
 

 

 
Educação Financeira: 

Gestão do orçamento Pessoal 
 



 

48% dos brasileiros admitem não fazer o controle do orçamento mensal 

 

 Manter a situação financeira em equilíbrio exige capacidade de planejamento, 

autocontrole e disciplina; é importante saber resistir às compras por impulso, aprender a 

estabelecer prioridades e pensar nos gastos com antecedência, a fim de não ser surpreendido 

pela falta de recursos e acabar se endividando. Quem conhece bem a relação entre suas 

receitas e despesas está mais preparado para agir em caso de imprevistos, além de ser capaz 

de traçar estratégias mais eficazes para a realização de metas e planos diversos ao longo da 

vida.  

 Porém, muitos brasileiros têm pouca disposição para organizar suas finanças com 

regularidade: de acordo com uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL), 47,7% dos entrevistados admitem não controlar o próprio 

orçamento, sendo que 71,3% estão ou já estiveram com o nome sujo.  

O objetivo do estudo é entender como o consumidor brasileiro se relaciona com o 

consumo e o uso dinheiro, tendo em vista os preceitos de uma vida financeira equilibrada. 

Foram ouvidos residentes em todas as capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 

anos, de ambos os sexos e todas as classes econômicas (excluindo analfabetos), entre os dias 

21 e 28 de novembro de 2019.  

 

18% dos consumidores nem sempre conseguem pagar as contas do mês 

 

 Tanto a condição financeira atual quanto a vida futura são profundamente impactadas 

por nossos hábitos e a relação que mantemos com o dinheiro, de modo geral. Quando 

gastamos demais, as contas podem entrar em desequilíbrio; e se não conseguimos poupar 

uma parte dos ganhos, é provável que venhamos a enfrentar problemas mais tarde, em caso 

de imprevistos ou no momento em que for preciso garantir o sustento sem trabalhar.  

 De fato, a pesquisa mostra que muitas pessoas não são capazes de chegar ao fim do 

mês com suas despesas equacionadas: 18,3% dos entrevistados estão entre aqueles que nem 

sempre conseguem pagar contas e algumas vezes precisam fazer muito esforço para 

administrar o dinheiro que recebem e o que têm que pagar, ao passo em que 3,5% 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.  

  Em contrapartida, 78,2% garantem que na maioria das vezes conseguem pagar todas 

as contas, sendo que em 32,9% dos casos não sobra nada, enquanto 23,2% afirmam que sobra 

um pouco de dinheiro para gastar e 22,1% dizem que sobra um pouco de dinheiro para 

guardar.  

 Pouco mais da metade dos consumidores ouvidos garante realizar o controle do 

orçamento (52,2%), sobretudo por meio de um caderno de anotações, agenda ou no papel 

(36,3%), planilha de computador (9,2%) e aplicativo de celular (6,7%). Por outro lado, 47,7% 

não fazem o controle do orçamento, seja por que fazem de cabeça (25,5%), seja por que 

admitem não possuir nenhum registro (20,4%) ou por delegar para terceiros (1,8%).  



 

Considerando apenas aqueles consumidores que negligenciam o controle mensal das 

despesas e receitas, a principal justificativa é o fato de acreditar que não é necessário anotar, 

basta fazer as contas de cabeça (19,7%). Além desses, 16,5% não têm disciplina para 

controlar todos os gastos e 16,2% alegam não ter um rendimento fixo ou não saber 

exatamente quanto ganham por mês.  

Mesmo ente os que possuem o hábito de controlar as finanças ao longo do mês, 

percebe-se que a maioria recorre a métodos que nem sempre garantem resultados efetivos. 

Assim, por exemplo, 39,5% fazem o controle mensal anotando os ganhos e despesas à 

medida que vão gastando, enquanto 27,3% anotam os ganhos e despesas depois que fecham 

o mês. Somente 33,2% agem da maneira recomendável, planejando o mês com 

antecedência, anotando os ganhos esperados e o que esperam gastar e acompanhando / 

atualizando o orçamento com certa freqüência.  

“Muitos se perguntam por que o dinheiro acaba antes do fim do mês, e pode haver 

várias razões para isso. Mas uma delas, certamente, é a falta de organização. Apenas anotar 

os gastos à medida que vão sendo feitos, por exemplo, não é suficiente para garantir um 

controle eficiente, porque a pessoa fica sem saber se as despesas caberão dentro de seus 

ganhos. De repente ela descobre que exagerou nas compras e que gastos passaram da conta. 

