preceitos de 
uma vida financeira equilibrada, além de identificar 
os impedimentos para realização do controle do 
orçamento no dia a dia e avaliar o conhecimento sobre 
finanças e gestão do orçamento pessoal.

45% DOS BRASILEIROS NÃO FAZEM CONTROLE 
DO GASTOS
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Num mundo ideal, seria recomendável chegar ao 
fim do mês tendo honrado todos os compromissos 
financeiros assumidos, podendo ainda reservar uma 
parte dos ganhos para investir para a realização de 
objetivos futuros. Entretanto, esta não é a realidade 
da maior parte dos brasileiros ouvidos na pesquisa: 

17% COSTUMAM ULTRAPASSAR O LIMITE DO 
ORÇAMENTO MENSAL

GESTÃO 
DAS 

FINANÇAS 
PESSOAIS

apenas 34,1% deles na maioria das vezes conseguem 
pagar todas as contas, mas sem sobra de dinheiro.

48,5% dos entrevistados, por sua vez, conseguem pagar 
as contas na maioria das vezes com alguma sobra 
de dinheiro, sendo que 24,6% ainda reservam uma 
quantia para poupar ou investir (aumentando para 
35,4% entre os mais jovens), enquanto 23,9% usam 
a sobra para comprar o que querem e outros 17,4% 
costumam extrapolar o limite do orçamento, seja por 
que nem sempre conseguem pagar as contas e algumas 
vezes precisam fazer muito esforço para administrar o 
dinheiro que recebem e o que têm de pagar (12,6%), 
seja por que nunca ou quase nunca conseguem pagar 
as contas e quase sempre precisam fazer um grande 
esforço para administrar o que recebem e o que têm 
que pagar sem se endividar (4,8%). 

34%

24% 13%

5%

25%
Na maioria das vezes consigo 

pagar todas as minhas 
contas, mas não sobra nada

Na maioria das vezes, 
consigo pagar todas as 
minhas contas e ainda 
reservo uma quantia 
certa para investir/poupar

Nunca ou quase nunca consigo pagar 
as minhas contas e quase sempre 

tenho que fazer um grande esforço 
para administrar o que recebo e o que 

tenho que pagar sem me endividar

Nem sempre consigo pagar as 
minhas contas e algumas vezes 
tenho que fazer muito esforço 
para administrar o dinheiro que 
recebo e o que tenho que pagar

Na maioria das vezes consigo 
pagar todas as minhas contas 
e ainda sobra um pouquinho 

de dinheiro para comprar 
algo que eu queira
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Como indica o estudo, a gestão do orçamento pessoal 
ainda é um hábito que não faz parte da rotina de muitas 
pessoas. Apenas 55,1% garantem fazer o controle dos 
gastos (aumentando para 61,4% entre as mulheres e 
66,9% na Classe A/B), sendo que os principais meios 
utilizados são o caderno de anotações/agenda/papel 

(28,2%, aumentando para 39,0% entre as mulheres), 
a planilha de computador (18,3%, aumentando para 
22,9% entre os homens e 31,0% na Classe A/B) e os 
aplicativos de celular (8,6%, com aumento de 4,2 p.p 
em relação a 2016).

Em contrapartida, 44,8% admitem que não fazem o 
controle de gastos (aumentando para 51,4% entre 
os homens e 48,2% na Classe C/D/E) – seja por que 
o fazem de cabeça (21,1%, com queda de 6,3 p.p em 
relação a 2016), seja por que não possuem nenhum 
registro ou controle (20,3%, aumentando para 23,5% 
na Classe C/D/E). 

Dentre aqueles que controlam o orçamento, é bastante 
comum dar atenção às despesas mais importantes, aos 
compromissos mensais e à renda do mês. Entretanto, 
pequenos gastos cotidianos e compras não planejadas 

ainda são deixados de lado por parte expressiva dos 
entrevistados: assim, 92,2%, por exemplo, anotam 
os gastos fundamentais tais como mantimentos, 
produtos de higiene pessoal, luz, água, aluguel, 
condomínio, mensalidades de escolas, cursos etc., com 
percentuais semelhantes para as prestações a serem 
pagas nos meses seguintes (91,8%), os rendimentos 
(84,8%) e os gastos que não podem deixar de fazer, 
pois são importantes para a rotina e o domicílio, como 
utensílios para a residência, roupas para trabalhar etc 
(81,4%). 

