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RESUMO 

 

A sociedade vem passando por constantes mudanças, onde os avanços tecnológicos são cada 

vez mais frequentes, pode-se notar que as linhas de crédito também foram aperfeiçoadas. 

Atualmente existem inúmeras linhas de crédito no mercado, sabendo disso este trabalho, com 

base nas propagandas e divulgações das mídias locais, concentra-se na busca em identificar os 

possíveis motivos que levam indivíduos assalariados, com estabilidade de recebimentos de 

recursos, a buscarem opções de créditos consignados e se os mesmos fazem algum tipo de 

planejamento financeiro. Tendo em vista que as pessoas têm suas vidas afetadas pelas 

decisões de natureza financeira que tomam no presente, como ao optarem por consumir no 

presente ao invés de poupar, ou, ainda ao antecipar o consumo futuro por meio da contratação 

de financiamentos e empréstimos, objetiva-se neste trabalho investigar as necessidades de 

busca do empréstimo consignado por um servidor público municipal, visto a estabilidade de 

emprego e as garantias estatutárias, e mostrar como se dá o processo de tomada de um 

empréstimo consignado, que tem taxas mais baixas pelo fato de ser descontado na folha de 

pagamento, reduzindo o risco de inadimplência. Buscando ainda investigar como os 

indivíduos tomam suas decisões de aquisição desse tipo de crédito, pontuando como o 

planejamento financeiro é importante ou não importante, para verificar se esse dinheiro é 

empregado de maneira eficiente e de forma a melhorar a vida dos indivíduos, não trazendo 

prejuízos ou dificuldades financeiras futuras. Nesta linha de pensamento este estudo limita-se 

aos servidores públicos municipais inativos do legislativo do município de Campos dos 

Goytacazes – RJ, tendo em vista a disponibilidade das informações no portal da transparência. 

A metodologia aplicada é com base em análise quantitativa de questionários aplicados durante 

o 2° (segundo) semestre de 2018, para comparação à retenção de consignação de folha de 

pagamentos publicada mensalmente no portal da transparência do órgão público. Contudo, 

objetivou-se investigar se existe algum tipo de planejamento financeiro por parte do ex-

servidor e em qual nível de comprometimento de recursos econômicos, desta categoria, está 

empenhada com dívida com empréstimos. Após análise pode-se observar que os servidores 

inativos, em sua maioria, não fazem planejamento financeiro e boa parte deles tem sua 

margem consignatária completamente comprometida, por prazo considerado amplo.  

 

Palavras - chave: Crédito Consignado. Planejamento Financeiro. Servidor Inativo. 

Endividamento. Consumo. 



 
 

ABSTRACT 

 

Society has been undergoing constant changes, where technological advances are increasingly 

frequent, it can be noted that the lines of credit have also been improved. Currently there are 

many credit lines in the market, knowing this work focuses on the search to identify the 

possible reasons that lead salaried individuals, with stability of receipts of resources, to look 

for payroll deductible options and if they do some kind of planning financial. Given that 

people have their lives affected by the financial decisions they make in the present, such as 

choosing to consume in the present rather than to save, or even anticipating future 

consumption through the contracting of loans and loans, objective In this paper we investigate 

the search needs of a municipal public servant loan, considering the stability of employment 

and the statutory guarantees, and show how the process of taking a payroll loan, which has 

lower rates because of be deducted from the payroll, reducing the risk of default. Seeking to 

further investigate how individuals make their decisions to acquire this type of credit, stating 

how financial planning is important and indispensable for this money to be used in an 

efficient way to improve the lives of individuals, not causing financial losses or difficulties. In 

this line of thinking this study is limited to the inactive municipal civil servants of the 

legislature of the municipality of Campos dos Goytacazes - RJ. The methodology applied is 

based on a quantitative analysis of questionnaires applied during the 2nd (second) semester of 

2018, in order to compare the withholding of monthly payroll consignment on the 

transparency portal of the City Council of Campos dos Goytacazes-RJ. However, it is 

expected to investigate whether there is some kind of financial planning by the former server 

and in what level of commitment of economic resources, in this category, is committed to 

debt. After analysis it can be observed that the inactive servers, for the most part, do not make 

financial planning and a good part of them have their shipping margin completely 

compromised, by term considered ample.  

 

Keywords: Payroll Loans. Financial Planning. Defaults. Retired. Indebtedness. Consumption. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A sociedade da qual fazemos parte, se transformou de tal forma no decorrer do tempo 

fazendo com que as famílias deixassem o processo restrito de produção e consumo familiar 

passando agora a enquadrar o lócus do mercado de produção e a oferta de serviços. Pode-se 

dizer que na atualidade com o avanço tecnológico e a consequente facilidade de acesso às 

informações, as necessidades básicas de uma família foram se modificando, e cada vez mais 

se expandindo, quem sabe até não se tornando maior a quantidade de coisas supérfluas que as 

pessoas consideram importante à sobrevivência, levando assim a formação de mecanismos 

capazes de impulsionar e perpetuar em pleno funcionamento os instrumentos da sociedade de 

consumo. 

Nota-se que a sociedade acaba por impor a seus indivíduos consumos que antes seriam 

considerados dispensáveis ou até mesmo desnecessários, mas que hoje com as mudanças 

presentes na mesma são considerados imprescindíveis ao atendimento das necessidades em 

seu dia a dia. Como por exemplo: Um aparelho de celular com acesso às mais diversas redes 

sociais existentes, isso se faz preciso, na ótica do indivíduo, devido ao fato de que as 

facilidades que essas redes trazem a comunicação fizeram desses aparelhos até mesmo um 

instrumento de trabalho, tornando-os imprescindíveis. Porém, todos esses implementos que a 

sociedade acompanha com o avanço tecnológico, acaba por afetar e até mesmo, de um certo 

ponto de vista, estimulando às pessoas ao consumo, mas não no sentido apenas de produtos 

tecnológicos, como o citado no exemplo, também por artigos de vestuário, transporte, e até 

mesmo de alimentação, além dos gastos considerados de luxo e não essenciais à 

sobrevivência, que apresentam custos a esses indivíduos que buscam se adequar ao meio em 

que vivem. De acordo com Redmond (2001, p. 575), “os limites máximos do consumo são 

determinados pelos recursos financeiros, especialmente pela renda da unidade familiar, suas 

poupanças e suas dívidas”. 

Algumas necessidades expressas pelas famílias, em especial as do núcleo urbano, são 

apresentadas de maneira mais popular, como por exemplo, materiais de limpeza, serviços de 

infraestrutura como esgoto e água, alimentação, de maneira geral, são as consideradas 

necessidades básicas para a sobrevivência humana, contudo, como já dito acima, outros 

produtos relacionados ao conforto, vêm sendo cada vez mais almejados pelos indivíduos e 

seus grupos familiares, pois os avanços tecnológicos disponibilizam diariamente novos 
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produtos e equipamentos que são introduzidos no rol de necessidades de diversos indivíduos e 

famílias, seja pela busca pelo conforto ou simplesmente pela praticidade que alguns deles 

proporcionam. 

 Toda via sabe-se que nem sempre se consegue suprir todas as demandas e 

necessidades com o salário fixo que os indivíduos recebem por seus expedientes de trabalhos, 

ou até mesmo da renda variável que alguns empregos acabam por proporcionar, como no caso 

de autônomos e profissionais liberais. No caso dos indivíduos de renda menor, pode-se 

considerar a situação mais crítica, visto que seus salários mais baixos não conseguem 

acompanhar os ritmos de aumento do custo de vida e de tal forma, também não possibilita 

acompanhar o consumo de artigos que são considerados não necessários a sobrevivência, mas 

que muitas vezes é incentivado ou até mesmo imposto pela mídia. Entretendo, existem 

indivíduos que possuem estabilidade em recebimentos de recursos financeiros e/ou 

econômicos. 

Segundo a autora Ana Elizabete Mota (2012, p.3) que destaca que os efeitos 

resultantes de uma crise atingem de maneira diferente a classe dos trabalhadores e a dos 

capitalistas. Segundo a mesma “[...] para os capitalistas, trata-se do seu poder ameaçado; para 

os trabalhadores, da submissão intensificada”. Na visão desta a classe trabalhadora tem que 

lidar com a ameaça de desemprego, dos baixos salários, entre outras coisas. 

 De fato, período e momento de crise aparenta afetar mais a população assalariada ou 

aquelas pessoas que já integram o grupo de indivíduos que vivem abaixo da linha da pobreza, 

tais grupos se deparam com a maior cominação a restringirem seu consumo, para poderem se 

adequar ao novo padrão de vida que a nova realidade impõe aos mesmos.  

Desta maneira, este trabalho concentra-se na busca de identificar os possíveis motivos 

que levam indivíduos assalariados com estabilidade de recebimentos de recursos, a buscarem 

opções de créditos consignados e se os mesmos fazem algum tipo de planejamento financeiro. 

Nesta linha de pensamento para o estudo e pesquisa desta proposta de investigação, limitar-

se-á aos servidores públicos municipais inativos do legislativo município de Campos dos 

Goytacazes – RJ.  

 Segundo Leal et al. (2011, p. 2), anteriormente ao Plano Real, em 1994, “a economia 

vivia em constante oscilação, com isso os preços variavam constantemente”. Alguns autores 

afirmam que até meados de 1994 o brasileiro estava acostumado com uma economia onde os 
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preços variavam constantemente, subiam quase que diariamente, devido à inflação, pode-se 

dizer que como resultado disso o brasileiro não criou hábitos de planejamento financeiro. 

Posteriormente a implantação do plano Real em 1994, teve inicio no Brasil um processo de 

estabilização econômica novo. Esse deu aos brasileiros um aumento do poder de compra, 

mas, devido à falta de conhecimento do planejamento financeiro pessoal, fez com que os 

brasileiros se endividassem. A partir daí notou-se o problema que os brasileiros têm em 

manipular suas finanças pessoais. Pode-se observar ainda que as pessoas endividadas tendem 

a ter problema de relacionamento pessoal e familiar. 

 Com os servidores municipais a situação não é diferente, apesar de apresentarem 

salários regulares e terem certa segurança e garantia em seus empregos o endividamento 

também faz parte da realidade desse segmento. Deve-se considerar ainda que os reajustes 

salariais propostos pelo governo dificilmente acompanham o aumento dos bens e serviços 

necessários à sobrevivência humana, pois estes possuem caraterísticas de apenas de repor a 

perda com a inflação, conforme acompanhamento de reajustes dos últimos anos registrados 

nos atos legais publicados no Diário Oficial do Município. Ainda neste sentido, O ministro da 

Fazenda, Eduardo Guardia, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo na coluna de 

Economia & Negócios, no dia 21 de abril de 2018, comenta que o governo estuda adiar o 

reajuste salarial de servidores públicos do próximo ano para enfrentar o quadro fiscal de 2019. 

Então os reajustes salariais propostos pelo governo dificilmente acompanham o aumento dos 

bens e serviços necessários à sobrevivência humana quem dirá bens e serviços destinados ao 

conforto do indivíduo. 

 A carta de conjuntura do IPEA do mês de outubro de 2014 dava indicações para um 

cenário pessimista no tocante à atividade econômica do país que seguia mostrando 

degradação, que espelhava “relação por demanda de bens e seus principais fundamentos de 

sustentação que são baseados no tripé emprego-renda-crédito” (IPEA, 2014). Segundo o 

estudo, o Banco Central do Brasil vinha adotando medidas de aperto monetário, desde abril de 

2013, elevando o custo do financiamento e restringindo as condições de crédito, objetivando 

reduzir os níveis de inadimplência, tornando os bancos mais “seletivos” assim podemos dizer. 

Como agravante, os níveis de comprometimento da renda corrente das famílias com 

os serviços de dívidas passadas continuas continuam relativamente elevados, o que 

pode estar restringindo o espaço para novas comparas, na medida em que torna os 

agentes mais precavidos e propensos a poupar e não contrair dívidas (IPEA, 2014, p. 

28). 
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 Com esse cenário, o Governo necessitou lançar mão de alternativas como a elevação 

das taxas de juros e a restrição do crédito, para contornar a crise econômica, sendo que estas 

alternativas têm vista refrear o consumo. Destaca-se, com tudo, que a restrição do crédito não 

atinge da mesma forma a todos os trabalhadores, pois, para os servidores públicos, por 

exemplo, esta tem se mostrado uma alternativa na continuidade do consumo. 

 

Figura 1: Taxa média de juros no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014. Fonte: 

Banco Central do Brasil (2015). 

 

Nos créditos a pessoas físicas (FIGURA 1), a taxa média de juros situou-se em 

30,7%, em dezembro, após crescimento de 1,6 p.p., em relação a dezembro de 2013. 

Nas operações com recursos livres, o custo médio aumentou 5,6 p.p., ao atingir 

49,6%, refletindo, principalmente, as elevações de 15,8 p.p. no crédito pessoal não 

consignado, de 18,8 p.p. no cartão de crédito rotativo e de 52,9 p.p. no cheque 

especial. Nos financiamentos às famílias com recursos direcionados, o custo médio 

atingiu 7,9%, ao elevar-se 0,3 p.p., como resultado de aumentos nas taxas de juros 

dos segmentos rural e imobiliário (BACEN, 2015, p.11). 

  

 Nota-se que os empréstimos são ofertados à parte da população, possibilitando o 

reaquecimento da economia e a compra dos produtos dispostos no mercado, evitando assim, a 

sua estagnação. De toda forma, este trabalho não possui objetivo de classificar o crédito como 

o único responsável pelo endividamento dos indivíduos, todavia busca-se aqui mostrar a 



15 
 

 
 

inópia de ter um planejamento financeiro pessoal no ato da concessão da contratação do 

consignado, averiguando sua existência ou não. 

Vale ainda ressaltar que, dentre os mais diversos produtos financeiros existentes no 

mercado, o empréstimo consignado é um tipo de antecipação monetária que possui uma das 

taxas de juros mais reduzidas do mercado, podendo ser extremamente benéfica para quem tem 

acesso, como, no caso em estudo, aos servidores públicos do município, porém podendo se 

tornar uma vilã quando não utilizada de maneira correta e planejada. 

 Esta linha de crédito, o empréstimo consignado, quando contratada de forma racional e 

planejada, pode servir de instrumento para a solução de problemas efetivos que individuo 

possa vir a possuir, possibilitando a antecipação de decisões como, por exemplo, a compra de 

um imóvel ou mesmo a aquisição de algum bem durável, necessários ao seu bem estar, 

segurança, ou até mesmo seu conforto. Ressalta-se ainda que o crédito possa vir a oferecer 

maior autonomia na vida das pessoas e servir também como instrumento para diminuir as 

desigualdades materiais. Contudo, deve ser enfatizado, que as decisões de contratar um 

empréstimo poderão levar o cidadão a se enquadrar em uma situação de desconforto ou 

desequilíbrio financeiro se realizado de forma impensada e consequentemente sem nenhum 

tipo de planejamento, apenas pela notável facilidade de adquiri-lo. 