O certo é saber, de antemão, quanto se pode gastar em cada área do orçamento – as despesas 

básicas da casa e alimentação, lazer e compras não essenciais, por exemplo. É preciso, 

primeiramente, separar a quantia para os gastos fixos mensais, e depois ir alocando o restante 

dos recursos conforme as prioridades pessoais e da família. Ao mesmo tempo, é importante 

guardar uma parte das receitas sempre que possível, a fim de constituir uma reserva 

financeira para lidar com imprevistos e com as demandas que vão surgindo em outras fases 

da vida” – explica a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.  

Para aqueles que cultivam a prática do planejamento mensal das despesas, a principal 

finalidade é ter uma vida financeira em ordem (54,5%), seguida do desejo de conseguir 

identificar os gastos (48,7%) e do medo de ficar inadimplente e ter o nome sujo (23,2%). 

 

Gastos não essenciais podem impactar orçamento, mas são anotados com menor 

freqüência 

 

O controle adequado do orçamento mensal envolve o conhecimento prévio e o 

registro de diversos tipos de gastos, desde as despesas fixas mais comuns e importantes até 

as compras ocasionais ou não planejadas, independente do valor de cada uma delas. A esse 

respeito, a pesquisa indica que os itens mais freqüentemente anotados pelos consumidores 

que fazem o controle são os gastos / despesas essenciais tais como mantimentos, produtos 

de higiene, luz, água, aluguel, condomínio, mensalidades de escolas, cursos etc. (92,5%), as 

prestações de compras como roupas, imóvel, carro etc., a serem pagas nos meses seguintes, 

seja em cheque, boleto, crediário ou cartão (79,0%) e os rendimentos, considerando a soma 

de todo dinheiro que recebe como salário, mesadas, aluguéis, ajuda de familiares, “bicos”, 

pensão, aposentadoria (75,6%).  



 

Em contrapartida, a assiduidade das anotações é menor quando se trata do valor do 

dinheiro que tem na reserva financeira, seja na poupança, outros investimentos, em casa 

ou conta corrente (60,3%) e dos gastos/ despesas não essenciais como salão de beleza, lazer, 

saídas a bares e restaurantes, lanches, estacionamentos, taxi, roupa, cosméticos, presentes 

etc. (57,1%).  

“Muitas pessoas não se dão conta de que as pequenas despesas supérfluas que 

fazemos no dia a dia são importantes e podem causar grande impacto no fim do mês, quando 

somadas. São os chamados ‘gastos invisíveis’, que acabam fazendo com que o consumidor 

extrapole o limite do seu orçamento e, em certos casos, fique até mesmo inadimplente. Às 

vezes, esse é o “ralo” por onde o dinheiro da família está indo, sem se dar conta disso. Então, 

é fundamental manter o controle regular de todas as despesas, independente do valor” –  

explica Marcela Kawauti.  

 

 

Itens que costuma anotar ao fazer o controle do orçamento 

 

 
 

 

A maior parte do dinheiro dos consumidores ouvidos na pesquisa é empregada no 

pagamento de Itens essenciais de supermercado – arroz, feijão, verduras, leite, produtos de 

limpeza, etc. (59,7%), seguidas das despesas com moradia – água, luz, telefone etc. (59,2%), 

aluguel / condomínio (24,4%), transporte – combustível, passagens de transporte coletivo, 

transporte por aplicativo etc. (21,9%, aumentando para 27,0% entre os homens) e saúde - 

remédios, consultas médicas ou odontológicas etc. (18,7%).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Onde gasta a maior parte do seu dinheiro 

 

RESPOSTAS - RM 
Geral 

Dez/2019 

Itens essenciais de supermercado (arroz, feijão, verduras, leite, produtos de 
limpeza, etc.) 

59,7% 

Despesas com moradia (água, luz, telefone, gás, etc.) 59,2% 

Aluguel / condomínio 24,4% 

Transporte (combustível, passagens de transporte coletivo, transporte por 
aplicativo, etc.) 