A GESTÃO DO ORÇAMENTO PESSOAL AINDA É UM HÁBITO 
QUE NÃO FAZ PARTE DA ROTINA DE MUITAS PESSOAS, 
45% ADMITEM NÃO FAZER O CONTROLE DOS GASTOS
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Porém, a disciplina não é tão significativa quando 
se trata do controle dos pequenos gastos do dia a 
dia, como lanches, saídas a bares e restaurantes, 
estacionamentos, táxi etc (36,1% não anotam) e 
dos gastos esporádicos com produtos/serviços que 
poderiam ficar sem comprar, mas que acabam 
consumindo de vez em quando por não resistir, tais 
como lazer, uma comida diferente, serviços de estética, 
salão de beleza, etc. (30,4% não anotam). Também 
vale mencionar que 24,0% afirmam não anotar o valor 
que é guardado de forma periódica seja na poupança, 
outros investimentos ou em casa.

Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, 
muitos brasileiros ainda subestimam a importância 

de anotar seus gastos e rendimentos: “Entendo que é 
um desafio manter uma disciplina rígida sobre todas 
as nossas despesas diárias, mas o fato é que esse 
valor, quando somado ao longo de todo o ano, pode 
representar uma parte importante da renda. Uma 
boa estratégia é reservar uma quantia fixa todo mês 
para as compras menores... E respeitar esse limite! 
Ou seja, quando acabar o dinheiro, acabou o gasto do 
mês com os itens menos necessários. Já em relação 
à reserva financeira, anotar os valores e acompanhar 
os rendimentos dos investimentos é a única forma de 
saber se a pessoa está chegando perto dos objetivos 
traçados além de definir a melhor aplicação para o 
montante de dinheiro disponível”. 

O QUE COSTUMA ANOTAR NO CONTROLE DO ORÇAMENTO

RESPOSTAS – RU por item
GERAL DEZ/2017

ANOTAM NÃO ANOTAM

Gastos fundamentais tais como mantimentos, produtos de higiene pessoal, 
luz, água, aluguel, condomínio, mensalidades de escolas, cursos etc. 92% 8%

Prestações de compras a serem pagas nos meses seguintes, como roupas, 
imóvel, carro etc, seja em cheque, boleto, crediário ou cartão 92% 8%

Rendimentos considerando a soma de todo dinheiro que recebe como salário, 
mesadas, aluguéis, ajuda de familiares, “bicos”, pensão, aposentadoria 85% 15%

Gastos que, sempre que necessário, eu não tenho como deixar de fazer, pois 
são importantes para a minha rotina e do meu domicílio, tais como tênis para 
filhos irem à escola, roupas para trabalhar, utensílios para a residência, etc.

81% 19%

Gastos fixos extras com atividades como academias, cursos diversos, salão de 
beleza etc. 77% 23%

Valor que é guardado de forma periódica seja na poupança, outros 
investimentos ou em casa 76% 24%

Gastos esporádicos com produtos/serviços que eu poderia ficar sem comprar, 
mas que acabo consumindo de vez em quando por não resistir, tais como lazer, 
uma comida diferente, serviços de estética, salão de beleza, etc.

70% 30%

Pequenos gastos do dia a dia como lanches, saídas a bares e restaurantes, 
estacionamentos, táxi etc. 64% 36%
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Administrar o próprio dinheiro, para muitos brasileiros, 
ainda é uma tarefa complexa. Ainda que 51,1% 
declarem ter um conhecimento ótimo ou bom para 
gerenciar suas finanças (aumentando para 65,1% na 
Classe A/B), 32,4% classificam seu domínio sobre o 
tema como regular, enquanto 15,6% julgam-no ruim 
ou péssimo (aumentando para 18,4% na Classe C/D/E).