Para as instituições bancárias e financeiras, emprestar dinheiro na modalidade de 

crédito consignado, pode ser uma das formas ou até mesmo a forma mais segura de elas 

reaverem o dinheiro que foi emprestado, pois as chances de inadimplência dessa modalidade 

são mínimas visto que nessa modalidade o valor emprestado é descontado diretamente na 

folha de pagamento dos indivíduos, excluindo a possibilidade de o individuo usar o dinheiro 

de tal compromisso para efetuar outros pagamentos. 

O tema proporciona relevância para pesquisa, pois pode-se notar  que as pessoas têm 

suas vidas afetadas pelas decisões de natureza financeira que tomam no presente, como ao 

optarem por consumir no presente ao invés de poupar, ou, ainda ao antecipar o consumo 

futuro por meio da contratação de financiamentos e empréstimos. 

 Tendo em vista que o planejamento financeiro oferece um direcionamento e estipula a 

forma pela qual se fará para que os objetivos financeiros sejam alcançados. Um plano 

financeiro pode ser visto então com uma prescrição do que deve ser feito no futuro. Tomar 
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decisões em uma situação de incerteza exige que as estas sejam analisadas com antecedência 

e agilidade (LEMES, 2002, p. 243). 

 Nota-se que nos dias de hoje, a importância que se tem o planejamento financeiro para 

que o indivíduo, neste caso um servidor inativo, se estabeleça de forma ajustada, dado que 

este contribui eficientemente para que este o alcance seus objetivos financeiros de forma 

eficaz e gradativa. O mesmo pode vir a contribuir para uma atitude coerente na hora de se 

obter uma linha de crédito como consignado, visto a facilidade que o servidor tem em adquiri-

la, possibilitando um melhor aproveitamento do valor adquirido, fazendo com que o mesmo 

seja utilizado da maneira mais eficiente. 

No contexto da pesquisa a ser realizada este trabalho será dividido em 4 (quatro) 

capítulos, no primeiro será proporcionada uma busca histórica sobre a economia e o 

planejamento financeiro, a cerca da concessão de créditos por instituições bancárias e 

financeiras e ainda o surgimento do empréstimo à servidores públicos em especial os inativos 

(aposentados e pensionistas). 

No segundo capítulo é apresentado um levantamento da legalidade do empréstimo 

consignado e a forma da efetivação do crédito a servidores, inclui se ainda um estudo 

bibliográfico, na ótica econômica, sobre os pontos positivos e negativos sobre o planejamento 

financeiro familiar. 

No terceiro capítulo apropinquar-se da análise dos dados coletados com aplicação da 

metodologia adotada, foram aplicados questionários acerca para verificação do perfil dos 

servidores inativos e coletados dados dos valores consignados, da folha de pagamentos, junto 

ao portal da transparência do legislativo municipal.  

No quarto capitulo são apresentadas as considerações finais e resultados alcançados 

pela análise proposta no terceiro capítulo. É proposto ainda sugestões para outros estudos e 

investigações com base científica. 
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CAPITULO 1 - COMO SURGE O EMPRESTIMO CONSIGUINADO EM MEIO A 

ESTRUTURA ECONOMICA BRASILEIRA 

 

Até meados de 1994 o brasileiro estava acostumado com uma economia onde os 

preços variavam constantemente, subiam quase que diariamente, devido à inflação, pode-se 

dizer que como resultado disso o brasileiro não criou hábitos de planejamento financeiro. 

Posteriormente a implantação do Plano Real em 1994, teve inicio no Brasil um processo de 

estabilização econômica novo. Esse deu aos brasileiros um aumento do poder de compra, 

mas, devido à falta de conhecimento do planejamento financeiro pessoal, fez com que os 

brasileiros se endividassem (LEAL e NASCIMENTO, 2011).  

Segundo o Banco Central do Brasil existem alguns fatores que são determinantes do 

comportamento da demanda por crédito, no crédito direcionado ao consumo de pessoa física, 

os fatores podem ser visto como sendo o “Nível de emprego/condições salariais”, “Nível de 

comprometimento da renda do consumidor” e “Alteração nas taxas de juros” que atingiram 

um vale no segundo trimestre de 2016, recuperando-se desde então, passando a indicar 

elevação da demanda por crédito no final de 2017.  

 

1.1.  O Mercado De Crédito e o Plano Real 

A partir de 1994, com o inicio da estabilização econômica, e consequente aumento do 

poder de compra do brasileiro, notou-se o problema que os brasileiros têm em manipular suas 

finanças pessoais. Pode-se observar que as pessoas endividadas tendem a ter problemas de 

relacionamento pessoal e até mesmo no âmbito familiar. A estabilização econômica 

possibilitou efetuar projeções quanto ao valor do dinheiro no futuro, e foi a partir daí o 

planejamento pessoal e familiar começou a ser introduzido na vida dos brasileiros. 

De acordo com Carvalho (2000), 

Sistemas financeiros são definidos pelo conjunto de mercados financeiros existentes 

numa dada economia, pelas instituições financeiras participantes e suas interrelações 

e pelas regras de participação e intervenção do poder público nesta atividade 

(CARVALHO, 2000, p. 293). 
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 Presumia-se, desde o início do Plano Real, em 1994, que o novo ambiente de 

estabilização de preços iria trazer modificações consideráveis para o sistema financeiro 

brasileiro, visto que, com a estabilização da economia, as instituições não ganhariam mais 

com a inflação, ou seja, não teriam mais as receitas de floating
1
. A estrutura operacional 

dessas instituições estava montada para maximizar a captação de depósitos visto que se 

alcançava o ganho inflacionário do setor financeiro principalmente nos depósitos à vista. Ao 

deixarem de ter a vantagem financeira proporcionada pelos depósitos os bancos teriam de 

reduzir a estrutura de captação e adaptar a estratégia operacional para recompor a perda de 

lucratividade. Diversos autores vão dizer que, posteriormente a alteração no cenário 

econômico, a lucratividade dos bancos não dependeria mais da captação de depósitos e sim do 

crescimento das operações de crédito. O processo de ajustamento dos bancos desencadearia a 

expansão das operações de crédito e esse era o pensamento que predominava (SOARES, 

2001). 

Pode-se entender o Sistema Financeiro Nacional (SFN) como sendo composto de 

instituições financeiras que mantém o fluxo monetário entre poupadores, e investidores. As 

empresas e as pessoas para adquirir ou ofertar recursos vão às instituições financeiras, bancos 

e governo. Ou seja, 

É o sistema que engloba os mercados financeiros e de capitais, os intermediários 

(bancos, corretoras, entre outras), as empresas de serviços e outras instituições que 

possibilitam as decisões financeiras para famílias (indivíduos), empresas e governo 

(BODIE e MERTON, 2002, p. 51). 

  

 Segundo Puga,  

A partir da implantação do Plano Real, no início de julho de 1994, as reformas 

empreendidas na área financeira tiveram, principalmente, a finalidade de fortalecer e 

reestruturar o sistema financeiro nacional. Tais reformas se tornaram essenciais com 

a estabilização da economia, em especial a perda de importante fonte de receita 

advinda das transferências inflacionárias, o floating. Até então, não havia um 

arcabouço institucional que prevenisse o sistema contra os riscos de uma crise 

financeira. A atuação do Banco Central para socorrer as instituições se dava mais em 

caráter emergencial, utilizando recursos da reserva monetária, que contava com 

parte da arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). (PUGA, 2001, 

p. 417). 

  

                                                           
1
Aplicação de recursos em transito dentro do banco, ou seja, receita apropriada pelos bancos por meio dos 

rendimentos dos recursos mantidos pelos clientes em depósito à vista (conta corrente). Por serem potencializadas 

pela inflação também são conhecidas como transferências inflacionárias. 
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 Observou-se uma maximização no vencimento dos contratos de crédito e pode-se 

notar que as características pessoais têm menos importância do que as características do 

crédito concedido, após a implementação do Plano Real. Houve uma tendência à queda do 

crédito desde o início do Plano. Existem duas explicações para essa queda. A primeira institui 

que, dada à combinação de lucratividade alta e baixo risco e a regulação restritiva, os recursos 

dos bancos passaram a ser direcionados principalmente para os títulos públicos federais, 

(SOARES, 2001).  

Assim, como já dito, contrariando as expectativas, o fim dos ganhos dos bancos com o 

floating não resultou em crescimento do crédito. Fernando Puga (1999), afirma que nos 

primeiros meses do Plano Real, a perda das receitas com o ‘floating’ foi compensada pelo 

aumento das operações de crédito, favorecidas pelo rápido crescimento econômico decorrente 

da estabilização.  

Segundo Soares (2001),  

Apesar do crescimento das operações de crédito compensarem, em parte a perda do 

float, esse crescimento ocorreu sem os devidos cuidados quanto a capacidade de 

pagamento dos novos e antigos devedores. Assim a solução de expandir rapidamente 

o crédito como forma de compensar a perda do float ocasionou novos problemas. 

(SOARES, 2001, p. 8).  

 

Contudo, a diminuição do ritmo de crescimento da economia no segundo trimestre de 

1995, decorrente da adoção de uma política monetária e creditícia altamente restritiva devido 

à crise mexicana, tornou inevitável o ajuste nos bancos. “Os créditos em atraso e em 

liquidação cresceram substancialmente” (PUGA, 1999, p.11). 

 A segunda explicação liga a retração no mercado de crédito ao aumento da 

inadimplência, principalmente nos primeiros anos do Plano Real, visto que nesses a política 

monetária foi de caráter mais restritivo (PUGA, 1999). Essas duas explicações acabam por se 

complementarem. Com a pouca experiência com concessão de crédito e diante do aumento da 

inadimplência, tornou-se preferível aos bancos comprarem títulos públicos, que exprimiam 

uma relação risco-retorno mais atraente. 
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1.2.  Inadimplência e o Crédito no Brasil 

 

Posto que pode-se caracterizar a baixa oferta de crédito pelo sistema bancário 

brasileiro como resultante não somente das incertezas com relação ao futuro da economia, 

mas também da dificuldade que os bancos tem em realizar uma análise minuciosa de credito, 

segundo Claudino et al. (2001) o custo do crédito ao tomador está ligado à alta taxa de 

inadimplência bancária, à defeituosa qualidade das garantias contratuais e à lentidão e elevado 

custo da recuperação por meios judiciais. Resultante da incapacidade do sistema judicial em 

garantir a recuperação rápida e integral dos empréstimos inadimplidos, a sociedade acaba por 

arcar com um aumento do prêmio de risco embutido no spread e com uma menor oferta de 

recursos.  

Embora o número de bancos tenha se reduzido de 273, em junho de 1994, para 233, 

em dezembro de 1998 (ver Seção 3.1), houve significativo crescimento de seu 

tamanho nesse período. O total dos ativos e o patrimônio líquido do sistema 

bancário nacional cresceram 71% e 61% em dólar, respectivamente. Também houve 

importante elevação do volume de créditos concedidos, principalmente no segundo 

semestre de 1994.16 A partir de então, o crescimento foi bem mais lento, em função 

basicamente do aumento da inadimplência (PUGA, 2001, p. 437). 

 

Desde 1999, o Banco Central vem se inclinando para buscar um diagnóstico das 

causas dos altos spreads
2
 exercidos pelos bancos em suas operações de crédito, como parte do 

projeto “Juros e Spread Bancário no Brasil”. Esse projeto propôs uma série de medidas de 

longo prazo voltadas à diminuição dos custos dos empréstimos bancários e à restauração de 

uma cultura de crédito no País (CLAUDINO et al., 2001). 

O custo do crédito numa economia depende de variáveis macroeconômicas e estruturais, 

entre as quais Claudino et al. (2001) destacaram:  

 a taxa básica de juros, determinada pelo banco central; 

 os recolhimentos compulsórios dos bancos na autoridade monetária; 

 a taxa de inadimplência bancária; 

 a base jurídica para a renegociação ou recuperação dos empréstimos não pagos; 

                                                           
2
Pode ser entendido como a diferença entre a remuneração que o banco paga ao aplicador para captar um recurso 

e o quanto esse banco cobra para emprestar o mesmo dinheiro. 
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 a carga tributária incidente sobre as operações de crédito; 

 o grau de estabilidade da economia. 

Assim pode-se observar que o crédito não depende somente das autoridades monetárias, 

mas envolve também aspectos fiscais, institucionais e até mesmo jurídicos. Segundo Claudino 

et al. depende ainda, em larga escala, da expectativa dos agentes econômicos em relação à 

manutenção do quadro de estabilidade econômica e institucional. 

No Brasil, a taxa média de juros das operações de crédito do sistema bancário 

situava-se em 51,0% ao ano no fim de 2002. O spread bancário, diferença entre a 

taxa de aplicação e a taxa de captação dos bancos, alcançava 31,1% ao ano na 

mesma data. Essas taxas escondem uma importante característica do mercado de 

crédito, que é a diferença substancial incorrida por tipo de tomador. Com efeito, 

o spread médio nas operações com empresas, da ordem de 16,2% ao ano em 

dezembro de 2002, era aproximadamente a terça parte do spread cobrado nas 

operações com pessoas físicas, que atingia 54,5% na mesma ocasião (CLAUDINO 
et al., 2001). 

 

Segundo Claudino et al. (2001) para cada categoria de tomador, de acordo com a 

modalidade do contrato, os spreads contrastam substancialmente, No caso de pessoas físicas, 

o spread médio para a aquisição de veículos alcançava 23,5% ao ano em dezembro de 2002 

enquanto o spread do cheque especial chegava a 142,2% no mesmo mês.  

 Tabela 1: Spread - Operações de Crédito Prefixado (% ao ano).  

Modalidade Período   

 Dez. 00 Dez 01 Dez.02 

Pessoal Física 49,7 51,0 53,9 

Cheque Especial 137,5 141,6 142,2 

Crédito Pessoal 50,9 64,0 63,4 

Aquisição de Bens – Veículos 17,5 15,9 23,5 

Aquisição de Outros Bens 49,7 49,4 53,1 

Fonte: Banco Central  

 

Segundo o Banco Central (1999): 

Tudo indica que ocorre um efeito dominó que multiplica as consequências da 

inadimplência. Diante de uma inadimplência elevada, os bancos elevam as taxas de 

empréstimos e, portanto, o spread bancário. Em seguida, diante de taxas altas, os 

bons tomadores saem do mercado, ficando apenas os piores. Este fenômeno é 
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conhecido como seleção adversa da clientela: o perfil dos tomadores piora, 

aumentando a fração de maus pagadores e, consequentemente, elevando ainda mais 

as taxas de inadimplência. Com taxas de inadimplência ainda maiores, o spread 

bancário cresce ainda mais e, consequentemente, há nova saída de bons pagadores 

agravando-se a seleção adversa. Segue-se novo aumento de inadimplência, de spread 

e assim sucessivamente (BACEN, 1999, apêndice, p. 58-59). 