21,9% 

Despesas com saúde (remédios, consultas médicas ou odontológicas etc.) 18,7% 

Itens supérfluos de supermercado (biscoito, carnes nobres, doces, sucos, 
refrigerantes etc.) 

15,4% 

Dívidas feitas no passado 12,9% 

Roupas, calçados e acessórios 11,8% 

Escola, faculdade, cursos 10,2% 

Lazer, baladas, bares, restaurantes, cinema, delivery etc 7,8% 

Serviços de beleza 2,1% 

Outro motivo 1,7% 

Não sei 1,2% 

 

 

Entre os que possuem cartão de crédito, a fatura, por sua vez, é acompanhada 

semanalmente por 46,1% dos consumidores, enquanto 35,1% o fazem mensalmente e 11,8% 

quinzenalmente. Vale acrescentar que 7,0% não acompanham a fatura do cartão. 

Tendo em vista os que possuem conta corrente, o acompanhamento do extrato é feito 

semanalmente por 52,1%, ao passo em que 24,5% o fazem mensalmente, e outros 13,6%, 

quinzenalmente. Nesse caso, 9,8% não fazem qualquer acompanhamento.  

Seis em cada dez consumidores que realizam o controle mensal do orçamento relatam 

alguma dificuldade para fazer a tarefa (61,5%). As mais mencionadas são o fato de possuir 

renda / ganho variável (21,5%), a disciplina para registrar a renda e os gastos com 

regularidade (19,7%) e encontrar tempo para fazer o controle (7,0%). Por outro lado, 38,5% 

afirmam não ter nenhuma dificuldade a esse respeito. 

 

48% estão ou estiveram com o nome sujo nos últimos 12 meses 

 

Tendo em vista a situação econômica atual, a pesquisa mostra que oito em cada dez 

entrevistados possuem, atualmente, contas / dívida para pagar (84,9%), sendo que as mais 

mencionadas são o cartão de crédito (63,6%), os empréstimos em instituições financeiras 

(21,3%), o crediário em lojas (18,2%) e o plano de saúde (16,9%). Em contrapartida, 13,7% 

garantem não ter nenhuma dívida no momento.  



 

 Diante da possibilidade de receber algum dinheiro extra, a atitude mais comum por 

parte dos entrevistados seria a de quitar dívidas para organizar a vida financeira (48,5%), 

seguida das decisões de poupar / investir (25,0%), fazer compras (20,8%) e quitar dívidas 

para realizar novas compras (15,8%).    

 Considerando os últimos 12 meses, 47,7% dos entrevistados estão ou estiveram com 

o nome sujo, sendo que 37,0% ainda estão negativados e 10,7% já limparam o nome. Além 

desses, 23,6% não ficaram com o nome sujo nos últimos 12 meses, mas já passaram por essa 

situação e 26,4% garantem nunca ter sido negativados.  

 A experiência de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito quase 

sempre altera o comportamento dos consumidores em relação às próprias finanças (91,2% 

admitem alguma mudança). Assim, por exemplo, 39,1% passaram a controlar os gastos, 

33,8% pensam muito antes de realizar compras, 21,1% não emprestam mais o nome a 

terceiros e 17,6% passaram a evitar o uso do cartão de crédito.  

 Na maioria das vezes, a inadimplência é fruto de uma maneira equivocada de lidar com 

os recursos financeiros, gastando além das possibilidades financeiras e sem planejamento. 

Muitas pessoas cedem com freqüência aos próprios impulsos de consumo, adquirindo coisas 

sem necessidade, movidas pela emoção e pelo desejo de gratificação imediata. Esses são 

comportamentos arriscados e que, cedo ou tarde, cobram seu preço: incluindo o 

endividamento, o desequilíbrio financeiro e a dificuldade de lidar com imprevistos.  

 

 

Mudou a forma de administrar os gastos após ter ficado com o nome sujo 

 

 
 

 

 

 



 

 

Metodologia  

 

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

anos, ambos os sexos e todas as classes econômicas (excluindo analfabetos).  

 

Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada considerando sexo, idade, 

escolaridade, renda e região do país.  

 

Tamanho amostral da pesquisa: 813 casos, gerando margem de erro no geral de 3,4 p. p. para 

um intervalo de confiança a 95%.  

 

Data de coleta dos dados: 21 a 28 de novembro de 2019. 

 