De modo semelhante, nem todos se sentem 
devidamente preparados para gerenciar seus recursos 
financeiros: 46,3% se dizem seguros (aumentando 
para 61,8% na Classe A/B), enquanto 30,7% admitem 
insegurança, sendo que gostariam de saber mais 
(aumentando para 42,7% entre os mais jovens); 
outros que 23,1% mostram-se indiferentes à questão 
(aumentando para 28,1% entre os homens e 25,9% na 
Classe C/D/E). 

Finalmente, a maior parte da amostra garante ser 
autodidata no que diz respeito ao aprendizado dos 
conhecimentos para gerir o próprio dinheiro: 45,2% 
afirmam ter aprendido sozinhos, enquanto 33,6% 
tiveram seus ensinamentos desde cedo, com a família, 
14,1% aprenderam com seus (as) companheiros (as), 
9,0% fizeram um curso (aumentando para 15,6% 
na Classe A/B) e apenas 5,6% recorreram a um 
especialista. 

CINCO EM CADA DEZ CONSUMIDORES JULGAM 
SEUS CONHECIMENTOS FINANCEIROS COMO 
REGULARES OU RUINS

46% SE DIZEM SEGUROS PARA 
GERENCIAR SEUS RECURSOS 

FINANCEIROS, ENQUANTO 31% 
ADMITEM INSEGURANÇA, SENDO 
QUE GOSTARIAM DE SABER MAIS 
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A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
explica que atitudes simples podem fazer muita 
diferença, mas é preciso adotar um método: “Uma 
boa gestão do orçamento começa com informações 
precisas sobre a renda: é fundamental saber o quanto 
a pessoa ganha, de fato, somando o salário, “bicos” e 
outros valores extras. Também, é preciso estabelecer 
quais são as despesas fixas do mês, o que é uma tarefa 
simples e pode ser feito uma única vez. Afinal, muitas 
contas são praticamente as mesmas todo mês, como 
aluguel, luz, telefone, condomínio, internet ou TV por 

assinatura, por exemplo. Em seguida vêm os gastos 
variáveis, que também devem ser acompanhados de 
perto. Pode dar um pouquinho de trabalho, mas só 
assim a pessoa terá uma noção de qual é seu custo 
de vida real e poderá, então, fazer planos: realizar 
o sonho de uma viagem, investir num curso de pós-
graduação ou dar início a um financiamento. Hoje há 
muito conteúdo disponível gratuitamente na internet, 
seja em blogs ou sites especializados com dicas sobre 
finanças pessoais”. 

COMO APRENDEU A GERENCIAR E CONTROLAR A VIDA FINANCEIRA

Sozinho

Desde cedo com a família

Com meu companheiro (a)

Fiz um curso

Com um especialista neste assunto

Com amigos

45%

34%

14%

9%

6%

5%
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PARA LIDAR COM APERTO FINANCEIRO EM 2017, 
40% MUDARAM HÁBITOS DE CONSUMO E 29% 
FIZERAM CORTES OU REDUÇÃO NO ORÇAMENTO 

No momento de lidar com o controle dos gastos 
mensais os perfis dos brasileiros que controlam 
o orçamento verificados na pesquisa se dividem: 
enquanto 43,1% planejam o mês com antecedência, 
anotando os rendimentos e o que esperam gastar, 
outros 35,4% preferem anotar os gastos no decorrer 
do mês, verificando posteriormente como ficou o 
orçamento, ao passo em que e 21,5% anotam os 
gastos depois que termina o mês. 

A esse respeito, Marcela faz um alerta: “Anotar as 
despesas ao fim do mês é um grande risco, pois não 
há um controle real do quanto se gasta. Quando chega 
a hora de fazer as contas, pode ser que o consumidor 
tenha ultrapassado o limite do orçamento, ficando 
no vermelho. O ideal, portanto, é contabilizar as 
despesas fixas e estabelecer um teto para aquelas 
que são variáveis. Sem contar que imprevistos podem 
acontecer a qualquer momento, o que exige uma 
reserva financeira. Nada pior para as finanças do que 

ter uma despesa inesperada e descobrir que a renda do 
mês já foi comprometida integralmente”. 