 

Para Claudino a inadimplência ajuda a explicar a disparidade nos spreads. A Tabela 2 

mostra que o percentual médio de créditos em atraso acima de 15 dias localizava-se em 14,8% 

para pessoas físicas na posição de dezembro de 2002. Esse hiato se mantém no 

reconhecimento de créditos não pagos em prazos superiores. Adicionalmente, observa-se no 

Gráfico 3 uma tendência ao longo dos últimos 30 meses de elevação moderada da insolvência 

de pessoas físicas (acima de 90 dias). 

Tabela 2: Inadimplência bancária no crédito livre – dezembro 2002 (%). 

Modalidade Tempo  

 Acima de 15 dias Acima de 90 dias 

Pessoal Física 14,8 8,0 

Cheque Especial 10,8 8,4 

Crédito Pessoal 14,2 8,6 

Aquisição de Bens – Veículos 10,5 2,9 

Aquisição de Outros Bens 19,1 11,4 

Fonte: Banco Central  

 

De acordo com exercícios econométricos realizados pelo Banco Central, a 

inadimplência bancária é responsável por cerca de 17% do spread. Segundo Claudino et al 

(2001) isso assemelha – se a dizer que, tudo o mais constante, se a taxa de default 
3
fosse 

reduzida a zero ou se o sistema judicial assegurasse a certeza de recuperação ou renegociação 

dos empréstimos inadimplidos, o spread bancário diminuiria cerca de 7 pontos percentuais. 

Outro parâmetro fundamental para explicar a desproporção dos spreads entre as 

várias modalidades de crédito diz respeito ao papel das garantias. Tome-se o custo 

do crédito para a aquisição de veículos comparativamente aos demais contratos de 

financiamento para pessoas físicas. Embora na prática os tomadores sejam os 

mesmos e guardem igual risco de crédito, a diferença origina-se no fato de que o 

veículo financiado constitui em geral a garantia da operação e pode ser executado 

                                                           
3
É o descumprimento de qualquer clausula de um contrato que vincula devedor e credor, ou seja, inadimplência.  
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pelo credor, prerrogativa nem sempre assegurada pelas demais modalidades 

contratuais (CLAUDINO et al., 2001). 

 

Segundo resultados de uma pesquisa não publicada conduzida pelo Banco Central em 

setembro de 2001 junto a 93 instituições financeiras, responsáveis por 85% da oferta total de 

crédito livre da economia. As instituições foram questionadas sobre procedimentos 

operacionais relativos a concessão de empréstimos, prazos necessários para a recuperação de 

créditos não pagos e garantias. 

Do ponto de vista abordado na pesquisa, o problema mais grave não aparenta estar 

ligado à existência ou não de garantias, mas à sua qualidade e facilidade de cobrança. Nota-se 

assim que os empréstimos a pessoas físicas em sua maioria são tomados sem garantia. Esse é 

o caso, por exemplo, do cheque especial e do cartão de crédito, que são duas linhas de crédito 

com spreads reconhecidamente exorbitantes. Por outro lado, o financiamento para aquisição 

de veículos é 100% coberto por garantia fiduciária, reduzindo o risco e favorecendo o spread. 

De fato, a garantia fiduciária, que se baseia na transferência de bens como pagamento de uma 

dívida, a partir de um acordo firmado entre o credor e o devedor, se configura como a forma 

mais eficiente de oferecer colateral, pois representa na prática a transferência da propriedade 

do bem financiado para o credor (CLAUDINO et al., 2001). 

Como supracitado desde 1999 o Banco Central vem implementando uma série de 

medidas objetivando a melhorar e resgatar uma cultura de crédito no Brasil e diminuir os 

riscos de crédito assim como as fricções na intermediação financeira. 

Segundo Claudino et. al. (2001) são três os principais focos da atuação do Banco Central 

como parte dessa estratégia: (i) a minimização dos riscos jurídicos; (ii) a promoção da 

concorrência e transparência no mercado de crédito; e (iii) a atuação sobre a cunha fiscal, os 

compulsórios e a regulação bancária. 

Para diminuir as perdas resultantes da recuperação judicial dos créditos descumpridos, 

que ficaram inadimplentes, o governo instituiu a Cédula de Crédito Bancário (CCB), um 

instrumento de crédito de trâmite judicial simplificado. O principal objetivo da nova Cédula é 

dar maior lepidez aos processos de cobrança que forem levados ao Judiciário. 

Com esse mesmo propósito, ampliou-se o alcance da alienação fiduciária em garantia. 

A alienação fiduciária significa a efetiva transferência da propriedade do bem ao credor 
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fiduciário. Caso haja o não pagamento da obrigação, basta ao credor vender o bem para cobrir 

a dívida e as despesas incorridas nesse processo, entregando ao devedor eventual saldo 

remanescente. A possibilidade de alienação fiduciária, antes restrita a bens móveis, 

principalmente veículos, já havia sido ampliada para bens imóveis em 1997. Mas em 2001, 

passou a abranger outros bens e direitos, como títulos e outros créditos. 

 

1.3.  Os Bancos e o Mercado de Crédito no Brasil 

 

Segundo a revista do BNDES e seus autores Sant’Anna et al. nos últimos anos, a 

atuação dos bancos públicos vem sendo objeto de controvérsia. Alguns autores afirmam que 

essas instituições substituem ou inibem o desenvolvimento do crédito privado. Isso ocorreria 

em razão de dois fatores que assegurariam ao Estado acesso relativamente mais barato a 

fontes de recursos. O primeiro é sua capacidade única de tributar a sociedade, enquanto o 

segundo reside no fato de o seu risco de crédito ser normalmente mais baixo do que o do setor 

privado. Desse ponto de vista, a atuação dos bancos públicos inibiria o desenvolvimento do 

setor financeiro privado e, em consequência, o crescimento econômico (NOVAES E 

PINHEIRO, 2007). 

Em oposição, há uma visão alternativa que sustenta a complementaridade entre bancos 

privados e públicos, em especial aqueles voltados a empréstimos de longo prazo. Nesse caso, 

o Estado, sobretudo por meio de seus bancos de desenvolvimento, atuaria no financiamento a 

projetos de investimento que o setor privado, por motivos de prazo e risco elevados, não se 

interessaria em apoiar em condições compatíveis com os retornos esperados (TORRES, 

2007).  

Particularmente no Brasil, uma questão relevante, que ganhou maior importância a 

partir de setembro de 2008 com o aprofundamento da atual crise financeira internacional, é a 

atuação compensatória adotada pelos bancos públicos. A expansão de suas operações de 

crédito tem a característica de ocorrer justamente nos momentos em que o sistema de crédito 

privado se contrai, possibilitando, assim, a sustentação dos canais de financiamento dos 

projetos de investimento. Sabendo disso este trabalho visa analisar a economia do município 

de Campos dos Goytacazes relacionando essas variações no mercado de crédito e a presente 

relação com o planejamento pessoal na concessão de crédito para pessoas físicas, a partir de 

uma visão dos tomadores do crédito. 
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O crédito é um componente imprescindível ao desenvolvimento econômico e 

desempenha um papel de grande relevância na economia capitalista, visto que o mesmo 

possibilita ao empresário e as pessoas físicas a aquisição de forças produtivas fundamentais 

para a produção de bens e serviços, configurando-se assim como um elemento de suma 

importância para a manutenção da dinâmica capitalista (FERREIRA; CELSO; BARBOSA 

NETO, 2012).  

 O mercado de crédito é composto por três figuras: o tomador do crédito, o ofertante do 

crédito, que são as Instituição Financeiras – IFs – e bancárias, e os órgãos reguladores , que 

no caso do Brasil é o Banco Central do Brasil – BACEN. Na visão do consumidor, a 

contratação do crédito está ligada com elemento como, por exemplo, pagamentos de dívidas 

em atraso, questões relacionadas a saúde, educação, lazer, aquisição de bens de consumo 

duráveis, pagamentos de dívidas com taxa de juros mais altas, entre outros fatores. 

 Entre as modalidades de crédito para pessoa física, ressaltam-se o CDC (Crédito 

Direto ao Consumidor), vista como um instrumento de financiamento relevante para o varejo 

brasileiro, e o Crédito Consignado, que possui uma representatividade no mercado, sendo 

capaz de influenciar o comportamento da atividade econômica de um determinado local 

(CRESPI JÚNIOR, PERERA e KERR, 2017; SCHUH, CORONEL e BENDER FILHO, 

2017). A distinção entre estes dois é que o CDC é descontado diretamente na conta corrente 

do indivíduo e possui taxas visivelmente mais elevadas, enquanto o crédito consignado é 

descontado diretamente em folha de pagamento, com taxas notadamente mais reduzidas 

devido a essa linha de crédito, garantir uma maior segurança a instituição credora dado ao 

menor risco de inadimplência (BACEN, [s.d.]).  

 Nas instituições bancárias, a análise dos créditos embasa-se essencialmente nas 

análises de risco, manipulando-se as taxas de juros cobradas nos empréstimos. Como o foco 

dessas instituições é “vender dinheiro”, esse é seu principal produto, elas necessitam eleger 

parâmetros para a concessão desses créditos. As médias das taxas de juros praticadas pelos 

bancos no tocante a concessão de crédito para pessoas físicas, em vários tipos de contratos 

como, por exemplo, o CDC e o crédito consignado, estão entre 3,5% e 6,44% a.m. (BACEN, 

[s.d.]).  

 Para o BACEN, a análise de crédito, assim como nas IFs, leva em consideração 

diversos parâmetros, como a faixa de renda, o endividamento excessivo, fatores inesperados e 

também o planejamento financeiro. Em uma pesquisa realizada pelo BACEN em julho de 
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2015, ao examinar a carteira total de microcrédito da pessoa física (PF), o índice de 

inadimplência foi de 5,6%, sendo o menor constatado na modalidade de crédito para esse 

segmento. Contudo, o microcrédito busca dar às pessoas mais pobres acesso ao crédito, 

visando a redução da pobreza, estímulo do desenvolvimento econômico, e melhoria das 

condições dos beneficiários (MADICHIE e NKAMNEBE, 2010). 

 

1.4.  Mercado de Crédito na Atualidade 

 

Segundo o Banco Central do Brasil a inadimplência foi o primordial constituinte 

do spread no período de 2015 a 2017. Também foi o segundo componente de maior 

participação na decomposição do Indicador de Custo do Crédito (ICC), atrás apenas do Custo 

de Captação.  

Em 2017 houve um aumento no mercado de crédito de forma consistente com a 

recuperação da atividade econômica e os estímulos vindos do atual ciclo de política 

monetária, mas com dinâmica diferente entre o crédito concedido às pessoas jurídicas e 

físicas. O saldo total do crédito do sistema financeiro atingiu R$3.092 bilhões em dezembro 

de 2017, com recuo de 0,5% no ano. As carteiras deliberadas às famílias somaram um total de  

R$1.649 bilhões, variações de 5,7% em 2017 (3,2% no ano anterior). 

Tabela 3: Evolução do Saldo do Crédito de 2015 a 2017. 

R$ bilhões 

 2015 2016 2017 

Pessoal Física 1.512,2 1.560,9 1.649,5 

Livres 805,3 809,1 851,5 

Direcionados 706,9 751,8 798,0 

Fonte: Banco Central 

 

Segundo o Bacen as instituições financeiras privadas chegaram a crescer de 3,1% no 

estoque de crédito em 2017, porém houve uma diminuição de 3,3%  no saldo das operações 

de crédito das instituições financeiras públicas. 



27 
 

 
 

A responsabilidade da renda das famílias com o serviço da dívida (Figura 2) chegou a 

20,1% no final do ano de 2017 (queda de 1,6 p.p. em doze meses), menor valor desde 

fevereiro de 2011 (19,8%), espelhando as respectivas variações de -0,9 p.p. e -0,8 p.p. nos 

componentes de juros e amortização. O endividamento das famílias alcançou 41,0%, com 

retração de 1,0 p.p. em doze meses, menor valor desde abril de 2011 (40,6%), refletindo o 

processo de desalavancagem financeira (BACEN, 2018 P.14). 

 

Figura 2: Endividamento e comprometimento de renda com o serviço da divida das famílias, 

entre dezembro de 2015 e o mesmo mês de 2017. Fonte: Banco Central.  

 

No que se refere às novas operações, notou-se o aumento de 3,3% em 2017 (-8,3% em 

2016). As concessões às famílias aumentaram 8,4%, influenciadas pela redução da inflação e 

da taxa básica de juros, pelo aumento do emprego e pela melhora da confiança do 

consumidor. Nas concessões do segmento de pessoas físicas com recursos livres, que 

registraram expansão de 9,0% no período, ressaltaram-se as elevações de 29,0% e 22,3% nas 

modalidades de crédito pessoal consignado e aquisição de veículos, respectivamente. Nas 

concessões do segmento de pessoas físicas com recursos direcionados, que registraram 

aumento de 3,0% no período, salientaram-se a diminuição de 1,6% nas concessões de 

financiamento imobiliário e o aumento de 10,4% no crédito rural. (BACEN 2018 P.14) 
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O Bacen aponta em relação ao custo de financiamento das operações de crédito, o 

ciclo de redução da taxa básica de juros (-6,75 p.p. em 2017, somado a -0,5 p.p. em 2016) e a 

melhora das condições econômicas contribuíram para o recuo das taxas médias de juros e dos 

spreads.  Já o Indicador de Custo do Crédito (ICC), que mede o custo médio das operações de 

crédito em aberto, independentemente da data de contratação, atingiu 21,3% a.a. em 

dezembro de 2017 (retraiu 1,3 p.p. em doze meses), espelhando o menor custo das novas 

contratações. Nos segmentos de pessoas físicas, o indicador registrou 26,6% a.a. (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Indicador de custo do crédito (ICC). Fonte: Banco Central. 

 

A taxa média de juros das operações de crédito alcançou 25,6% a.a. em dezembro de 

2017, com diminuição de 6,6 p.p. em doze meses, menor taxa desde janeiro de 2015 (24,9% 

a.a.). No segmento de pessoas físicas, a taxa média de juros retraiu 10,1 p.p. em 2017, com 

variações de -17,3 p.p. nas operações com recursos livres (Gráfico 1.3) – favorecidas pela 

diminuição de 44,3 p.p. na modalidade de cartão de crédito – e de -2,4 p.p. nas operações com 

recursos direcionados. Utilizando essas taxas, o spread bancário (Gráfico 1.4) recuou 3,8 p.p. 

em 2017, atingindo 18,9 p.p., com reduções de 7,1 p.p. nas operações para pessoas físicas. 
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Figura 4: Taxas de juros das operações de crédito. Fonte: Banco Central. 

