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Um dos fundamentos da educação financeira é o 
equilíbrio na relação entre receitas e despesas – 
algo que precisa ser feito com regularidade. Essa é a 
melhor forma de estar apto a lidar com imprevistos e 
preparar-se para alcançar êxito em diversos objetivos 
e projetos, o que consequentemente garante o bem-
estar emocional e a qualidade de vida. Porém, nem 
sempre as pessoas se mostram capazes de administrar 
com eficiência os próprios recursos financeiros.

Embora a conjuntura econômica do país possa ajudar 
a explicar, em parte, as dificuldades enfrentadas pelos 
consumidores em tempos recentes, muitas vezes falta 
organização e disciplina para lidar com as finanças. 
Uma pesquisa feita em conjunto pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), SPC Brasil e o 
Banco Central revela que 36,0% dos brasileiros não 
realizam o controle do orçamento; além disso, 44% 
dos entrevistados estão ou estiveram com o nome 
sujo nos últimos 12 meses. 

A grande maioria já considera importante adotar 
hábitos saudáveis como pesquisar preços antes de 
comprar, planejar as compras e planejar as despesas 
de casa, mas o que se observa é que nem sempre os 
consumidores colocam essas medidas em prática em 
seu dia a dia. 

De forma geral, o estudo busca entender como o 
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 da gestão do orçamento, avaliar o 
conhecimento sobre finanças e gestão do orçamento 
pessoal e identificar os fatores relacionados ao 
endividamento. Foram ouvidos residentes em todas as 
capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 
anos, ambos os sexos e todas as classes sociais entre os 
dias 12 a 27 de novembro de 2018.

36% DOS BRASILEIROS NÃO REALIZAM O CONTROLE 
DO ORÇAMENTO MENSAL
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Manter as contas em dia e saber controlar os gastos 
– evitando as compras por impulso e respeitando 
os limites do próprio orçamento – é o caminho para 
uma vida financeira mais saudável. Ao mesmo tempo, 
a constituição de uma reserva financeira é algo 
fundamental para concretizar planos e sonhos – sejam 
aqueles individuais, como fazer um curso ou uma 
viagem, ou outros que envolvem toda a família, como 
trocar de carro ou reformar a casa. 

Contudo, no caso de alguns brasileiros, a chegada do 
fim do mês pode trazer problemas: 13,1% nem sempre 
conseguem pagar as contas e algumas vezes precisam 
fazer muito esforço para administrar o dinheiro 

que recebem e o que tem a pagar, enquanto 6,6% 
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 a pagar 
(aumentando para 7,7% na Classe C/D/E). 

Ainda assim, a grande maioria (80,3%) declara conseguir 
pagar as contas na maior parte das vezes, sendo que 
30,3% fazem uma reserva financeira com o que sobra 
(aumentando para 41,7% na Classe A/B), 25,8% dizem 
que não há sobra de dinheiro (aumentando para 
28,0% na Classe C/D/E) e 24,2% admitem gastar o que 
sobrou.

44% ACREDITAM QUE CONTROLAM O ORÇAMENTO, 
MAS BOA PARTE O FAZ DE MANEIRA EQUIVOCADA
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Seis em cada dez fazem o controle do orçamento 
(62,9%, com aumento de 7,8 p.p. em relação a 2017, 
chegando a 68,6% entre as mulheres). Neste caso, 
32,7% utilizam um caderno de anotações, agenda ou 
papel (aumentando para 40,0% entre as mulheres e 
36,1% na Classe C/D/E), enquanto 20,0% elaboram 
uma planilha de computador (aumentando para 
33,8% na Classe A/B) e 10,3% registram os dados em 
aplicativo para smartphone (aumentando para 16,1% 
entre os mais jovens). 

Por outro lado, 36,0% não realizam o controle dos 
ganhos e despesas mensais (aumentando para 41,5% 

entre os homens e 38,1% na Classe C/D/E), sendo 
que 19,5% fazem de cabeça (aumentando para 21,2% 
na Classe C/D/E), 13,5% admitem não ter nenhum 
registro ou controle (aumentando para 16,4% entre 
os homens) e 3,0% informam que outra pessoa faz em 
seu lugar.