Também se pode observar que mesmo entre aqueles 
que realizam a gestão do orçamento há dificuldades 
envolvidas na tarefa (58,7%). Neste caso, as mais 
mencionadas são a disciplina para registrar a renda 
e os gastos, com regularidade, sempre deixam para 
anotar depois (26,1%), encontrar tempo para fazer o 
controle (11,6%) e encontrar um mecanismo simples 
de uso, sejam planilhas ou aplicativos (11,0%). 

Já aqueles que admitem não cuidar da gestão das 
finanças pessoais no dia a dia, por sua vez, as principais 
justificativas são a falta do hábito/disciplina (34,3%), 
o fato de acreditarem que não precisam anotar 
tudo, apenas a conta de cabeça funciona (15,5%) e 
a ausência de rendimento fixo por mês/não saber 
exatamente quanto ganham por mês/renda variável 
(11,4%). 
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Considerando o ano que passou, praticamente oito em 
cada dez entrevistados passaram por alguma situação 
de não ter dinheiro para quitar todos os compromissos 
financeiros mensais (77,3%), sobretudo na faixa etária 
de 35 a 49 anos (87,3%). Nesses momentos, como indica 
o estudo, foi preciso adaptar-se a esta contingência, de 
várias maneiras: 39,8% mudaram alguns hábitos de 
consumo, comprando coisas mais baratas e fazendo 

mais pesquisas de preço para economizar, enquanto 
29,2% fizeram cortes ou redução no orçamento 
com compras em supermercado, saídas a bares e 
restaurantes, salão de beleza etc. (aumentando para 
40,3% na Classe A/B), 20,2% pararam de comprar 
roupas, sapatos e acessórios e 15,8% fizeram uso 
de reservas financeiras (aumentando para 22,4% na 
Classe A/B). 

POR QUE NÃO FAZ CONTROLE EFETIVO DOS GANHOS E GASTOS MENSAIS

Não tenho o hábito/disciplina de controlar todos os gastos

Acredito que não preciso anotar tudo, 
apenas a conta de cabeça funciona

Por não ter um rendimento fixo por mês/não saber 
exatamente quanto ganho por mês/renda variável

Tenho preguiça

Não sei fazer

Já fiz e não acho que ajudou

Não acho importante ou necessário

Outro motivo

34%

15%

11%

10%

10%

10%

8%

1%

O QUE FEZ PARA LIDAR COM A DIFICULDADE FINANCEIRA NO ÚLTIMO ANO

Mudei alguns hábitos de consumo, compro coisas mais 
baratas e faço mais pesquisas de preço para economizar

Fiz cortes ou redução no orçamento com compras em 
supermercado, saídas a bares e restaurantes, salão de beleza etc

Parei de comprar roupas, sapatos e acessórios

Fiz uso de reservas financeiras

Fiz cortes ou redução em planos de TV por assinatura, 
internet, celular entre outros

Fiz uso de compras no cartão de crédito 
para conseguir comprar o que preciso

Pedi dinheiro emprestado a amigos 
e/ou familiares para cobrir as despesas

Fiz empréstimos em instituições financeiras

40%

29%

20%

16%

14%

14%

14%

12%
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O aperto financeiro para pagar contas e cumprir 
compromissos nos últimos 12 meses fez com que parte 
da amostra precisasse recorrer às reservas financeiras 
para fazer frente a esses compromissos, sendo que 
30,7% desses tiveram de utilizá-las todos os meses para 
honrar compromissos assumidos, enquanto 28,9% o 
fizeram a cada 3 meses. Já a média de utilização foi de 
5,5 meses no ano.

E ainda considerando aqueles que recorreram a algum 
tipo de crédito nos últimos 12 meses, 31,6% utilizaram 
todos os meses para pagar as contas quando o 
orçamento não foi suficiente, ao passo em que 26,3% 
o fizeram a cada 3 meses (aumentando para 45,2% 
entre os mais jovens) e outros 27,2% uma vez ao ano. 
A média, neste caso, foi de 5,4 meses no ano.

