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Crise e descontrole financeiro dificultam a formação de reserva financeira 

 

Em face de um imprevisto, poucos brasileiros teriam recursos próprios a recorrer. A realização 

planejada de um sonho de consumo também está ao alcance de poucos. É o que sugere o Indicador 

de Reserva Financeira do Brasileiro, apurado pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL). De acordo com os dados, em abril de 2018, apenas 16,2% conseguiram 

guardar alguma quantia de dinheiro, ante expressivos 71,9% que não conseguiram. Quando a análise 

se restringe às classes A e B, o percentual de poupadores no último mês chega a 32,8%, enquanto o 

percentual de não poupadores cai para 65,0%. Já quando se considera as classes C, D e E, 73,8% dizem 

não ter poupado, ante 11,5% que pouparam. 

A crise contribui para esse cenário, mas não só. Quando há sobra de dinheiro, a decisão de poupar 

implica rejeitar gastos, o que exige um autocontrole que nem todos os consumidores têm. Para os 

consumidores que não guardaram recursos em abril, a principal justificativa, citada por 36,0%, foi a 

renda baixa. Em seguida, aparecem os imprevistos, lembrados por 20,2%; o descontrole dos gastos e 

a falta de disciplina (17,3%); e o fato de estar sem renda no momento (16,3%).  

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o descontrole financeiro, citado por uma 

parte dos não poupadores, é algo que preocupa. “Mesmo não sendo a razão mais citada, merece 

destaque o percentual de consumidores que deixam de poupar por falta de controle ou disciplina. 

Esse comportamento hoje traz consequências de curto prazo, como a inadimplência, e de longo prazo, 

como a aposentadoria não planejada. A questão da renda curta reflete uma realidade brasileira, mas 

a formação de reserva não requer, necessariamente, valores altos. Se a poupança se torna um hábito, 

com o reforço dos juros aos poucos o consumidor constitui uma proteção para lidar com imprevistos”, 

diz. 

 

Fonte: SPC Brasil 



 

Questionados sobre o hábito de poupar, e não somente sobre a poupança no último mês, 30,6% dos 

consumidores sondados disse possuir esse costume, sendo que 8,6% estipulam um valor a ser 

poupado e 22,0% guardam o que sobra do orçamento. A maior parte (60,7%) diz não guardar dinheiro 

habitualmente. 

 

Imprevistos e garantia do futuro melhor são as principais finalidades da Reserva Financeira 

As razões declaradas para a formação de uma reserva financeira mostram que os imprevistos e o preparo 

para o futuro aparecem à frente de sonhos de consumo. Quase metade dos costumam guardar dinheiro 

(49,8%) têm como finalidade os imprevistos. Além disso, 28,3% citam a garantia de um futuro melhor para 

a família, 26,0% citam as reservas para o caso de desemprego. As viagens foram citadas por 17,7%, 

enquanto a aposentadoria foi lembrada por 16,4%, entre outros propósitos. 

 

Finalidades da Reserva Financeira 

Imprevistos com doença e outros problemas diversos do dia a dia 49,8% 

Garantir um futuro melhor para a família 28,3% 

Reserva para caso de ficar desempregado(a) 26,0% 

Viagens 17,7% 

Aposentadoria 16,4% 

Comprar/quitar casa 13,8% 

Reforma da casa 12,2% 

Compra/troca de automóvel/moto 11,9% 

Compra de móveis / eletrodomésticos 10,9% 

Pagar estudos 10,9% 

Garantir uma reserva para arcar com a educação dos filhos 10,3% 

Abrir um negócio 9,3% 

Outro motivo 7,4% 
 

Fonte: SPC Brasil 

 

A pesquisa mostra que, além do habito de poupar ser pouco frequente na população brasileira, mesmo 

entre os poupadores, há espaço para melhorias na forma como a reserva é investida. A poupança é o 

destino mais citado das reservas financeiras, mencionada por 60,1% dos que poupam habitualmente. Em 

seguida aparecem aqueles que guardam o dinheiro em casa (19,3%) ou na conta corrente (16,4%). As 

modalidades mais sofisticadas e que podem proporcionar melhores rendimentos foram lembradas por 

uma pequena parcela desses consumidores. Os fundos de investimento, por exemplo, foram citados por 

10,0% e a previdência privada, por 7,4%. Em seguida, apareceram os CDBs (6,1%); o Tesouro Direto (4,2%); 

as LCIs e LCAs (2,6%); e o Dólar (2,3%).  

O ranking de conhecimento das principais modalidades de investimento coloca, sem surpresa, a poupança 

entre as modalidades mais conhecidas. A modalidade foi citada por 82,7% dos consumidores. Em seguida, 



 

aparecem os títulos de capitalização (45,3%); os planos de previdência privada (42,4%); as ações em bolsas 

de valores (37,9%); os fundos de investimentos (33,0%); o Tesouro Direto (24,5%). Os CDBs foram citados 

por 23,6%. 
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Para Marcela Kawauti, a inércia pode fazer o investidor perder uma rentabilidade maior. “Responder qual 

é o melhor investimento é algo que depende do propósito do investidor e também das perspectivas 

econômicas. Nem sempre é tarefa fácil escolher o investimento mais rentável, mas não é aconselhável que 

o poupador se contente com aquilo que está acostumado. Vale dispender algum tempo para analisar 

diferentes e opções e buscar informações acerca das modalidades disponíveis, principalmente se pretende 

poupar por um período mais longo”, diz. 

Para os poupadores que fazem as opções mais conservadoras de manter em casa, na conta corrente ou 

mesmo na poupança, a principal razão foi a preferência por ter o dinheiro num lugar fácil de retirar (36,7%). 

Além desses, 25,1% julgaram não ter dinheiro suficiente para investir em outras modalidades; 24,6% 

alegaram não ter conhecimento suficiente para tentar outras modalidades e 19,8% citaram o costume com 

as modalidades mais tradicionais. Outras razões foram o receio de perder dinheiro (18,4%) e a falta de 

indicação (10,6%). 

A sondagem ainda mostra que quase a metade (40,5%) dos poupadores precisaram sacar alguma parte 

dos seus recursos em abril, sendo que nas classes C, D e E o percentual chegou 44,8%. Os imprevistos 

foram a principal razão para o saque, citado por 12,5%. 7,4% sacaram porque os ganhos não haviam sido 

suficientes e o mesmo percentual sacou para fazer uma compra.  



 

Em resumo, os dados mostram que o brasileiro precisa, primeiro, adquirir o hábito da poupança. Mesmo 

descontando os efeitos da conjuntura econômica, há elevado percentual que se ancoram ou na percepção 

de que ganham pouco ou que admitem não controlar as finanças. Uma vez habituado a reservar uma parte 

de sua renda, vem a preocupação com a escolha do investimento, que, mesmo entre os poupadores, 

sugere descuido com a rentabilidade. Tomar conhecimento de como funcionam as diferentes modalidades 

de investimento é algo que exige tempo e estudo, mas, no longo prazo, pode fazer diferença no retorno 

financeiro.  

 

Metodologia 

A pesquisa coletada no mês de maio abrangeu 12 capitais das cinco regiões brasileira, a saber: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus 

e Belém. Juntas, essas cidades somam aproximadamente 80% da população residente nas capitais. A 

amostra, de 801 casos, foi composta por pessoas com idade superior ou igual a 18 anos, de ambos os sexos 

e de todas as classes sociais. Os dados foram coletados via web e presencialmente. A margem de erro é de 

3,5 pontos percentuais.   