Dentre os que negligenciam o controle do orçamento, 
as justificativas passam por acreditar que não precisam 
anotar tudo, apenas a conta de cabeça funciona 
(22,6%), não ter disciplina para controlar todos os 
gastos (18,1%, aumentando para 30,9% na Classe A/B), 
preguiça (12,4%) e falta de tempo (11,3%). 

Considerando os consumidores que fazem o 
controle das receitas e despesas todos os meses, 
55,7% declaram planejar o mês com antecedência, 
registrando a expectativa de ganhos e gastos, 
enquanto 35,8% anotam os ganhos e as despesas ao 
longo do mês, conforme elas vão ocorrendo e 8,5% 
anotam tais informações após o fechamento do mês.

“Alegar preguiça ou falta de disciplina é apenas outro 
modo de dizer que a pessoa não trata o controle das 
despesas com a importância necessária. Do contrário, 
encontraria um tempo para a tarefa – que consiste 
em saber, de fato, como você está empregando seu 
dinheiro: se as despesas estão excessivas ou se será 
possível realizar algum projeto de médio ou longo 

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

Não tenho disciplina para controlar todos os meus gastos

Tenho preguiça

Não tenho tempo

Já fiz e não acho que ajudou

Não acho importante ou necessário

Não sei fazer

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

Outro motivo

23%

12%

10%

7%

18%

11%

10%

7%

2%

POR QUE NÃO FAZ CONTROLE EFETIVO DO ORÇAMENTO MENSAL
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prazo, por exemplo. Além disso, muitos acreditam 
que é suficiente lidar com os gastos à medida que eles 
são realizados, mas isso não é verdade. A única forma 
efetiva de controlar o orçamento é fazer isso com 
antecedência. No dia a dia temos muitas despesas que 
quase não percebemos e que podem fazer a diferença 
no fim do mês. Então, o segredo é manter o hábito de 
antecipar-se e planejar o mês seguinte, considerando 
a receita disponível e dando atenção às despesas 
semanais, a fim de verificar se elas estão dentro dos 
limites. Outra alternativa é separar um valor que pode 
ser dedicado a gastos recorrentes ao longo do mês”. 
– explica o educador financeiro do SPC Brasil, José 
Vignoli. 

Seis em cada dez pessoas que realizam o controle 
mensal admitem sentir dificuldade (62,3%), 
principalmente o fato de a renda/ganho ser variável 
(18,1%), a disciplina para registrar a renda e os gastos 
com regularidade, sempre deixando para anotar 
depois (17,2%) e encontrar um mecanismo simples 

de uso, sejam planilhas ou aplicativos (10,2%). Em 
contrapartida, 37,7% garantem não ter nenhuma 
dificuldade para fazer o controle – sobretudo os mais 
velhos (56,6%). 

Os itens mais frequentemente anotados, por sua vez, 
são os gastos/despesas fixas tais como mantimentos, 
produtos de higiene pessoal, luz, água, aluguel, 
condomínio, mensalidades de escolas, cursos etc. 
(94,3%), as prestações de compras a serem pagas nos 
meses seguintes, como roupas, imóvel, carro etc., seja 
em cheque, boleto, crediário ou cartão (90,7%), os 
rendimentos, considerando a soma de todo dinheiro 
que recebe como salário, mesadas, aluguéis, ajuda de 
familiares, “bicos”, pensão, aposentadoria (87,2%), 
o valor do dinheiro que tem na reserva financeira - 
poupança, outros investimentos, em casa ou conta 
corrente (75,9%) e os gastos/despesas variáveis como 
salão de beleza, lazer, saídas a bares e restaurantes, 
lanches, estacionamentos, táxi, roupa, cosméticos etc. 
(75,0%). 