Caso viessem a enfrentar um contexto de dificuldade 
financeira, 45,0% da amostra conseguiriam sobreviver 
por um período de até três meses mantendo o mesmo 

padrão de vida. Sendo a média geral de 4,8 meses, 
aumentando para 6,42 meses na Classe A/B. 

De acordo com a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, a combinação entre crise econômica 
e negligência com o orçamento pessoal é sempre 
perigosa: “Nós vivemos em um país que está, 
finalmente, saindo da pior recessão de sua história, 
mas ainda haverá tempos de aperto pela frente. Se não 
houver controle das finanças, esse período de transição 
será atravessado com mais dificuldade. Além disso, 
muitos consumidores não possuem reserva financeira 
à disposição para ajudar. Então, o mais recomendável 
é organizar e readequar os gastos mensais de acordo 
com a própria renda, buscando sempre a formação 
de reserva financeira e viver dentro do limite de 
cada um, para não se endividar e ter de ficar refém 
de um empréstimo em condições desvantajosas, por 
exemplo”.
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BRASILEIRO ACHA IMPORTANTE FAZER PESQUISA DE 
PREÇOS E CONTROLAR DESPESAS DA CASA, MAS VÊ 
MENOS RELEVÂNCIA EM JUNTAR DINHEIRO PARA 
COMPRAR À VISTA ITENS DE MAIOR VALOR

Os entrevistados também avaliaram o grau de 
importância relacionado a diversas práticas de uso 
consciente do dinheiro, considerando uma escala de 1 a 
10. A esse respeito, a pesquisa indica que as ações mais 
relevantes na opinião dos entrevistados são a realização 
de pesquisa de preço antes da compra (média de 8,63, 
aumentando para 9,01 entre as mulheres e 9,13 na 
Classe A/B), o controle das despesas da casa avaliando 
os gastos (média de 8,31, aumentando para 8,77 entre 
as mulheres e 8,87 na Classe A/B) e o ato de pedir 
desconto nas compras (média de 7,97). 

Ao mesmo tempo, observa-se, de modo geral, um 
equilíbrio entre a relevância atribuída a essas ações 

e seu uso na vida cotidiana: assim, tendo em vista a 
frequência com que praticam o uso consciente do 
dinheiro, 83,6% sempre ou frequentemente fazem 
pesquisa de preço antes da compra, 78,4% sempre 
ou frequentemente controlam as despesas de casa 
e 69,4% sempre ou frequentemente pechincham nas 
compras. 

Com menor intensidade, mas ainda alcançando 
percentuais relevantes, aparecem as práticas de 
juntar dinheiro para fazer compras de maior valor 
à vista (54,8%) e economizar para aplicar parte dos 
rendimentos em poupança e/ou investimentos 
(47,0%, aumentando para 56,1% entre os mais jovens). 
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Contudo, também existem discrepâncias entre o 
discurso e a prática: embora 63% considerem muito 
importante economizar para aplicar seus rendimentos, 
apenas 47% fazem isso sempre ou com muita 
frequência (embora o percentual suba para 56,1% entre 
os mais jovens). Da mesma forma, 62,8% consideram 
importante juntar dinheiro para fazer compras à vista, 

mas 54,8% agem desta forma. Vale observar ainda que 
60,0% da amostra dizem ser importante não realizar 
alimentação/lanches fora de casa, sendo que 70,9% o 
fazem frequentemente. Além disso, 40,7% consideram 
ser importante não realizar compras não planejadas, 
desnecessárias ou por impulso, embora 77,9% ajam 
assim com frequência. 

Perguntados sobre as razões pelas quais não têm o 
hábito de juntar dinheiro para realizar compras à vista, 
51,2% argumentam a falta de paciência para guardar 
dinheiro e posteriormente comprar o que querem; 
outros 30,3%, por sua vez, admitem dificuldades de 
guardar dinheiro, preferindo o compromisso de pagar 
as compras em prestações. 

Não há consenso na hora de empregar quantias extras 
de dinheiro recebidas. Em ocasiões assim, a maior 
parte utiliza o valor para quitar dívidas e organizar a 
vida financeira (35,8%, aumentando para 38,1% na 
Classe C/D/E), enquanto um percentual semelhante 
prefere economizar/poupar/investir (31,1%), 18,3% 
fazem compras e 16,3% quitam dívidas para fazer 
novas compras. 