 

 

Figura 5: Spread das operações de crédito – recursos livres. Fonte: Banco Central. 
 

Por fim, a taxa de inadimplência do SFN (Gráfico 1.5), referente às operações com 

atrasos maiores que 90 dias, exibiu uma queda de 0,5 p.p. no ano, ao atingir 3,2% ao final de 

2017. Nesse contexto, evidencia-se a trajetória da inadimplência do segmento de pessoas 

físicas, que alcançou 3,5% em dezembro de 2017, a menor taxa desde março de 2011. 
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Figura 6:  Inadimplência. Fonte: Banco Central. 

1.4.1. Crédito para Pessoa Física Exposto por Gênero 

Houve um aumento na participação das mulheres no número de credores de 

aproximadamente 2.4 p.p. de 2015 para 2017, chegando a 51,5% (Figura 6). Destaca - se que 

as mulheres tomam em média créditos de menor valor. 

 

Figura 7: Participação das mulheres no crédito. Fonte Banco Central. 

 

O aumento do saldo do crédito para as mulheres foi maior do que o dos homens nos 

três anos analisados (2015, 2016 e 2017). Essa dessemelhança é mais significativa em 2016, 

quando entrou em vigor a Circular 3.786, de 10 de março de 2016, que reduziu o limite 

inferior para o envio de informações individualizadas ao BCB de R$1.000,00 para R$200,00. 

Ou seja, parte desse aumento do saldo reflete a disponibilidade de novos dados, pois, antes, as 

operações de valor baixo (predominantemente de mulheres) não eram computadas. Segundo o 

Bacen em termos de taxa de inadimplência, não há diferenças relevantes entre os gêneros 

feminino e masculino. 

 

1.4.2. Crédito para Pessoa Física por Idade 

No tocante ao volume de crédito destinado à pessoa física por faixa etária do tomador, 

observa-se que, quanto maior a idade, maior foi a taxa de crescimento do volume de crédito 

entre 2015 e 2017 (Figura 7). As distinções entre as faixas etárias têm sido significativas. Em 
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2017, o crédito destinado à faixa etária de 60 anos ou mais cresceu 11,6%, ao passo que, para 

a faixa de 24 anos ou menos, o crédito caiu 1,4% (Tabela 4). 

 

Figura 8: Variação anual do saldo de crédito por faixa etária (2015 a 2017). Fonte: Banco 

Central. 

 

Tabela 4: Evolução do saldo do crédito para pessoas físicas por faixa etária. Fonte: Banco 

Central. 

R$ bilhões 

 Dez 2015 Dez 2016 Dez 2017 

Total 1.512 1.561 1.649 

Vinte e quatro anos ou menos 41 40 40 

De vinte e cinco a trinta e nove anos 524 526 542 

De quarente a cinquenta e nove anos 666 684 721 

Sessenta anos ou mais 281 310 346 

 

Segundo o Bacen para as faixas etárias mais altas as taxas de inadimplência tem uma 

inclinação a serem menores. Todas as faixas etárias mostraram uma diminuição na taxa de 

inadimplência, mas o maior recuo ocorreu nas duas faixas etárias mais baixas. 
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“A expansão do crédito à pessoa física, por significar adiantamento de gastos, vem 

se constituindo um dos maiores elementos do consumo. Segundo estudo do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), este é o mais longo 

ciclo expansionista de crédito dos últimos dez anos. Apesar dos elevados juros 

embutidos nas prestações, a clara melhoria do cenário externo da economia 

brasileira, associada à manutenção da inflação em níveis reduzidos, vem permitindo 

a oferta com prazos dilatados, de financiamento às famílias, incorporando fatias 

crescentes da população ao mundo do crédito formal” (DUPAS, 2007, p. 144).  

Observa-se segundo o Bacen que as faixas etárias mais elevadas apresentam um perfil 

menos arriscado, o que possibilitou a expansão significativa do crédito num período de altas 

taxas de desemprego, ainda com alguma diminuição das taxas de inadimplência. 

 

1.4.3. Portabilidade De Crédito 

A portabilidade de crédito tem apresentado aumento. Foram efetivados 2,1 milhões de 

pedidos em 2017 (alta de 93,7% em relação a 2016), movimentando R$16,9 bilhões (aumento 

de 122,2%). O valor médio do contrato portado foi de aproximadamente R$8.000, aumento de 

cerca de mil reais. Aumento este que segundo o Bacen é resultante principalmente da 

expansão do prazo médio a decorrer, de 42 meses em 2016 para 49 meses em 2017. 

A redução da Taxa Selic é segundo o Bacen uma justificativa para essa dilatação da 

portabilidade. O recuo da taxa de referência ampliou o espaço para que as instituições 

pudessem melhorar as condições originais de contratos de crédito consignado, dado que as 

taxas de concessão nessa modalidade reduziram marginalmente no período. 

A modalidade que mais foi portada foi a de crédito consignado, que respondeu por 

99,9%, tanto do total de pedidos quanto dos pedidos efetivados, e por 99,5% do valor portado. 

A causa de a portabilidade ser quase que exclusivamente de crédito consignado são às 

particularidades dessa modalidade.  

O crédito consignado, assim como o financiamento de veículos e o financiamento 

imobiliário, frequentemente tem a presença de um intermediário financeiro. 

Entretanto, o consignado, por ser um empréstimo apresenta maior agilidade na 

portabilidade ao não ter vinculado um bem alienado. Isso facilita a atuação do 

intermediário financeiro na busca de manter o volume de empréstimo do cliente e, 

ao mesmo tempo, gerar comissões de intermediação (BACEN, 2018, p.31). 

 

O valor acumulado (R$16,9 bilhões) dos contratos de consignado portados em 2017 

responde por 10,9% da totalidade de concessões de crédito consignado (R$155 bilhões) no 

mesmo período (BACEN, 2018). 
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CAPITULO 2 - PLANEJAMENTO FINANCEIRO E SUA INFLUÊNCIA NAS 

DECISÕES DE TOMADA DE CRÉDITO, CONSUMO E INVESTIMENTO 

 

Na atualidade o mundo tem inúmeros e variados produtos financeiros como, por 

exemplo, cartão de crédito, cheque especial, financiamentos, poupança, fundos de 

investimento, entre outros e estes incentivos acabam por aumentarem o incentivo ao consumo. 

Com isso, segundo Lucci et al, (2006), as pessoas precisam estar preparadas para lidar com 

situações cada vez mais complexas quando almejarem adquirir um serviço ou um bem. Tem-

se atualmente as mais diversas formas de pagamento, mas as decisões de investimento nem 

sempre são fáceis de serem tomadas. Taxas de retorno, quantia inicial mínima e períodos de 

carência são alguns dos componentes que transpõem difícil acesso as alternativas à poupança 

para a população em geral.  

De acordo com Braunstein e Welch (2002), para se beneficiar dessas inovações, como, 

por exemplo, a internet, os consumidores precisam de algum conhecimento sobre finanças 

não somente para identificar e acessar as informações pertinentes aos mesmos, como também 

para avaliar a fonte dessas informações. 

Sobre ações dessa natureza, cabe perguntar quão conscientes estão dos riscos 

envolvidos, se efetivamente avaliaram a relação custo-benefício de suas decisões, quais as 

implicações financeira de suas decisões. Além disso, também é importante compreender a 

forma como ocorreu à avaliação, se e quais os conceitos que as pessoas detêm para essa 

tomada de decisão e, principalmente, se e como a educação financeira colabora na qualidade 

de suas ações. Segundo Leal e Nascimento (2011) a administração dos recursos pessoais dos 

indivíduos engloba as decisões financeiras das famílias para realizar suas escolhas. Optar 

entre consumir ou economizar, escolher entre investir os recursos, fazer ou não 

financiamentos e administrar os riscos existentes envolvem essa tomada de decisão. 

As finanças estão presentes diariamente na vida das pessoas, para autores como Bodie 

e Merton (2002, p.32), “Finanças é o estudo de como as pessoas alocam recursos escassos ao 

longo do tempo”. Já para Gitman (2001, p. 34) finanças é “A arte e a ciência de gerenciar 

fundos que afetam a vida de qualquer pessoa ou organização”. 
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Finanças pessoais, de acordo com Cherobim e Espejo (2010, p.1), é “[...] a ciência que 

estuda a aplicação de conceitos financeiros nas decisões financeiras de uma pessoa ou família. 

Em finanças pessoais são considerados os eventos financeiros de cada indivíduo, bem como 

sua fase de vida para auxiliar no planejamento financeiro.”. 

Em Jacob et al. (2000, p. 8), o termo financeira “aplica-se a uma vasta escala de 

atividades relacionadas ao dinheiro nas nossas vidas diárias, desde o controle do cheque até o 

gerenciamento de um cartão de crédito, desde a preparação de um orçamento mensal até a 

tomada de um empréstimo, compra de um seguro, ou um investimento.” 

A teoria financeira fica estabelecida como sendo um conjunto de conceitos que 

ajudam a organizar o pensamento das pessoas sobre como alocar recursos ao longo 

do tempo e um conjunto de modelos quantitativos para ajudar as pessoas a avaliarem 

alternativas, tomarem decisões e implementá-las (BODIE e MERTON, 2002, p. 32). 

 

Segundo Lucci et al. (2006), a importância da educação financeira pode ser vista sob 

as mais diversas perspectivas: sob o bem estar pessoal, jovens e adultos podem e precisam 

tomar decisões que influenciarão seu futuro e podem vir a comprometê-lo; as repercussões 

vão desde desordem das contas domésticas até a inclusão do nome em sistemas como 

SPC/SERASA, que prejudicam não só o consumo como, em muitos casos, também a carreira 

profissional. 

 

2.1.  Planejamento Financeiro – Conceitos 

 

Para Ross, Westerfiel e Jaffe (1995) o planejamento financeiro pode ser visto como o 

processo formal que orienta o acompanhamento das diretrizes de mudanças e a revisão, 

quando necessário, das metas já estabelecidas, propiciando a visualização com antecedência 

das possibilidades de investimento, o grau de endividamento e o montante de dinheiro que 

deve ser deixado disponível, visando ao crescimento e à rentabilidade da empresa ou do 

indivíduo. 

Para Gitman (2001, p. 434) “O planejamento financeiro é um aspecto importante das 

operações nas empresas e famílias, pois ele mapeia caminhos para guiar, coordenar e 

controlar as ações das empresas e das famílias para atingir seus objetivos”. De acordo com 

Leal e Nascimento (2011) “o planejamento financeiro, por si só é capaz de responder a três 



35 
 

 
 

questões relevantes: como aproveitar as oportunidades de investimento que o mercado 

propõe; identificar o grau de endividamento aceitável; e determinar a parcela dos lucros 

aferidos”.   

Segundo Braunstein e Welch (2002), em um artigo do boletim do Federal Reserve, a 

má administração do dinheiro acaba por deixar os consumidores vulneráveis a crises 

financeiras mais graves. Sobre uma perspectiva mais ampla, as autoras acreditam que as 

operações de mercado e as forças competitivas acabam por ficar comprometidas quando 

consumidores não tem habilidade suficiente para administrar efetivamente suas finanças. 

Quando os agentes são bem informados, o mercado se torna mais competitivo e mais 

eficiente.  

A utilização de instrumentos de planejamento financeiro adequados às reais 

necessidades da família auxilia no estabelecimento de metas de consumo, evitando, 

dessa forma, que as decisões sejam tomadas impulsionadas pelo imediatismo. Esse, 

que, na maioria das vezes, leva as pessoas a gastarem sem necessidade ou até 

mesmo fazer um investimento que não podem. (SANTOS et al., 2014, p. 01). 

 

Assim o processo de planejamento financeiro pode ser dito como algo que se inicia 

com planos financeiros ou estratégicos de longo prazo que, por sua vez, gerenciam a 

formulação de planos e orçamentos de curto prazo.  

 

2.1.2. Planejamento Financeiro Pessoal 

O planejamento pessoal está ligado aos objetivos que cada pessoa traça em sua vida, a 

busca por estes tem inicio com o planejamento estratégico pessoal, onde cada indivíduo 

define o que quer para sua vida daqui a um ano, dois anos, dez anos e para o resto da vida 

(CHEROBIM e ESPEJO, 2010). 

Zenkner (2012) aponta que é preciso entender e descrever quais são os objetivos de 

curto e longo prazo do indivíduo ou família antes de fazer uso de qualquer ferramenta da 

economia familiar. Os objetivos de curto prazo são vistos aqueles que o indivíduo deseja 

realizar em um período dito como próximo, em uma semana, um mês ou até um ano (ROCHA 

e VERGILI, 2007).  Como exemplos de objetivos de curto prazo, pode-se destacar a compra 

livros, roupas, presentes, celular, etc. Já os objetivos de longo prazo, segundo Rocha e Vergili 
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(2007), são aqueles que levarão mais de um ano para serem realizados, como por exemplo, a 

compra de um apartamento. 

 Deve-se destinar mais tempo para análise das opções dos objetivos de longo prazo, 

pois acabam por envolverem valores maiores para se conquistar, consequentemente o risco de 

aquisição acaba sendo maior, por isso deve-se destinar mais tempo para análise das opções e o 

custo benefício dos mesmos.  

Cherobim e Espejo (2010) destacam que, 

A compreensão da nossa realidade financeira, a identificação das necessidades da 

nossa família, a priorização dessas necessidades por um lado, e a quantificação dos 

recursos disponíveis para satisfazê-las, por outro lado (salário, aluguéis, pensões e 

ajustas de custo, rendimentos financeiros), facilitam a elaboração do nosso 

planejamento financeiro pessoal (CHEROBIM e ESPEJO, 2010, p. 30). 

 

Segundo Frankenberg (1999, p. 31) estabelecer e seguir uma estratégia precisa, 

deliberada e dirigida para a acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de 

uma pessoa e de sua família pode estar voltada para curto ou longo prazo. 

Conforme Gitman (2001, p. 434), “O processo de planejamento financeiro começa 

com planos financeiros de longo prazo, ou estratégicos, que por sua vez guiam a formulação 

de planos em curto prazo ou operacionais”. 

 

2.2. Racionalidade Limitada e Planejamento Financeiro 

 Segundo Artifon e Piva (2013) o descontrole financeiro e o endividamento não 

dependem unicamente renda mensal do indivíduo, mas resulta dos apelos exagerados da 

sociedade de consumo, de tal maneira que este comportamento financeiro não consegue ser 

explicado por um viés de racionalidade, pois nele interferem aspectos culturais e também 

psicológicos.  