RESPOSTAS – RU POR ITEM SIM NÃO

Gastos/despesas fixas tais como mantimentos, produtos de higiene pessoal, 
luz, água, aluguel, condomínio, mensalidades de escolas, cursos etc. 94% 6%

Prestações de compras a serem pagas nos meses seguintes, como roupas, imóvel, 
carro etc, seja em cheque, boleto, crediário ou cartão 91% 9%

Seus rendimentos considerando a soma de todo dinheiro que recebe como salário, 
mesadas, aluguéis, ajuda de familiares, “bicos”, pensão, aposentadoria 87% 13%

Valor do dinheiro que tem na reserva financeira (poupança, outros investimentos, 
em casa ou conta corrente) 76% 24%

Gastos/despesas variáveis como salão de beleza, lazer, saídas a bares e restaurantes, 
lanches, estacionamentos, táxi, roupa, cosméticos etc 75% 25%

ITENS QUE COSTUMA ANOTAR AO 
FAZER O CONTROLE DO ORÇAMENTO
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Tendo em vista os doze meses anteriores à pesquisa, 
sete em cada dez entrevistados admitem ter passado 
por algum tipo de situação em que o orçamento 
familiar não foi suficiente para quitar as contas e 
compromissos assumidos (73,2%), especialmente os 
pertencentes à Classe C/D/E (76,7%).

Nestes momentos de dificuldade financeira, muitos 
consumidores foram obrigados a modificar hábitos, 
rever gastos e se adaptar à situação de alguma 
forma, para honrar seus compromissos financeiros: 
33,9% dos que passaram por dificuldades fizeram 
cortes ou redução nos gastos com lazer, saídas a 
bares e restaurantes etc. (aumentando para 43,3% 
na Classe A/B), enquanto 33,4% mudaram alguns 
hábitos de consumo, compraram coisas mais baratas 
e fizeram mais pesquisas de preço para economizar 
(aumentando para 39,4% entre as mulheres), 30,0% 
fizeram cortes ou redução na compra de roupas, 
sapatos e acessórios (aumentando para 37,9% entre 
as mulheres) e 22,2% fizeram ‘bicos’, trabalharam 
mais para ganhar ‘horas extras’. Percebe-se também 
que os entrevistados utilizaram algum tipo de crédito 
para pagar as contas e fazer compras necessárias: 
19,0% fizeram uso do cartão de crédito, 15,7% fizeram 

empréstimo em instituições financeiras (aumentando 
para 23,6% na Classe A/B) e 11,4% fizeram uso do 
cheque especial. Dentre estes, 20,7% utilizaram crédito 
todos os meses e 23,5% o fizeram a cada dois ou três 
meses. Em média, o crédito foi utilizado cinco vezes 
(4,85) em 12 meses.

“Às vezes uma pessoa em situação financeira mais 
vulnerável pode achar que não tem escolha a não ser 
utilizar o cartão de crédito ou cheque especial para cobrir 
os gastos do mês, uma vez que não possui o dinheiro 
necessário, mas isso é arriscado. Se o consumidor não 
se planejar para fazer o pagamento da fatura, pode 
rapidamente desequilibrar ainda mais as finanças dos 
meses seguintes. Quando se usa o limite do cartão 
para pagar as contas básicas, é como se você vendesse 
o almoço para pagar pelo jantar. O certo, nessas horas, 
é rever os gastos, cortar despesas e evitar a todo custo 
a utilização indevida do crédito – principalmente do 
pagamento rotativo, devido aos juros exorbitantes. 
Também pode valer à pena pesquisar e partir em busca 
de um empréstimo pessoal com taxas mais baratas e 
prazo suficiente para o consumidor ganhar tempo e se 
recuperar” – alerta a economista chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti.  

DIFICULDADE FINANCEIRA OBRIGOU PARTE DOS 
BRASILEIROS A FAZER CORTES NOS GASTOS COM 
LAZER E MUDAR HÁBITOS DE CONSUMO
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Fiz cortes ou redução nos gastos com lazer, 
saídas a bares e restaurantes, etc.