Marcela Kawauti, aconselha o consumidor a estabelecer 
prioridades sempre que houver dinheiro extra: “A 
primeira coisa a fazer, neste caso, é quitar dívidas em 
atraso. Se sobrar mais algum valor, ou não houver 
pendências financeiras, o próximo passo, é reservar 
uma parte – seja investindo, seja na constituição de 
uma reserva financeira. Só depois é que se deve pensar 
em comprar algo ou viabilizar um sonho de consumo. 
Nessas horas se pode comprovar ainda mais o valor 
de uma reserva financeira, pois quem tem recursos 
em mãos consegue negociações mais vantajosas para 
pagar à vista. Já quem recorre ao crédito muitas vezes 
precisa lidar com juros altos em condições que podem 
ser desfavoráveis”. 

COMPARATIVO DAS PRÁTICAS CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA 
UMA VIDA FINANCEIRA SAUDÁVEL E AÇÃO EFETIVA NO COTIDIANO

RESPOSTAS – RU (por item)
% DE ENTREVISTADOS 

QUE ATRIBUÍRAM NOTA 8 A 10 
PARA A IMPORTÂNCIA

% DE ENTREVISTADOS 
QUE FAZEM ESTAS AÇÕES 

SEMPRE + MUITO

Fazer pesquisa de preço antes de 
realizar compras 80% 84%

Controlar as despesas da casa, avaliando os gastos 
com supermercado, conta de celular, e demais 
serviços e produtos consumidos

75% 78%

Pechinchar/pedir descontos nas compras 67% 69%
Economizar para aplicar parte dos rendimentos em 
poupança e/ou investimentos 63% 47%

Juntar dinheiro para fazer compras de maior 
valor à vista 63% 55%

NÃO Realiza alimentação/lanches fora de casa * 60% 71%
NÃO Realiza compras não planejadas, desnecessárias 
ou por impulso * 41% 78%

*Frases/dados invertidos para apresentação dos resultados.
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CONCLUSÕES

 » 34,1% na maioria das vezes conseguem pagar todas as contas, mas sem sobra de dinheiro. 48,5% conseguem 
pagar as contas na maioria das vezes com alguma sobra de dinheiro, sendo que 23,9% usam a sobra para comprar 
o que queiram e outros 17,4% costumam extrapolar o limite do orçamento. 

 »  55,1% garantem fazer o controle dos gastos, sendo que os principais meios utilizados são o caderno de anotações/
agenda/papel (28,2%), a planilha de computador (18,3%) e os aplicativos de celular (8,6%). 44,8% admitem 
negligenciar o controle de gastos – seja por que o fazem de cabeça (21,1%), seja por que não possuem nenhum 
registro ou controle (20,3%).

 » 92,2% anotam os gastos fundamentais tais como mantimentos, produtos de higiene pessoal, luz, água, aluguel, 
condomínio, mensalidades de escolas, cursos etc., com percentuais semelhantes para as prestações a serem 
pagas nos meses seguintes (91,8%), os rendimentos (84,8%) e os gastos que não podem deixar de fazer, pois são 
importantes para a rotina e o domicílio (81,4%). 76,0% afirmam anotar o valor que é guardado de forma periódica 
seja na poupança, outros investimentos ou em casa. 

 » A disciplina é menor quando se trata do controle dos pequenos gastos do dia a dia, como lanches, saídas a bares e 
restaurantes, estacionamentos, táxi etc (36,1% não anotam) e dos gastos esporádicos com produtos/serviços que 
poderiam ficar sem comprar, mas que acabam consumindo de vez em quando por não resistir, tais como lazer, 
uma comida diferente, serviços de estética, salão de beleza, etc. (30,4% não anotam). 

13



 » 51,1% declaram ter um conhecimento ótimo ou bom para gerenciar suas finanças, 32,4% classificam seu domínio 
sobre o tema como regular, enquanto 15,6% julgam-no ruim ou péssimo. 