   De acordo com Vasconcellos (2001), economia pode ser definida como: 

[…] a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar 

recursos produtivos escassos, na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los 

entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer às 

necessidades humanas. Assim, trata-se de uma ciência social, já que objetiva atender 

às necessidades humanas. Contudo, depende de restrições físicas, provocadas pela 

escassez de recursos produtivos ou fatores de produção (mão-de-obra, capital, terra, 

matérias-primas) (VASCONCELOS, 2001, p. 03). 
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Segundo Steingraber e Fernandez (2013), na economia antigos debates se tornam 

relevantes depois de algum tempo de esquecimento, não com a mesma intensidade ou no 

mesmo contexto, mas com a mesma influencia na formação das ideias da teoria econômica e 

da pesquisa empírica. De acordo com estes autores um dos assuntos que reapareceu depois de 

algum período de esquecimento é o debate que coloca em questão a racionalidade dos agentes 

econômicos, pertencendo ao campo da microeconomia e com aplicação nas demais áreas, por 

ser um tema metodológico básico: como os indivíduos se comportam na teoria/modelo a ser 

considerado. 

Em economia e para os gestores de varias organizações é importante explicar e 

conhecer como os agentes consumidores se comportam frente as mais variadas escolhas e 

desejos de consumo dado que existe uma limitação por sua renda, ceteris paribus
4
.  

Segundo Steingraber et al. (2013), a economia, vista pelos olhares neoclássicos, 

buscou moldar matematicamente o comportamento dos indivíduos (consumidores, empresas, 

investidores, entre outros). Esta modelagem expandiu a capacidade de aplicação da teoria, sob 

a forma de generalização dos resultados e pressupostos básicos da teoria onde o agente 

econômico, o “homo economicus”, assumia um comportamento padrão, sem imperfeições de 

conhecimento. 

Segundo Vasconcelos (2001, p. 22) o período neoclássico tem inicio na década de 

1870, com as obras de William Stanley Jevons, Carl Menger e León Walras, e depois 

desenvolvidas por seus seguidores, como Eugen Bõhm-Bawerk, Joseph Alois Schumpeter, 

Vilfredo Pareto, Arthur C. Pigou e Francis Edgeworth. Neste período, há grande destaque 

para os aspectos microeconômicos da teoria. Princípio de economia, de Alfred Marshall, 

publicado pela primeira vez em 1890, é tido como a obra de maior influencia dessa época foi 

e foi usada como livro texto básico até a metade deste século. 

 Esse foi um período de grande evolução para a formalização da análise econômica, 

onde estudou-se e analisou-se com afinco o comportamento do consumidor. O desejo do 

                                                           
4
 Conforme Vasconcellos (2001), ceteris paribus é uma expressão latina usada em economia que indica que 

todas as demais variáveis regressoras permanecem constantes, ou seja, serve para verificar o efeito de variáveis 

isoladamente.  
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consumidor de maximizar sua utilidade (satisfação no consumo) e do produtor em maximizar 

o lucro são a base para a elaboração do aparato teórico.  

Vale ressaltar que a teoria neoclássica também é conhecida como teoria marginalista, 

pois é possível concluir o equilíbrio de mercado por meio do estudo de funções ou curvas de 

utilidade e de produção, considerando restrições de fatores e restrições orçamentárias e o 

resultado deriva substancialmente dos conceitos marginais (receita marginal, custo marginal 

etc.). 

Segundo Blaug (1999) a definição de racionalidade neoclássica pode ser definida 

como: 

A tentativa de derivar todo o comportamento econômico a partir da ação de 

indivíduos em busca da maximização de suas vantagens, sujeitos aos obstáculos da 

tecnologia a das alocações. Isso é o que se chama postulado de racionalidade, que 

figura de forma inexpressiva em todo o argumento neoclássico. O que o economista 

entende por “racionalidade” não corresponde à compreensão que o leigo tem do 

termo (...) racionalidade significa escolher de acordo com uma ordem de 

preferências que é completa e transitiva, sujeita à informação perfeita e adquirida a 

alto custo; onde existe incerteza de resultados futuros, a racionalidade significa a 

maximização da vantagem de um resultado multiplicada pela probabilidade de sua 

ocorrência (BLAUG, 1999, p.315). 

 

Porém entre os séculos XIX e XX autores institucionalistas criticam essa teoria do 

comportamento por causa de sua perfeição. Estes autores criam que quando a racionalidade 

do homem econômico tornou-se o padrão de comportamento da teoria econômica a economia 

se distanciou muito das outras ciências, como a sociologia, o direito e a psicologia 

(STEINGRABER et al., 2013). 

A teoria keynesiana iniciou-se com a publicação de A teoria geral do emprego, do juro 

e da moeda, de John Maynard Keynes, na Páscoa de 1936. Muitos autores descrevem que a 

partir daí iniciou-se a Revolução Keynesiana, tamanho o impacto da obra. Segundo 

Steingraber et al:  

Keynes apresenta a incerteza como elemento básico do comportamento dos agentes 

no mercado. A partir deste pressuposto, novas idéias da racionalidade foram 

apresentadas por autores como Hicks e Samuelson. Ao longo dos anos cinquenta, 

Herbert Simon apresenta a idéia de racionalidade limitada dos indivíduos como 

alternativa ao homem econômico. Tal teoria preconizava que, mesmo com a 

intenção de ser maximizador, o indivíduo estava sujeito a cometer erros e omissões e 

naturalmente alcançar resultados “satisfatórios” e não “ótimos” (STEINGRABER et 

al., 2013, p. 2). 
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A pesquisa de Simon (1980) pode ser vista como um marco transformador na teoria 

econômica. Pois este em sua pesquisa aponta que não se pode fazer uma escolha racional, 

visto que faltam informações completas aos indivíduos e também porque há um custo para se 

buscar informação. Segundo o autor: 

Em comportamento administrativo a racionalidade limitada é caracterizada como 

uma categoria residual – a racionalidade é limitada quando lhe falta onisciência. E a 

falta de onisciência é fruto, principalmente, de falhas no conhecimento das 

alternativas, incerteza a respeito de eventos exógenos relevantes e inabilidade no 

cálculo de suas consequências (SIMON, 1980, p. 42). 

 

O surgimento do conceito de racionalidade na Economia é relativamente novo, 

segundo Blaug, 

O significado da racionalidade para o economista é uma invenção relativamente 

recente, que data dos anos 30 e descende da revolução marginal de 1870. Para os 

economistas clássicos, a racionalidade (termo que eles nunca usaram) significava 

preferir mais a menos, escolher a mais alta taxa de retorno, minimizar custos 

unitários e, acima de tudo, buscar seu próprio interesse sem consideração explícita 

para com o bem-estar dos outros. Com o uso da teoria da utilidade marginal, e em 

particular com a interpretação ordinalista de Hicks-Allen da utilidade, a busca do 

interesse próprio discretamente cede lugar à maximização de um ordenamento de 

preferência consistente sob informação certa e completa. Neumann e Morgenstorm 

introduziram a interpretação da vantagem esperada onda há incerteza e, mais 

recentemente, a nova macroeconomia clássica reinterpretou a concepção da 

informação perfeita sob incerteza de forma a significar informação acerca da 

probabilidade da distribuição de preços futuros. Porém, o que há de comum a todas 

essas colocações do postulado de racionalidade ao longo dos últimos sessenta anos é 

um conjunto estável e bem comportado de preferências e informação perfeita sem 

custo acerca dos resultados futuros. (BLAUG, 1999, p. 315-316). 

 

A racionalidade humana é exercida somente de forma limitada, isso porque “a mente 

humana que é responsável pelo reconhecimento, pela seleção das informações e também pela 

busca destas possui capacidade limitada” (SILVA et al., 2012, p. 180). Em outras palavras,  

“o ser humano é intencionalmente racional, mas somente de forma limitada” (SIMON, 1957, 

p. 24). 

Contrariamente a incerteza de Keynes, Simon expande o entendimento sobre o 

comportamento dos agentes econômicos, portanto, com base microeconômica. Baseando-se 

nos estudos de Herbert Simon, surge por meio de Muth o conceito de expectativas racionais, 

mas ainda sem forma e aplicação definida, porém mesmo assim causa grande impacto sobre o 

conceito neoclássico de racionalidade, relaxando os rígidos pressupostos de comportamento 
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maximizador. “(…) a defesa do comportamento maximizador tornou-se uma condição 

eternamente condicionada à adoção por parte do indivíduo de um comportamento racional.” 

(STEINGRABER et al., 2013, p.129). Ademais diversos avanços na teoria neoclássica 

também são considerados resultantes da racionalidade limitada, como, por exemplo, o 

conceito de informação assimétrica e risco moral. 

Dentro da Economia há um grande espaço ocupado pelo termo racionalidade, para ser 

mais exata dentro da microeconomia. De acordo com Steingraber et al. (2013, p. 127)  “A 

formação do conceito de racionalidade vem do estudo do comportamento dos indivíduos, seu 

uso é indispensável para a elaboração de uma base teórica para qualquer paradigma”. Arrow 

(1987, p. 69) afirma que: “parece ser acertado que a teoria da Economia deve ser baseada na 

racionalidade, como uma matéria de princípio.”.  

 Segundo Dequech (2001, p. 912-913) “a expressão ‘racionalidade limitada’ é também 

usada para denotar o tipo de racionalidade a que pessoas ou organizações se referem quando o 

ambiente na qual elas operam é relativamente complexo às suas capacidades e habilidades 

mentais”. 

 Assim, a racionalidade limitada é também utilizadas para classificar o modo como as  

pessoas ou instituições se comportam em ambientes e até mesmo situações onde não têm 

conhecimento completo necessário, ou seja, há uma falta de informações sobre o que 

almejam, o que compromete sua perspicácia mental.  

 

2.3.  Endividamento por Falta de Planejamento Financeiro 

Segundo Pinheiro, endividamento e educação financeira são interligados, a 

denominada educação financeira auxilia o sistema econômico, pois a mesma contribui para 

que os agentes econômicos consumam serviços financeiros e produtos de forma adequada 

(PINHEIRO, 2008). 

Especialistas defendem que a educação financeira, aliada à proteção do consumidor, 

pela via da supervisão e regulação dos mercados financeiros, e ao comportamento 

responsável dos prestadores de serviços financeiros, é o instrumento capaz de 

permitir que se tomem decisões bem sucedidas sobre temas de total relevância para 

qualquer população, como previdência, crédito, seguros e investimentos. 

(PINHEIRO, 2008, p. 1). 
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O processo de planejamento pode ser tido como o mecanismo que as pessoas e 

organizações utilizam para administrar suas relações com o futuro. É uma utilização 

específica do processo de decisão visto que as decisões que podem, que serão praticadas no 

futuro ou que podem intervir de alguma forma no futuro, são decisões de planejamento 

(MAXIMIANO, 2005). 

Segundo Barbosa et al. (2012) uma forma de fazer o planejamento financeiro para 

controlar os próprios gastos é formular um orçamento de maneira que este lhe forneça 

informações úteis sobre a verdadeira situação financeira no momento, mostrando assim se os 

gastos são comportados pelo salário recebido. O orçamento é uma fotografia das despesas e 

receitas de um indivíduo ou família.  

Oliveira (2010) especifica que para se montar um orçamento se faz necessário anotar 

todas as receitas e todas as despesas feitas por algum tempo, preferencialmente meses. As 

receitas são tidas como o salário liquido e todas as demais possíveis fontes de renda como 

aposentadoria, alugueis, juros de rendimentos, etc.  

Na maioria das vezes, segundo Barbosa et al. (2012), as pessoas se preocupam mais 

com as grandes despesas, aquelas que costumam ser notadas com maior facilidade, e que são 

tidas como despesas as quais certamente irão ocorrer como a prestação do carro, a escola dos 

filhos, as compras de supermercados, etc. Porém, muitas pessoas se descuidam das despesas 

menores, como gastos com lanches, presentes e outras coisas, fato que afeta o 

comprometimento da renda e o nível de endividamento. (BARBOSA et al., 2012) 

Para Marques e Frade (2003), endividamento é tido o uso de recursos de terceiros para 

a finalidade de consumo, ao tomar posse desse recurso se institui um compromisso em 

devolvê-lo, na data estipulada, tal montante, normalmente é acrescido de juros e também 

correção monetária.  

O endividamento pode ser acompanhado pelo descumprimento do compromisso 

assumido, gerando consequentemente a inadimplência, ou seja, o não pagamento dos 

compromissos financeiros na data estabelecia. Uma das situações mais graves que pode 

resultar do endividamento é o sobreendividamento, também por falência ou insolvência, que 

são aqueles casos em que o devedor já não tem mais como honrar seus compromissos, ele está 

totalmente impossibilitado, de forma duradoura ou estrutural, de pagar suas dividas 

(MARQUES e FRADE, 2003). 
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Segundo Pinheiro (2008) no dia-a-dia, os indivíduos fazem atividades associadas aos 

seus recursos financeiros, como por exemplo abrir uma conta bancária, contratar o seguro de 

um carro, planejar o orçamento familiar ou simplesmente optar por pagar uma conta com 

cartão de crédito. Para tomar essas decisões as pessoas necessitam informação e formação 

adequadas, de maneira que os usuários de produtos financeiros saibam que, entre as diversas 

opções existentes, saberão escolher a que provavelmente mais lhes trará benefícios. Segundo 

Thaler e Mullainathan (2000), a economia comportamental estuda como a combinação de 

conceitos econômicos, sociológicos e psicológicos pode explicar o que acontece na vida 

econômica real, em que os agentes econômicos apresentam limitações ao exercício da plena 

racionalidade. 

Isso porque pesar de os desejos e necessidades dos individuas serem ilimitados os 

recursos são escassos. Assim, de acordo com Lelis (2006), o comportamento do consumidor, 

está sempre ligado a escolher entre as diversas alternativas, ou seja, consumir sempre envolve 

tomar uma decisão. Para Cerbassi (2004) muitas das decisões que o individuo toma com 

relação ao dinheiro decorrem de hábitos, que nem sempre são saudáveis. 

Segundo Barbosa et al. (2012) consumidor recebe estímulos que o fazem comprar 

constantemente, este se depara com ter que tomar uma decisão entre o consumo ou o 

investimento em aplicações, visto que o mesmo está sujeito a influencia do ambiente externo, 

do ambiente interno, e ainda do ambiente sociocultural. De acordo com Silva (1995) o 

ambiente interno é representado pelo lado psicológico constituído de motivação, 

personalidade, percepção, aprendizagem e atitudes. Já o ambiente externo pode ser tido como 

uma das maneiras usadas para convencer o cliente a comprar um produto desnecessário, nota-

se isto nas propagandas de marketing que são uma tentativa direta do produtor ou vendedor de 

alcançar, informar ou atrair os consumidores para adquirir bens e serviços. 

O consumidor acaba se endividando por diversas razões, entre elas estão: dificuldade 

financeira pessoal, que complica ou até mesmo impossibilita o cumprimento de suas 

obrigações, desemprego, falta de controle nos gastos, atraso de salário, doenças, má fé, fatores 

estes que se agravam em época de crise econômica do país (FIORENTINI, 2004).   