Mudei alguns hábitos de consumo, comprei coisas mais 
baratas e fiz mais pesquisas de preço para economizar

Fiz cortes ou redução na compra 
de roupas, sapatos e acessórios

Fiz ‘bicos’, trabalhei mais para ganhar ‘horas extras’

Fiz uso do cartão de crédito

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

Fiz uso de reservas financeiras

Fiz empréstimos em instituições financeiras

Pedi dinheiro emprestado a amigos e/ou familiares

Vendi algum bem

Deixei de pagar algumas contas essenciais como aluguel, 
condomínio, serviços de água, luz, telefone, escola etc

Fiz uso do limite do cheque especial

Deixei de pagar prestações de crediários, 
financiamentos, cartão de crédito

Outro

34%

19%

33%

16%

12%

30%

16%

11%

22%

15%

10%

19%

14%

1%

O QUE FEZ PARA PAGAR AS CONTAS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
NO PERÍODO DE DIFICULDADE FINANCEIRA*

Ao mesmo tempo, percebe-se que parte dessas pessoas 
não conseguiu nem mesmo arcar com as contas 
básicas mais importantes da casa; assim, por exemplo, 
11,7% deixaram de pagar algumas contas essenciais 
como aluguel, condomínio, serviços de água, luz, 

telefone, escola etc. (aumentando para 14,9% entre as 
mulheres), ao passo em que 10,0% deixaram de pagar 
prestações de crediários, financiamentos, cartão de 
crédito (aumentando para 12,8% entre as mulheres). 

Entre os 16,4% de consumidores que utilizaram a 
reserva financeira nos 12 meses anteriores à pesquisa 
para pagar as contas, a pesquisa mostra que precisaram 
recorrer, em média, entre quatro e cinco vezes (4,48), 
sendo que 33,1% o fizeram a cada dois ou três meses 
e 13,7% todos os meses. Desse modo, fica ainda mais 

clara a importância de poupar uma parte dos ganhos 
sempre que possível: poder contar com uma quantia 
economizada ao longo do tempo pode ajudar a fugir 
do endividamento e do descontrole financeiro em 
situações de aperto financeiro ou de imprevistos.

*Somente para quem passou por dificuldades financeiras no último ano.
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Questionados sobre como costumam agir ao 
receberem algum dinheiro extra, quatro em cada dez 
garantiram economizar/poupar (43,2%, com aumento 
de 12,1 p.p. em relação a 2017, chegando a 54,6% 
na Classe A/B), enquanto a mesma proporção disse 
preferir quitar dívidas para organizar a vida financeira 
(41,8%, aumentando para 44,2% na Classe C/D/E), 
16,4% admitiram fazer compras e 12,7% afirmaram 
quitar dívidas para fazer novas compras. 

Tendo em vista a avaliação de uma série de atitudes 
consideradas conscientes em relação ao uso do 
dinheiro, os dados sugerem que os brasileiros, em sua 
maioria, já compreendem a importância de adotar 
diversas práticas financeiras adequadas. Contudo, nem 
sempre isso se traduz em comportamentos cotidianos, 
indicando certa dissonância entre o discurso e o modo 
de agir. 

Assim, por exemplo, 90,5% consideram importante/
muito importante realizar o planejamento das 
compras, evitando compras desnecessárias ou por 
impulso, com percentuais semelhantes para as ações 
de controlar as despesas da casa, avaliando os gastos 
com supermercado, conta de celular, e demais 
serviços e produtos consumidos (89,6%, aumentando 
para 93,5% entre as mulheres), fazer pesquisa de preço 
antes de realizar compras (89,3%, aumentando para 
92,7% entre as mulheres), juntar dinheiro para fazer 
compras de maior valor à vista (87,1%), controlar os 
gastos com alimentação/lanches fora de casa (85,7%), 
economizar para aplicar parte dos rendimentos 
em poupança e/ou outros investimentos (85,5%) e 
pechinchar/pedir descontos nas compras (81,3%).

EMBORA A MAIORIA CONSIDERE IMPORTANTE 
ECONOMIZAR PARA GUARDAR DINHEIRO, POUCO 
MAIS DA METADE TEM ESTA PRÁTICA
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Vale observar que esses comportamentos são bastante 
valorizados pela grande maioria dos consumidores, de 
modo geral, mas nem todos são adotados na mesma 
proporção em seu dia a dia. Nesse caso, as maiores 
diferenças referem-se ao ato de economizar para 
aplicar parte dos rendimentos em poupança e/ou 
outros investimentos (85,5% consideram importante 
mas apenas 47,1% fazem isso com frequência); juntar 

dinheiro para fazer compras de maior valor à vista 
(87,1% consideram importante mas apenas 56,1% 
agem assim frequentemente); pechinchar/pedir 
descontos nas compras (81,3% consideram importante, 
ao passo em que 69,0% agem assim frequentemente); 
e controlar as despesas da casa (85,7% consideram 
importante, embora 69,8% adotem essa atitude com 
frequência). 