 » 46,3% se dizem seguros quanto ao conhecimento para gerenciar seu dinheiro, enquanto 30,7% admitem 
insegurança, sendo que gostariam de saber mais; outros que 23,1% mostram-se indiferentes à questão. 

 » Quanto ao aprendizado dos conhecimentos para gerir o próprio dinheiro, 45,2% afirmam ter aprendido sozinhos, 
enquanto 33,6% tiveram seus ensinamentos desde cedo, com a família, 14,1% aprenderam com seus (as) 
companheiros (as), 9,0% fizeram um curso e apenas 5,6% recorreram a um especialista. 

 » Entre os que fazem o controle dos gastos mensais, os perfis verificados na pesquisa se dividem: 43,1% planejam 
o mês com antecedência, anotando os rendimentos e o que esperam gastar, outros 35,4% preferem anotar 
os gastos no decorrer do mês, verificando posteriormente como ficou o orçamento, ao passo em que e 21,5% 
anotam os gastos depois que termina o mês. 

 » Mesmo entre aqueles que realizam a gestão do orçamento há dificuldades envolvidas na tarefa (58,7%). Neste 
caso, as mais mencionadas são a disciplina para registrar a renda e os gastos, com regularidade, sempre deixam 
para anotar depois (26,1%), encontrar tempo para fazer o controle (11,6%) e encontrar um mecanismo simples 
de uso, sejam planilhas ou aplicativos (11,0%). 

 » Dentre aqueles que admitem não cuidar da gestão das finanças pessoais no dia a dia, as principais justificativas 
são a falta do hábito/disciplina (34,3%), o fato de acreditarem que não precisam anotar tudo, apenas a conta de 
cabeça funciona (15,5%) e a ausência de rendimento fixo por mês/não saber exatamente quanto ganham por 
mês/renda variável (11,4%). 

 » Considerando o ano que passou, 77,3% passaram por alguma situação de não ter dinheiro para quitar todos os 
compromissos financeiros mensais. Nesses momentos, 39,8% desses consumidores mudaram alguns hábitos de 
consumo, comprando coisas mais baratas e fazendo mais pesquisas de preço para economizar, enquanto 29,2% 
fizeram cortes ou redução no orçamento com compras em supermercado, saídas a bares e restaurantes, salão de 
beleza etc. 20,2% pararam de comprar roupas, sapatos e acessórios e 15,8% fizeram uso de reservas financeiras. 

 » Caso viessem a enfrentar um contexto de dificuldade financeira, 45,0% da amostra conseguiriam sobreviver por 
um período de até três meses mantendo o mesmo padrão de vida. A média geral é de 4,8 meses. 

 » Existem discrepâncias entre o discurso e a prática sobre o uso consciente do dinheiro: embora 63% considerem 
muito importante economizar para aplicar seus rendimentos, apenas 47% fazem isso sempre ou com muita 
frequência. Da mesma forma, 62,8% consideram importante juntar dinheiro para fazer compras à vista, mas 
54,8% agem desta forma. 

 » 60,0% da amostra dizem ser importante não realizar alimentação/lanches fora de casa, sendo que 70,9% o fazem 
frequentemente. 40,7% consideram ser importante não realizar compras não planejadas, desnecessárias ou por 
impulso, embora 77,9% ajam assim com frequência.

 » Na hora de empregar quantias extras de dinheiro recebidas, a maior parte utiliza o valor para quitar dívidas e 
organizar a vida financeira (35,8%), enquanto um percentual semelhante prefere economizar/poupar/investir 
(31,1%), 18,3% fazem compras e 16,3% quitam dívidas para fazer novas compras.
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Residentes em todas 
as capitais brasileiras, 

com idade igual ou 
superior a 18 anos, 

ambos os sexos e todas 
as classes sociais.

Pesquisa realizada via 
web e pós-ponderada 

considerando sexo, 
idade, escolaridade, 

classe e região 
do país.

805 casos, gerando margem 
de erro no geral de 3,5 

p.p. para um intervalo de 
confiança a 95%.

10 a 22 de 
novembro 
de 2017.
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