O atraso no pagamento de contas é também uma das formas de endividamento. A 

dívida com impostos é também um problema enfrentado, sobretudo por 

trabalhadores autônomos e empreendedores. Na falta eventual de recursos, o 

pagamento de mensalidades de seguros, planos de saúde, alugueis, mensalidades 

escolares, compra fiado, etc., podem levar as famílias a contrair novas dívidas. 

(CLAUDINO et al., 2009, p. 5). 
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Segundo Claudino et al. (2009) muitas formas e fontes de crédito estão disponíveis no 

mercado: cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado, crédito produtivo 

(investimentos e capital de giro), crédito imobiliário, empréstimos com agiotas, parentes e 

amigos. Segundo este autor está com alguma inadimplência pode fazer com que a pessoal 

tome mais de um financiamento, podendo leva-la a uma situação de múltiplo endividamento. 

A ausência de planejamento gera espanto em muitos indivíduos é vista com um fator 

importante relacionado ao endividamento.  De acordo com Durkheim apud Rodrigues (2004) 

o indivíduo sempre tenta se adequar aos novos ambientes sociais, assim se ele estiver incerto 

dos valores passados a ele em sua criação familiar, o mesmo começa a desejar um estilo de 

vida mais caro do que o de costume, podendo com isso não conseguir arcar com suas 

despesas. 
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CAPITULO 3 - METODOLOGIA 

 

Neste trabalho utilizou-se a pesquisa quantitativa, pois é aquela que segundo Vieira 

(1996) se caracteriza pela utilização de instrumentos estatísticos, tanto na coleta como 

também no tratamento dos dados, e que tem como intuito medir relações entre as variáveis. 

No estudo quantitativo, o pesquisador parte de um plano preestabelecido com hipóteses e 

variáveis claramente estabelecidas. Busca medir e quantificar os resultados da observação, 

elaborando-os em dados estatísticos. 

Pode-se assim dizer que o método quantitativo de acordo com Zanella (2011) se atenta 

com representatividade numérica, ou seja, com a medição objetiva e a quantificação dos 

resultados. Tendo assim o objetivo de interesse de generalizar os dados a respeito de uma 

população, nesta investigação foi utilizado todo conjunto populacional, isto é 100% dos 

servidores inativos da conjuntura legislativa. 

Segundo Zanella (2011), com certa frequência notam-se análises quantitativas como 

fundamento de análises qualitativas. Para Vieira (1996, p. 66) “o raciocínio e a argumentação 

na análise qualitativa são baseados na variedade de técnicas usadas no modo qualitativo.” O 

autor argumenta “que é essencial se conceituar o método qualitativo e o método quantitativo 

não como uma dicotomia, mas um continuum, como um método misto, representando um 

ponto intermediário da escala”. 

O questionário é uma técnica de coleta de dados composta por uma série ordenada de 

perguntas descritivas, como renda, idade, escolaridade, profissão e outros, perguntas 

comportamentais, padrões de consumo, de comportamento social, econômico e pessoal, 

dentre outros e perguntas preferenciais como a opinião e avaliação de alguma condição ou 

circunstância. Esse método permite atingir um grande número de pessoas, assim com uma 

área geográfica ampla, já que pode ser aplicado de diversas formas, como, por exemplo, ser 

enviado pelo correio e até mesmo por e-mail. Outra vantagem apresentada pela técnica é 

anonimato das respostas e a consequente liberdade do individuo que responde expor sua 

opinião dentro da sua disponibilidade de tempo. Além do fato dele ser igual para todos os 

respondentes, garantindo uniformidade nas perguntas e também nas respostas (GIL, 2007; 

RICHARDSON et al., 2007). 
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Sendo assim, esta pesquisa será classificada como quantitativa, em seu universo, que 

utilizará de um questionário, conforme ANEXO 1, aplicado 100% dos servidores inativos do 

órgão, correspondente a 75 servidores inativos, sendo que 39 (trinta e nove) servidores 

responderam ao questionários, para o recolhimento dos dados. 

 

Gráfico 1: População de 75 servidores inativos. Universo x amostra estatística dos servidores 

inativos do legislativo municipal referente ao questionário aplicado. 

 

Para este estudo houve a tentativa de pesquisar a população (77 servidores), de modo 

óbvio o objetivo desta investigação seria uma exatidão superior se fosse analisado o grupo por 

inteiro, neste caso toda população. No entrando, não foi possível, pois 38 servidores não 

foram localizados ou recusaram - se a participar da pesquisa. Observa-se que é impraticável 

na grande maioria dos casos, estudar-se a população em virtude de distâncias, custo, tempo, 

logística, entre outros motivos pessoais. 

Buscou-se ainda fazer cálculos financeiros, para avaliar o comportamento das taxas de 

juros e o quanto os servidores inativos conseguiriam poupar caso ao invés de estarem pagando 

parcelas de seus consignados estivessem investindo o mesmo valor em suas poupanças. 
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CAPITULO 4 - ANALISE DA DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a realização 

desta pesquisa. A conscientização da população é necessária e o planejamento financeiro pode 

ajudar as pessoas a terem consciência de todas as variáveis envolvidas numa decisão e 

fornecer instrumentos para uma tomada de decisão eficiente. Autores como Vitt (2004), 

acreditam que a decisão de consumo é afetada por aspectos psicológicos, físicos, e por valores 

sociais que estão baseados em sentimentos e emoções. 

De acordo com Cerbassi (2004) o indivíduo nem sempre toma decisões de acordo com 

sua necessidade, e na maioria das vezes essas decisões são afetadas pelo hábito de comprar no 

impulso ou por influencia de outros fatores, o que acaba resultando em uma escolha não 

saudável. 

 

4.1. Perfil Dos Respondentes 

 

O estudo em questão foi desenvolvido através da aplicação de questionários aos 

servidores públicos inativos do município de Campos dos Goytacazes- RJ. A aplicação dos 

questionários foi realizada aleatoriamente com indivíduos selecionadas pelo critério de 

acessibilidade e conveniência. 

Na aplicação dessa pesquisa buscou-se identificar o por quê esses indivíduos pegam 

empréstimo consignado, e se os mesmos possuem algum conhecimento sobre planejamento 

financeiro, buscando verificar se estes fazem algum tipo de planejamento financeiro para 

tomar um empréstimo consignado. 

Dos 39 entrevistados, 51,28% são do sexo masculino, enquanto 48,72% são do sexo 

feminino, todos aposentados ou pensionistas. No que se refere à faixa etária dos respondentes, 

observa-se, na Tabela 6, que houve uma diversidade nas repostas, a maioria deles possui idade 

entre 61 e 65 anos representando 20,51%, tendo 76,93% dos entrevistados a idade entre 51 e 

75 anos, o que mostra a vulnerabilidade das pessoas com maior idade, vulnerabilidade esta 

que é resultante da debilidade mental e até mesmo física que estes indivíduos possuem, 

ficando assim mais sujeitos as investidas dos bancos, financeiras, cooperativas de crédito, etc., 

e ainda as pressões exercidas pelas famílias para que tomem esses empréstimos com taxas 
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menores, pelo baixo risco de inadimplência devido ao desconto em folha, que acabam não 

pagando e levando estes idosos ao endividamento. 

 

Tabela 5: Faixa Etária dos Respondentes. 

Idade Qtde. Freq. 

Menor ou igual a 50 anos 3 7,69% 

Entre 51 e 55 anos 4 10,26% 

Entre 56 e 60 anos 6 15,38% 

Entre 61 e 65 anos 8 20,51% 

Entre 66 e 70 anos 7 17,95% 

Entre 71 e 75 anos 5 12,82% 

Entre 76 e 80 anos 2 5,13% 

Entre 81 e 85 anos 1 2,56% 

Não Resposta 3 7,69% 

Total OBS. 39 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Quantidade de entrevistados que possuem casa própria. 

 

Observou-se de acordo com o questionário que o estado civil predominante foi aquele 

identificado como outros, podendo ser viúvo ou separado, de acordo com a Tabela 7. E que a 

maior parte dos entrevistados possui casa própria (84,62%) e apenas uma pequena parte não 

possui (12,82%), como se pode notar na Tabela 8. 

 

 

84,62%

12,82%

2,56%
Possui casa própria?

Sim

Não

Não 
Resposta
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Gráfico 2: Caracterização da Amostra. 

  

 No tangente ao grau de escolaridade houve pluralidade, a maior parte dos 

entrevistados, representando 48,72% possui ensino médio incompleto. Boa parte dos 

entrevistados também disse possuir o ensino fundamental completo (15,38%) e outra parte 

significativa afirma possuir o ensino superior completo (15,38%), como pode-se observar na 

tabela 9. Para alguns autores os indivíduos com menores gruas de escolaridade tendem a ser 

mais susceptíveis a tomar empréstimos, não é interesse desta pesquisa provar isto, mais vale 

ressaltar que quanto ao grau de escolaridade a maior parte dos entrevistados possui o ensino 

médio incompleto. 

Tabela 6: Grau de Escolaridade. 

Grau de Escolaridade Qtde. Freq. 

Ensino Fundamental Incompleto 4 10,26 % 

Ensino Fundamental Completo 6 15,38% 

Ensino Médio Incompleto 9 23,08% 

Ensino Médio Completo 3 7,69% 

Ensino Superior Incompleto 5 12,82% 

Ensino Superior Completo 6 15,38% 

Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado 2 5,13% 

Não Resposta 4 10,26% 

Total OBS. 39 100% 
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Quando questionados a respeito de possuir Cartão de Crédito e Cheque Especial 

48,717% dos entrevistados afirmaram possuir cartão de crédito e 10, 025% disse possuir os 

dois produtos, vide tabela 10. 

Tabela 7: Produtos Bancários. 

Possui Cartão de Crédito ou Cheque Especial Qtde. Freq. 

Cartão de Crédito 19 48,72% 

Cheque Especial 0 0% 

Cartão e Cheque 4 10,26% 

Não Resposta 16 41,03% 

Total OBS. 39 100% 

   

Quando perguntados sobre o tipo de empréstimo que costumam pegar a maior parte 

deles respondeu que o Empréstimo Consignado, 79, 49% (GRAFICO 4), e uma boa parte dos 

entrevistados (33,333%) afirma pegá-los por outros motivos que não sejam adquirir bens ou 

pegar empréstimos, esses motivos podem ser entendidos, como estudo de filhos ou até mesmo 

tratamentos de saúde, mas 25,641% dos indivíduos disseram tomar esse tipo de empréstimo 

para adquirir algum bem (TABELA  9). 

 

Gráfico 3: Modalidade de empréstimo que os entrevistados costumam pegar. 
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 Quando questionados quanto ao motivo pelo qual costumam pegar empréstimos a 

maior 15,38% respondeu que para pagar dívidas pré-existentes, 25,64% para adquirir bens, 

como casas e carros, por exemplo, mas a maior parte deles assinalou a opção outros 

justificando ser para financiar os estudos dos filhos, tratamentos de saúde ou pegar para ajudar 

a alguém da família. Um aspecto importante abordado no questionário foi a quantidade de 

meses que costumam parcelar aqueles empréstimos adquiridos, a maior para dos entrevistados 

(82,05%) afirmou que acima de 49 meses, vide a Tabela 13. 

Tabela 8: Motivos pelos quais os entrevistados costumam pegar empréstimo. 

Motivo Qtde. Freq. 

Pagar Dívidas 6 15,38% 

Adquirir Algum Bem 10 25,64% 

Outros 13 33,33% 

Pagar Dívida e Adquirir Algum Bem 4 10,26% 

Pagar Dívidas e Outros 6 15,38% 

Total OBS. 39 100% 

 

Tabela 9: Quantidade de meses que costumam parcelar os empréstimos. 

Quantidade de Meses Qtde. Freq. 

Entre 1 e 5 meses  1 2,56% 

Entre 6 e 12 meses 2 5,13% 

Entre 13 e 24 meses 1 2,56% 

Entre 25 e 36 meses 2 5,13% 

Entre 37 e 48 meses 1 2,56% 

Acima de 49 meses 32 82,05% 

Total OBS. 39 100% 

 

No tocante ao planejamento financeiro os indivíduos foram indagados sobre possuírem 

ou não algum conhecimento sobre planejamento financeiro e se faziam algum tipo de 

planejamento para tomar um empréstimo. Como resposta 33 (84, 62%) dos 39 entrevistados 

afirmou não possuir conhecimentos sobre planejamento financeiro, de acordo com a pesquisa 

pode-se observar que a maior parcela dos que a firmaram possuir algum conhecimento sobre 
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PF tinham idades menores e 82,05% afirmaram não fazer nenhum tipo de planejamento 

financeiro antes de adquirir um empréstimo, sendo que nesta segunda questão 2,56% optaram 

por não responder, neste âmbito o mesmo acontece, os indivíduos de menor idade são aqueles 

que afirmaram fazer algum tipo de planejamento financeiro. 

 

Gráfico 4:  Conhecimento sobre planejamento financeiro. 

 

 

Gráfico 5:  Faz algum tipo de Planejamento financeiro? 

 

Como aqueles que responderam ao questionário já tinham em sua maioria idade 

superior a 50 anos, foi questionado aos mesmos sobre conversar com amigos e familiares 

sobre a decisão de tomar um empréstimo consignado, pois acredita-se aqui que como a 
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maioria dos entrevistados não faz um planejamento financeiro, talvez conversando com 

familiares e amigos, estes poderiam ajuda-los a avaliar as possibilidades e tomar uma decisão 

mais consciente de onde adquirir este empréstimo, fazerem juntos uma análise das taxas de 

aquisição, estudarem em quantas vezes é melhor pagar a dívida, entre outras questões que 

poderiam tornar mais eficaz a tomada do crédito e até mesmo evitar o endividamento dessa 

classe, porém 24 dos 39 entrevistados respondeu que não conversa com ninguém sobre essa 

decisão, aqueles que disseram conversar com alguém, totalizaram um total de 14 indivíduos, e 

em sua maioria afirmaram conversar com os filhos. 

Tabela 10: Procura uma terceira opinião antes de pegar um empréstimo? 

 Qtde. Freq. 

Sim 14 35,90% 

Não 24 61,54% 

Não Respondeu 1 2,56% 

Total OBS. 39 100% 

 

4.2. Sobre a Ótica do Órgão de Origem 

 

Para sanar algumas dúvidas relacionadas a documentação extraída do portal da 

transparência do órgão e ainda para ratificar algumas informações foram realizadas entrevistas 

com a gerente de pessoas do órgão. Onde a mesma afirmou que existe uma preocupação 

direcionada ao atendimento da sumula cujo principal objetivo é limitar em até 30% da 

remuneração as margens de consignação. Isto visto que o ordenamento jurídico brasileiro 

estabelece que se desconte na folha de pagamento um máximo de 30% do valor da nos termos 

do art. 8.º do Decreto 6.386/08, que regulamenta o art. 45 da Lei 8.112/90.9. 

Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União (RJU)  Lei nº 8.112 de 

11 de Dezembro de 1990: 

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá 

sobre a remuneração ou provento. (Vide Decreto nº 1.502, de 1995) (Vide Decreto 

nº 1.903, de 1996) (Vide Decreto nº 2.065, de 1996) (Regulamento) (Regulamento) 

Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em 

folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição 

de custos, na forma definida em regulamento. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/rju-lei-n-8-112-de-11-de-dezembro-de-1990#art-45
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/rju-lei-n-8-112-de-11-de-dezembro-de-1990#art-45
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§ 1 º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de 

pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de 

custos, na forma definida em regulamento. 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 681, de 2015) 

§ 2 º O total de consignações facultativas de que trata o § 1 º não excederá trinta e 

cinco por cento da remuneração mensal, sendo cinco por cento reservados 

exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de 

crédito (Incluído pela Medida Provisória nº 681, de 2015) 

§ 1o Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de 

pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de 

custos, na forma definida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 

2015)                                                                                                                             

§ 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% 

(trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) 

reservados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)           

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído 

pela Lei nº 13.172, de 2015)                                                                                      

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído 

pela Lei nº 13.172, de 2015) 

 

A mesma relatou ainda que os servidores não costumam aceitar sugestões, nem 

elaborar um planejamento financeiro de forma simples, mesmo sendo abordados por 

profissionais do setor/órgão, eles preferem fazer suas operações de forma extremamente 

sigilosa e sem nenhuma intervenção, mesmo que esta possa ser benéfica. De acordo com 

Cerbasi (2004) seria extraordinária se não fosse a falta de habilidade e costume do brasileiro 

lidar com seu planejamento orçamentário. 

 

4.3. Ótica das Instituições Financeiras 

 

Por questões de cuidados em prol da pesquisa aqui realizada, não mencionaremos o 

nome da instituição financeira que possui o convenio de consignado junto ao órgão base da 

pesquisa. Na entrevista realizada em 26/11/2018, o gerente de relacionamentos informou que: 

 A instituição não se responsabiliza em fazer nenhum tipo de planejamento financeiro 

para aqueles que desejam pegar um crédito consignado. O banco apenas orienta que 

possui um portal de educação financeira próprio, porém sem sucesso. O servidor 

prefere manter o sigilo sobre suas operações; 

 Não há muitos obstáculos para se conseguir o crédito, os clientes são atendidos de 

forma menos rígida por se tratar de um crédito consignado e estar dentro das 
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atividades legais, o que faz com que a maioria consiga por conta de já possuir a 

margem consignável; 

 Os servidores ativos e inativos são tratados da mesma forma quanto ao crédito 

consignado, não existe uma forma de controle para autorização, apenas a observação 

da margem. 

 

4.4. Impacto Econômico sobre a Folha de Pagamento 

 

 Analisou-se a folha de pagamento de um total de 75 servidores inativos do mês de 

outubro de 2018, destes 44 aposentados e 31 pensionistas. Pode se notar que os aposentados 

possuem mais empréstimos consignados descontando na folha de pagamento do que os 

pensionistas. Dentre os 44 aposentados cuja analisou-se a folha 24 deles possuíam 

empréstimo consignado, já na folha dos pensionistas cujo total analisado foi 31, apenas 5 

possuíam o desconto de consignado em suas folhas de pagamento. 

 

Gráfico 6:  Relação dos indivíduos e desconto na folha de pagamento. 

 

Nota-se ainda que do total de proventos das folhas de pagamentos analisadas, R$ 

321.397,75, há um desconto de parcelas referente aos consignados tomados de 

aproximadamente 11% desse valor, sendo que destes 11% que representam R$ 35.397,81,R$ 

32.632,79 refere-se as parcelas pagas pelos aposentados e o restante aquelas pagas por 

pensionistas. 
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Gráfico 7: Proventos X Consignados 

 

 Observou-se uma diferença significativa entre a média dos proventos brutos daqueles 

que possuem consignados para a média de proventos líquidos destes que possuem 

consignados, sendo esta diferença mais expressiva para os aposentados cuja media dos 

proventos brutos foi R$ 6.565.60, já a média dos proventos líquidos destes foi R$ 3.998,63. 

Ou seja, aqueles que possuem consignados recebem aproximadamente 39% a menos dos seus 

salários.  

 No tocante aos pensionistas, a média dos proventos brutos dos que possuem 

consignado é de R$ 2.938,15, enquanto a media dos proventos líquidos destes é de R$ 

2.233,79, como pode se observar no gráfico abaixo. 

R$ -
R$ 20.000,00 
R$ 40.000,00 
R$ 60.000,00 
R$ 80.000,00 

R$ 100.000,00 
R$ 120.000,00 
R$ 140.000,00 
R$ 160.000,00 
R$ 180.000,00 

Total de Proventos 

Brutos

Total de Proventos 

Líquidos
Total R$ 172.265,16 R$ 110.921,05 

Aposentados R$ 157.574,39 R$ 99.752,09 

Pensionistas R$ 14.690,77 R$ 11.168,96 

Análise dos Proventos

 
Gráfico 8: Análise dos Proventos 
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Gráfico 9: Média proventos brutos X Média proventos líquidos. 

 

 Quanto aos meses de parcelamento observou-se que de uma amostra total com 59 

consignados sendo descontados na folha de pagamento dos inativos, sendo 51 dos 

aposentados e 8 dos pensionistas, a maior parte é dividida entre 97 e 120 meses, tendo que os 

aposentados tendem a parcelar em mais tempo seus consignados do que os pensionistas. Vide 

seção a seguir. 

 

4.5. Análise Financeira dos Recursos Consignados 

 

  Nota – se que os aposentados que constituem o grupo de servidores de 1 a 24 da tabela 

9, tendem a parcelar os consignados em uma maior parcela de tempo, com uma média de 98 

meses, já os pensionistas, que compõem o restante da tabela apresentam uma média de 83 

meses de parcelamento. 
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Tabela 11: Análises gerais da folha de pagamento. 

Servidor Salário 

Bruto 

PMT % do PMT 

sobre Salário 

Bruto 

Média de Tempo 

do Contrato 

(meses) 

1 R$ 5.703,45 R$ 958,73 16,81% 60 

2 R$ 7.091,56 R$ 864,85 12,20% 53 

3 R$ 3.232,04 R$ 796,27 24,64% 120 

4 R$ 6.591, 83 R$ 1.935,76 29,37% 120 

5 R$ 6.591,83 R$ 1.892,64 28,71% 46 

6 R$ 9.744,57 R$ 4.037,66 41,43% 114 

7 R$ 4.937,91 R$ 1.052,76 21,32% 96 

8 R$ 10.466,39 R$ 894,56 8,55% 36 

9 R$ 6.845,36 R$ 2.084,96 30,46% 120 

10 R$ 10.827,30 R$ 2.259,61 20,87% 120 

11 R$ 4.779, 81 R$ 1.093,05 22,87% 120 

12 R$ 4.779,81 R$ 1.387,39 29,03% 100 

13 R$ 9.744,57 R$ 1.003,57 10,30% 101 

14 R$ 7.354,21 R$ 1.119,62 15,22% 96 

15 R$ 1.952, 70 R$ 573,70 29,38% 120 

16 R$ 3.232,04 R$ 821,83 25,43% 95 

17 R$ 10.466,39 R$ 1.689,32 16,14% 120 

18 R$ 3.232, 04 R$ 817,70 25,30% 114 

19 R$ 2.844, 42 R$ 831,64 29,24% 120 

20 R$ 9.744,57 R$ 1.775,03 18,22% 99 

21 R$ 3.770, 62 R$ 1.130,92 29,99% 108 

22 R$ 7. 354,21 R$ 1.952,81 26,55% 120 

23 R$ 8.143, 38 R$ 1.154,85 14,18% 60 

24 R$ 8.143,38 R$ 503.56 6,18% 96 

25 R$ 4.483,31 R$ 1.438,61 32,09% 90 

26 R$ 1.388,45 R$ 416,53 30,00% 96 

27 R$ 4.408,10 R$ 301,66 6,84% 72 

28 R$ 3.172, 87 R$ 777,23 24,50% 36 

29 R$ 1.238,04 R$370,99 29,97% 120 

  

 Conforme analise da folha de pagamento pode-se observar ainda que 19 dos servidores 

inativos que possuem consignados têm 20% ou mais de sua renda comprometidas, sendo que  

deste total de servidores dois possuem mais de 30% de seu salário comprometido com 

consignados, o que revela uma falha administrativa, visto que por lei a margem consignatária 
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deve comprometer um máximo de 30% do salário do servidor, não podendo ultrapassar essa 

porcentagem. 

 

Gráfico 10: Margem consignatária. 

 

 

Gráfico 11: Quantidade de Parcelas. 
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 4.5.1. Séries Uniformes a Juros Compostos 

 

Mediante analise financeira da folha de pagamento e tabulação dos dados conforme a 

tabelas 12 e 13 consegue-se observar com clareza a disparidade entre o valor pego pelos 

servidores inativos e o quanto esse valor renderia caso as parcelas estivessem sendo colocadas 

em uma conta poupança do rendimento de 0, 5% ao mês. Com isso vale ressaltar a 

importância de se fazer o planejamento financeiro quando se deseja pegar algum tipo de 

crédito, como no caso o empréstimo consignado. 

Tabela 12:  Planejamento financeiro dos aposentados. 

Planejamento Financeiro 

Termos Postecipados PMT - Previsão de Valor Atual (PV) 

 

 I poup= 0,005000      

I= 0,017076      

 PMT N PV 
 

INTEREST (INT) FV I poup 

Servidor 1  R$ 748,04  60  R$ 27.945,38   R$ 44.882,40   R$ 16.937,02   R$ 52.190,77  

 R$ 210,69  60  R$ 7.870,98   R$ 12.641,40   R$ 4.770,42   R$ 14.699,85  

Servidor 2  R$ 360,70  85  R$ 16.114,57   R$ 30.659,50   R$ 14.544,93   R$ 38.087,86  

 R$  504,15  20  R$ 8.481,00   R$ 10.083,00   R$ 1.602,00   R$ 10.576,62  

Servidor 3  R$ 496,13  120  R$ 25.245,32   R$ 59.535,60   R$ 34.290,28   R$ 81.305,46  

 R$ 300,14  120  R$ 15.272,47   R$ 36.016,80   R$ 20.744,33   R$ 49.186,75  

 

Servidor 4 

 R$ 1.023,39  120  R$ 52.074,67   R$ 122.806,80   R$ 70.732,13   R$ 167.712,48  

 R$ 795,74  120  R$ 40.490,82   R$ 95.488,80   R$ 54.997,98   R$ 130.405,35  

 R$ 116,63  120  R$ 5.934,66   R$ 13.995,60   R$ 8.060,94   R$ 19.113,25  

Servidor 5  R$ 1.117,70  44  R$ 34.381,01   R$ 49.178,80   R$ 14.797,79   R$ 54.855,34  

 R$ 774,94  48  R$ 25.248,36   R$ 37.197,12   R$ 11.948,76   R$ 41.922,57  

Servidor 6  R$ 2.897,30  120  R$ 147.427,62   R$ 347.676,00   R$ 200.248,38   R$ 474.807,63  

 R$ 1.140,36  108  R$ 56.054,21   R$ 123.158,88   R$ 67.104,67   R$ 162.774,87  

Servidor 7  R$ 1.052,76  96  R$ 49.517,10   R$ 101.064,96   R$ 51.547,86   R$ 129.308,98  

Servidor 8 R$ 894,56 36  R$ 23.909,55   R$ 32.204,16   R$ 8.294,61   R$ 35.188,51  

  R$ 182,99  120  R$ 9.311,35   R$ 21.958,80   R$ 12.647,45   R$ 29.988,28  
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Servidor 9 

 R$ 370,46  120  R$ 18.850,67   R$ 44.455,20   R$ 25.604,53   R$ 60.710,74  

 R$ 425,20  120  R$ 21.636,08   R$ 51.024,00   R$ 29.387,92   R$ 69.681,50  

 R$ 144,55  120  R$ 7.355,35   R$ 17.346,00   R$ 9.990,65   R$ 23.688,76  

 R$ 961,76  120  R$ 48.938,66   R$ 115.411,20   R$ 66.472,54   R$ 157.612,60  

Servidor 10  R$ 466,75  120  R$ 23.750,33   R$ 56.010,00   R$ 32.259,67   R$ 76.490,69  

 R$ 149,97  120  R$ 7.631,15   R$ 17.996,40   R$ 10.365,25   R$ 24.576,99  

 R$ 373,92  120  R$ 19.026,73   R$ 44.870,40   R$ 25.843,67   R$ 61.277,77  

 R$ 1.268,97  120  R$ 64.570,88   R$ 152.276,40   R$ 87.705,52   R$ 207.957,97  

Servidor 11  R$ 1.093,05  120  R$ 55.619,29   R$ 131.166,00   R$ 75.546,71   R$ 179.128,32  

 Servidor 12   R$ 1.119,69  119  R$ 56.828,06   R$ 133.243,11   R$ 76.415,05   R$ 181.467,04  

 R$ 367,70  80  R$ 15.976,22   R$ 29.416,00   R$ 13.439,78   R$ 36.059,50  

Servidor 13  R$ 1.003,57  101  R$ 48.142,40   R$ 101.360,57   R$ 53.218,17   R$ 131.447,97  

Servidor 14  R$ 1.119,62  96  R$ 52.661,89   R$ 107.483,52   R$ 54.821,63   R$ 137.521,29  

Servidor 15  R$ 478,00  120  R$ 24.322,78   R$ 57.360,00   R$ 33.037,22   R$ 78.334,33  

 R$ 95,70  120  R$ 4.869,65   R$ 11.484,00   R$ 6.614,35   R$ 15.683,25  

 

Servidor 16 

 R$ 135,00  115  R$ 6.777,84   R$ 15.525,00   R$ 8.747,16   R$ 20.913,83  

 R$ 486,59  120  R$ 24.759,88   R$ 58.390,80   R$ 33.630,92   R$ 79.742,05  

 R$ 200,24  48  R$ 6.524,03   R$ 9.611,52   R$ 3.087,49   R$ 10.832,55  

Servidor 17  R$1.590,52  120  R$ 80.932,79   R$ 190.862,40   R$ 109.929,61   R$ 260.653,38  

 R$ 98,80  120  R$ 5.027,39   R$ 11.856,00   R$ 6.828,61   R$ 16.191,28  

Servidor 18  R$ 321,57  120  R$ 16.362,92   R$ 38.588,40   R$ 22.225,48   R$ 52.698,68  

 R$ 496,13  108  R$ 24.387,19   R$ 53.582,04   R$ 29.194,85   R$ 70.817,55  

 

Servidor 19 

 R$ 460,18  120  R$ 23.416,02   R$ 55.221,60   R$ 31.805,58   R$ 75.414,00  

 R$ 117,46  120  R$ 5.976,89   R$ 14.095,20   R$ 8.118,31   R$ 19.249,27  

 R$ 254,00  120  R$ 12.924,66   R$ 30.480,00   R$ 17.555,34   R$ 41.625,35  

 

Servidor 20 

 R$ 649,76  96  R$ 30.561,79   R$ 62.376,96   R$ 31.815,17   R$ 79.809,07  

 R$ 384,06  120  R$ 19.542,70   R$ 46.087,20   R$ 26.544,50   R$ 62.939,50  

 R$ 741,21  80  R$ 32.204,87   R$ 59.296,80   R$ 27.091,93   R$ 72.688,77  

Servidor 21  R$ 896,28  120  R$ 45.606,75   R$ 107.553,60   R$ 61.946,85   R$ 146.881,78  

 R$ 234,64  96  R$ 11.036,41   R$ 22.525,44   R$ 11.489,03   R$ 28.820,49  

  R$254,05  120  R$ 12.927,20   R$ 30.486,00   R$ 17.558,80   R$ 41.633,55  
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Servidor 22  R$ 1.199,69  120  R$ 61.045,61   R$ 143.962,80   R$ 82.917,19   R$ 196.604,41  

 R$ 499,07  120  R$ 25.394,92   R$ 59.888,40   R$ 34.493,48   R$ 81.787,27  

Servidor 23  R$ 1.154,85  60  R$ 43.143,04   R$ 69.291,00   R$ 26.147,96   R$ 80.573,92  

Servidor 24  R$ 503,56  96  R$ 23.685,20   R$ 48.341,76   R$ 24.656,56   R$ 61.851,54  

 

 

Tabela 13: Planejamento financeiro dos pensionistas. 