Finalmente, dentre aqueles que não possuem o hábito 
de juntar dinheiro para fazer compras à vista, 32,2% 
acreditam que é melhor parcelar no cartão, já que na 
maioria das vezes é possível parcelar no mesmo preço 
do pagamento à vista (sobretudo as classes A/B) e 
31,8% não conseguem guardar o dinheiro e, por isso, 
preferem pagar em prestações. 

Sobre a possiblidade de pagar compras parceladas no 
cartão, Marcela Kawauti, economista chefe do SPC 

Brasil, explica que nem sempre é um bom negócio: “O 
ideal, sempre que possível, é pedir desconto e pagar as 
compras à vista; mas ainda que o valor da compra em 
prestações seja igual ao preço à vista, é mais rentável 
aplicar o dinheiro, juntar e esperar para ter o valor todo 
e, assim, adquirir o produto sem ter que se endividar 
e assumir várias parcelas a pagar. Dessa forma o 
consumidor ainda pode se beneficiar com os juros da 
aplicação, pagando menos no fim das contas“.

ATITUDES 
PRATICADAS

GRAU DE 
IMPORTÂNCIA

DIFERENÇA ENTRE 
IMPORTÂNCIA 
ATRIBUÍDA E A 

PRÁTICA EFETIVARESPOSTAS – RU POR ITEM MUITO + 
SEMPRE

MUITO IMPORTANTE 
+ IMPORTANTE

Fazer pesquisa de preço antes 
de realizar compras 83% 89% 5,9 p.p.

Realizar o planejamento das compras, evitando 
compras desnecessárias ou por impulso 78% 90% 12,3 p.p.

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

78% 90% 11,6 p.p.

Controle dos gastos com alimentação/ 
lanches fora de casa 70% 86% 15,9 p.p.

Pechinchar/pedir descontos nas compras 69% 81% 12,3 p.p.

Juntar dinheiro para fazer compras 
de maior valor à vista 56% 87% 31,0 p.p.

Economizar para aplicar parte dos rendimentos 
em poupança e/ou outros investimentos 47% 85% 38,4 p.p.

ATITUDES PRATICADAS X IMPORTÂNCIA DAS ATITUDES 
EM RELAÇÃO AO USO CONSCIENTE DO DINHEIRO
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ENDIVIDAMENTO
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É comum assumir compromissos financeiros em 
diversas situações cotidianas, e o termo 
“endividamento” diz respeito justamente às prestações 
de qualquer aquisição feita a prazo, bem como às 
parcelas acordadas em um empréstimo, por exemplo. 
Porém, é importante estar consciente de que dívidas 
podem por em risco a integridade financeira de 
uma família, afetar a saúde física e mental de seus 
integrantes e ocasionar uma série de empecilhos à 
realização de projetos atuais e futuros, caso não sejam 
bem administradas ou fujam ao controle do pagamento 
no tempo estipulado. 

50,3% dos entrevistados acreditam, de maneira 
equivocada, que uma pessoa endividada é aquela 
que tem contas em atraso ou que estão sem pagar 
(com aumento de 6,9 p.p. em relação a 2017), 
enquanto 28,8% julgam tratar-se de uma pessoa 
que está com o nome registrado no SPC/SERASA/
Boa Vista (aumentando para 31,0% na Classe C/D/E). 

Apenas 14,6% apontam, corretamente, que alguém 
endividado tem o pagamento de parcelas a vencer de 
compras realizadas a prazo ou de empréstimos feitos 
(com queda de 9,8 p.p. em relação a 2017, aumentando 
para 21,9% na Classe A/B). 

Praticamente quatro em cada dez entrevistados veem 
a si mesmos como endividados (38,3%), enquanto 
57,3% pensam o contrário. Considerando as dívidas/
contas a pagar atualmente, 56,3% mencionam 
dívidas no cartão de crédito, 22,7% os empréstimos 
em instituições financeiras (aumentando para 27,7% 
entre os homens), 18,8% o crediário de lojas e 16,7% 
o plano de saúde. Por outro lado, 16,5% garantem 
não possuir nenhuma conta para pagar atualmente. 
Embora a maioria dos consumidores declare não 
estar endividada, pode ser que essa avaliação esteja 
equivocada, pois metade dos entrevistados, como 
se vê na pesquisa, não compreende o significado do 
termo “endividado”.

SOMENTE 15% DOS CONSUMIDORES ENTENDEM 
CORRETAMENTE O CONCEITO DE ENDIVIDAMENTO
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44,3% dos consumidores ouvidos na pesquisa estão 
ou estiveram com o nome sujo nos últimos 12 
meses (44,3%, aumentando para 48,0% na Classe 
C/D/E), sendo que 30,8% ainda estão negativados 
(aumentando para 33,4% na Classe C/D/E) e 14,4% 
já limparam o nome. Outros 19,8%, por sua vez, não 
estão ou estiveram com o nome sujo nos últimos 12 
meses, mas já passaram por essa situação, enquanto 
32,3% nunca passaram por isto (aumentando para 
43,3% na Classe A/B).

A pesquisa sugere ainda que a experiência de ser 
negativado produz impactos no comportamento da 
grande maioria, uma vez que 87,8% dos que ficaram 
com o nome sujo mudaram a forma de administrar 
os gastos (com aumento de 7,3 p.p. em relação a 
2017) e apenas 8,9% não o fizeram. Nesse aspecto, 
45,2% afirmam que começaram a controlar mais os 
gastos (aumentando para 51,0% entre as mulheres), 
enquanto 41,7% passaram a pensar mais antes de 
fazer compras, 30,8% passaram a economizar para 
lidar com imprevistos, 28,5% só compram quando 
podem pagar à vista e 25,1% não emprestam mais o 
nome a terceiros.

Não é preciso passar pela negativação para 
compreender o papel do controle do orçamento na 
vida pessoal; usar bem o dinheiro – equilibrando os 
gastos e preservando uma parte dos ganhos mensais – 
é o meio mais seguro e mais rápido de garantir a saúde 
financeira. Para os consumidores que encontram mais 
dificuldade em planejar as despesas, uma saída é fazer 
compras à vista sempre que possível, evitando dívidas 
que podem comprometer o orçamento e, em casos 
mais graves, levar à inadimplência. 

DÍVIDAS/CONTAS A PAGAR ATUALMENTE

88% DOS QUE 
JÁ FICARAM COM 

O NOME SUJO 
MUDARAM A FORMA 

DE ADMINISTRAR 
OS GASTOS

Cartão de crédito

Empréstimos em instituições financeiras

Crediário de lojas

Plano de saúde

Escola/faculdade

Prestação de carro/moto

Empréstimos junto a amigos e/ou familiares

Parcela do imóvel (casa, apartamento, lote)

Outros

Nenhuma

Não sei/não lembro

56%

19%

15%

10%

3%

23%

17%

11%

9%

16%

3%
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CONCLUSÕES

ORÇAMENTO PESSOAL E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

 » 13,1% nem sempre conseguem pagar as contas e algumas vezes precisam fazer muito esforço para administrar o 
dinheiro que recebem e o que tem a pagar, enquanto 6,6% 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 a pagar. 

 »  80,3% declaram conseguir pagar as contas na maior parte das vezes.

 » 62,9% dizem fazer o controle do orçamento. 36,0% não realizam o controle dos ganhos e despesas mensais.

 » Dentre os que negligenciam o controle do orçamento, as justificativas passam por acreditar que não precisam 
anotar tudo, apenas a conta de cabeça funciona (22,6%), não ter disciplina para controlar todos os gastos (18,1%), 
preguiça (12,4%) e falta de tempo (11,3%). 

 » Considerando os consumidores que garantem controlar as receitas e despesas todos os meses, 55,7% declaram 
planejar o mês com antecedência, registrando a expectativa de ganhos e gastos, enquanto 35,8% anotam os 
ganhos e as despesas ao longo do mês, conforme elas vão ocorrendo e 8,5% anotam tais informações após o 
fechamento do mês.

 » 62,3% das pessoas que realizam o controle mensal admitem sentir dificuldade, principalmente o fato de a renda/
ganho ser variável (18,1%), a disciplina para registrar a renda e os gastos com regularidade (17,2%) e encontrar um 
mecanismo simples de uso, sejam planilhas ou aplicativos (10,2%). 37,7% garantem não ter nenhuma dificuldade 
para fazer o controle.

 » Tendo em vista os últimos doze meses, 73,2% admitem ter passado por algum tipo de situação em que o orçamento 
familiar não foi suficiente para quitar as contas e compromissos assumidos nos 12 meses anteriores à pesquisa.

 » 33,9% dos que passaram por dificuldades fizeram cortes ou redução nos gastos com lazer, saídas a bares e 
restaurantes etc., enquanto 33,4% mudaram alguns hábitos de consumo, compraram coisas mais baratas e 
fizeram mais pesquisas de preço para economizar, 30,0% fizeram cortes ou redução na compra de roupas, sapatos 
e acessórios e 22,2% fizeram ‘bicos’, trabalharam mais para ganhar ‘horas extras’. 
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ENDIVIDAMENTO

 » 50,3% dos entrevistados acreditam, de maneira equivocada, que uma pessoa endividada é aquela que tem 
contas em atraso ou que estão sem pagar, enquanto 28,8% julgam tratar-se de uma pessoa que está com o 
nome registrado no SPC/SERASA/Boa Vista. Apenas 14,6% apontam, corretamente, que alguém endividado tem 
o pagamento de parcelas a vencer de compras realizadas a prazo ou de empréstimos feitos. 

 » 38,3% veem a si mesmos como endividados, enquanto 57,3% pensam o contrário. Considerando as dívidas/
contas a pagar atualmente, 56,3% mencionam dívidas no cartão de crédito, 22,7% os empréstimos em instituições 
financeiras, 18,8% o crediário de lojas e 16,7% o plano de saúde. 

 » 44,3% estão ou estiveram com o nome sujo nos últimos 12 meses.

 » 87,8% mudaram a forma de administrar os gastos depois de ficarem com o nome sujo e apenas 8,9% não o 
fizeram.

 » 45,2% afirmam que começaram a controlar mais os gastos, enquanto 41,7% passaram a pensar mais antes de 
fazer compras, 30,8% passaram a economizar para lidar com imprevistos, 28,5% só compram quando podem 
pagar à vista e 25,1% não emprestam mais o nome a terceiros.

 » 90,5% consideram importante/muito importante realizar o planejamento das compras, evitando compras 
desnecessárias ou por impulso, com percentuais semelhantes para as ações de controlar as despesas da casa, 
avaliando os gastos com supermercado, conta de celular, e demais serviços e produtos consumidos (89,6%), 
fazer pesquisa de preço antes de realizar compras (89,3%), juntar dinheiro para fazer compras de maior valor à 
vista (87,1%), controlar os gastos com alimentação/lanches fora de casa (85,7%), economizar para aplicar parte 
dos rendimentos em poupança e/ou outros investimentos (85,5%) e pechinchar/pedir descontos nas compras 
(81,3%).

 » Esses comportamentos são bastante valorizados pela grande maioria dos consumidores, mas nem todos são 
adotados na mesma proporção. As maiores diferenças referem-se ao ato de economizar para aplicar parte dos 
rendimentos em poupança e/ou outros investimentos (85,5% consideram importante, mas apenas 47,1% fazem 
isso com frequência); juntar dinheiro para fazer compras de maior valor à vista (87,1% consideram importante, 
mas apenas 56,1% agem assim frequentemente); pechinchar/pedir descontos nas compras (81,3% consideram 
importante, ao passo em que 69,0% agem assim frequentemente); e controlar as despesas da casa (85,7% 
consideram importante, embora 69,8% adotem essa atitude com frequência). 
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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.

804 casos, gerando 
uma margem de erro 
no geral de 3,5 p.p. 

para um intervalo de 
confiança a 95%.

12 a 27 de novembro 
de 2018.
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