Planejamento Financeiro 

Termos Postecipados PMT - Previsão de Valor Atual (PV) 

 

 I poup= 0,005000      

I= 0,017076      

  PMT  N PV 
 

INTEREST (INT) FV I poup 

Servidor 1  R$ 1.104,00  96  R$ 51.927,20   R$ 105.984,00   R$ 54.056,80   R$ 135.602,71  

 R$ 334,61  83  R$ 14.788,94   R$ 27.772,63   R$ 12.983,69   R$ 34.317,98  

Servidor 2  R$ 72,13  120  R$ 3.670,30   R$ 8.655,60   R$ 4.985,30   R$ 11.820,62  

 R$ 136,82  120  R$ 6.962,02   R$ 16.418,40   R$ 9.456,38   R$ 22.421,97  

 R$ 207,58  46  R$ 6.577,42   R$ 9.548,68   R$ 2.971,26   R$ 10.706,10  

Servidor 3  R$ 301,66  72  R$ 12.445,54   R$ 21.719,52   R$ 9.273,98   R$ 26.066,10  

Servidor 4  R$ 777,23  36  R$ 20.773,59   R$ 27.980,28   R$ 7.206,69   R$ 30.573,20  

Servidor 5  R$ 370,99  120  R$ 18.877,63   R$ 44.518,80   R$ 25.641,17   R$ 60.797,60  

 

De acordo com a tabela 13 pode-se notar, por exemplo, que o servidor pensionista 1, 

tem um consignado que desconta em sua folha de pagamento que está dividido em 96 

prestações de R$ 1.104,00, ao pagar a ultima parcela desse crédito ele terá direcionado ao 

banco um montante de R$ 105.984,00, caso esta parcela estivesse sendo mensalmente 

colocada na conta poupança deste servidor ao final dos 96 meses ele teria em sua conta um 

valor total de R$ 135.602,71, ou seja, R$ 29.618,71 a mais do que o valor pago ao banco, isso 

sem considerar o valor recebido por este servidor no dia que efetuou a consignação que foi de 

aproximadamente R$ 51.927,20, sobre este valor observa-se que o juros o leva a pagar mais 
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do que o dobro do montante recebido no ato. Com isso destaca-se novamente a importância 

do planejamento financeiro antes de pegar o crédito
5
. 

É marcante na análise financeira a quantidade de servidores que têm mais de uma 

parcela sendo descontada na folha, de um total de 29 servidores inativos analisados, 19 tem 

duas ou mais parcelas sendo descontadas nas suas folhas de pagamentos. Um dos fatores que 

levam os servidores a dividirem seus créditos em muitas vezes é o pensamento de que uma 

parcela menor não faria tanta falta em seu cotidiano, e assim ainda sobraria margem para 

quando precisassem pegar outro crédito, porém os mesmos não se dão conta de que quanto 

maior a quantidade de parcelas que o crédito é dividido, maior a taxa de juros mensal cobrada, 

e consequentemente maior o montante que pagarão ao banco por terem pegado este crédito. 

Vale ressaltar ainda que muitos servidores ao fazerem parcelas pequenas acabam 

criando em suas mentes a ilusão de que pegar um empréstimo consignado é muito simples e 

as parcelas “não pesam” em seu orçamento mensal, assim acabam sendo levados a pegar este 

crédito muitas vezes sem avaliar outras possibilidades existentes para se adquirir o dinheiro 

que necessitam e as vezes o pegam sem uma real necessidade, apenas pela facilidade e 

deslumbre de se possuir aquele valor em suas contas. Isso acaba se tornando uma armadilha 

para os mesmos que acabam criando um verdadeiro habito por consumir esse produto 

bancário, o que pode gera uma verdadeira bola de neve e o resultante endividamento dos 

servidores, o que poderia ser evitado caso fizessem uso do planejamento financeiro. 

Cabe destacar que muitos dos créditos parcelados em tempos muito extensos, são 

frutos também de uma renegociação feita, esta ocorre quando o servidor já pagou parte de sua 

dívida com aquele crédito e não possui mais margem para pegar um novo, mas necessita do 

dinheiro, então o banco pega o saldo de quitação do crédito existente e soma ao valor que o 

servidor quer e faz um novo consignado, quitando o antigo, com o mesmo valor de parcela, 

porém dividido em um tempo maior, o que é muito vantajoso para o banco, pois a taxa de 

juros dessas operações acaba sendo mais elevada do que se o servidor tivesse feito um 

consignado novo, isso por conta da quantidade de vezes que a nova operação é parcelada. 

                                                           
5 Os cálculos foram feitos em modo postecipado, tendo em vista a característica dos contratos com empréstimos 

consignados. 
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 Gráfico 12: Meses de Parcelamento 

 

Tem-se que de um numero amostral de 59 empréstimos consignados descontando na 

folha de pagamento dos servidores inativos cerca de 66% é dividido em  97 meses ou mais, do 

qual 35 dos consignados nesta condição são observados na folha de pagamento dos 

aposentados, sendo que deste total 32 são divididos em exatos 120 meses. Enquanto na folha 

dos pensionistas apenas 3 foram divididos nesta quantidade de parcelas. Nota-se expressiva 

diferença na quantidade de Aposentados e Pensionistas com empréstimo consignado 

descontando nas folhas de pagamento, enquanto de um total de 8 empréstimos existentes na 

folha de pagamento dos pensionistas, onde se tinha um número total de 31 indivíduos, a folha 

dos aposentados com apenas 13 pessoas a mais tem um total de 51 empréstimos sendo 

descontados, sendo assim, tem-se uma diferença de 43 empréstimos nesses dois grupos de 

servidores inativos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desta pesquisa foi analisar se os servidores públicos municipais inativos de 

Campos dos Goytacazes fazem algum tipo de planejamento financeiro quando optam por 

tomar um empréstimo. Os resultados confirmaram nossa hipótese de que a maior parte deles 

não faz nenhum tipo de Planejamento Financeiro. Pode–se notar também que o 

endividamento tem aumentado com expansão da oferta de crédito e também com a facilidade 

que estes servidores têm de tomar para si um crédito consignado, fazendo com que aumente o 

poder de compra desses servidores no presente, mas o reduza para o futuro, visto que o 

mesmo terá a obrigação de pagar suas dívidas com os bancos, financeiras, cooperativas de 

crédito ou qualquer que seja a instituição que lhe fez o empréstimo. 

A pesquisa ainda indica que devida facilidade que se tem em dividir em muitas 

parcelas os consignados, que são descontados na folha de pagamento reduzindo ou até mesmo 

anulando o risco de inadimplência e por ser mais seguro para quem concede e também para o 

tomador, fazendo com que tenham taxas de juros menores do que as que são praticadas nas 

demais modalidades de empréstimo, os tornando ainda mais atrativos. Devido essa 

possibilidade de divisão das parcelas os entrevistados optam por pegaram parcelados acima de 

49 meses, o que os fazem ficar em parcelas menores, porém com taxas de juros maiores, o 

que consequentemente produz sensação ao indivíduo de que é apenas uma pequena parcela e 

ele ainda poderá pegar mais quando precisar, o que os leva ao endividamento, pois muitas 

vezes pela facilidade em adquirir o consignado, eles os tomadores de empréstimo adquirem 

sem nenhum planejamento ou até mesmo sem necessidade real de aquisição da dívida com 

consignado, tendo em vista a estabilidade no emprego e geralmente na pontualidade nos 

recebimentos dos proventos mensais. 

Ou seja, essa facilidade e rapidez de acesso ao crédito consignado quando combinada 

a incapacidade ou ao não conhecimento sobre planejamento financeiro para administrar o 

dinheiro levam estes indivíduos ao total descontrole financeiro, resultando em endividamento 

pessoal e até mesmo familiar. Pode-se dizer que na atualidade o mundo financeiro é mais 

complexo que no passado, pois hoje são inúmeros os bancos e demais instituições financeiras 

com produtos que precisam de planejamento para ser utilizados devidos as taxas cobradas por 

essa utilização, como por exemplo, o cartão de crédito e o cheque especial. 
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Fica evidente a significativa demanda por crédito consignado entre os servidores 

públicos municipais inativos de Campos dos Goytacazes. Pode-se notar, também, uma clara 

correlação negativa de empréstimos com o nível de escolaridade (quanto maior esta, menor a 

demanda) e com o nível da demanda pela aquisição do crédito consignado (quanto maior esta, 

menor a escolaridade). Assim podemos destacar que escolaridade é uma variável relevante 

para o estudo sobre a necessidade de se fazer um planejamento financeiro constante e para 

análise econômica do endividado do setor público brasileiro e, provavelmente, do brasileiro 

em geral. 

Tabela 14: Nível de escolaridade. 

Nível de Escolaridade Quant. Freq. 

Ensino Fundamental Incompleto 4 10,26% 

Ensino Fundamental Completo 6 15,38% 

Ensino Médio Incompleto 9 23,08% 

Ensino Médio Completo 3 7,70% 

Ensino Superior Incompleto 5 12,82% 

Ensino Superior Completo 6 15,38% 

Pós graduação, Mestrado ou Doutorado 2 5,13% 

Não Resposta 4 10,26% 

 

Vale destacar que é visível o fato de, infelizmente, a maioria das pessoas não terem 

como hábito buscar informações que as ajudem a gerir melhor suas finanças. Para tornar esse 

aspecto ainda mais preocupante não se pode contar com a preocupação da sociedade em falar 

desse tema, em prestar cursos de gestão financeira a esses indivíduos, etc., ou até mesmo o 

habito de falar com os amigos sobre as finanças que inevitavelmente é visto como uma 

invasão da privacidade do outro. Pode-se afirmar que o nível de educação financeira não 

acompanhou o aumento da complexidade das decisões financeiras atuais, aumento esse que 

pode ser dito como sendo gerado pelos avanços tecnológicos e também pela expansão na 

quantidade de produtos bancários e linhas de crédito existentes. Destaca-se ainda, na forma de 

sugestão, a necessidade conjunta dos órgãos concedentes e instituições financeiras para 

promoção, em conjunto, de capacitações com o objetivo de alimentar com informações do uso 
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consciente do crédito. Principalmente daqueles com menor nível de escolaridade e mais 

idosos. 

No tocante diretamente a folha de pagamento e as análises financeiras destaca-se que 

os servidores em sua maioria os aposentados pegam consignado parcelados em muitas vezes, 

o que aumenta o valor do montante pago aos bancos, visto que quanto maior a quantidade de 

meses em que o consignado for dividido, maior a taxa de juros cobrada, mas muitos 

servidores pegam em mais vezes para não comprometer a margem total ou por já não terem 

uma margem tão alta, na ilusão de que pagar uma parcela menor é mais vantajoso, porém 

esquecem de avaliar a quantidade juros que pagarão nesta operação. 

 

5.1. Propostas para Estudos Futuros  

 

 Propor planejamento financeiro para alguns servidores ativos e avaliar como suas 

decisões foram tomadas mediante aos planejamentos; 

 Analisar a tomada de decisão de servidores ativos quanto ao crédito consignado e 

compará-la com as decisões dos inativos; 

 Estudar o papel das instituições financeiras no uso da margem de consignação e o 

percentual de lucro destas ao cederem empréstimos consignados. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 

1. Nome: ___________________________________________________ 

 

2. E-mail (Opcional): ___________________________________________ 

 

3. Sexo: 

1 - (  ) Feminino  2 - (  ) Masculino  

 

4. Escolaridade: 

1 - (  ) Ensino Fundamental Incompleto 

2 - (  ) Ensino Fundamental Completo 

3 - (  ) Ensino Médio Incompleto 

4 - (  ) Ensino Médio Completo 

5 - (  ) Ensino Superior Incompleto 

6 - (  ) Ensino Superior Completo 

7 - (  ) Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado 

 

5. Idade: __________ 

 

6. Estado civil: 

1 - (  ) Solteiro  2 - (  ) Casado 

 

7. Você possui cartão de crédito ou cheque especial? 

1 - (  ) Cartão 2- (  ) Cheque 

 

8. Possui casa própria? 

1 - (  ) Sim    2 - (  ) Não 

 

9. Quanto tempo está no emprego atual?  

1 - (  ) Entre 0 meses a 1 ano 



74 
 

 
 

2 - (  ) Entre 1 ano e 5 anos 

3 - (  ) Entre 5 anos e 10 anos 

4 - (  ) Mais de 10 anos 

10. Você costuma pegar algum tipo de empréstimo? Aqui você pode marcar mais de uma 

opção. 

1 - (  ) Consignado     2 - (  ) Não 

(  ) Crédito Pessoal 

 

11. Por qual motivo você costuma pegar um empréstimo? 

1 - (  ) Pagar dívidas 

2 - (  ) Adquirir algum bem 

3 - (  ) Outros  

 

12.  Você costuma conversar com sua família e/ou amigos antes de pegar um empréstimo?  

1 - (  ) Sim   2 - (  ) Não  

Com quem? ________________________________________________ 

 

13. Quando você pega um empréstimo você costuma dividi-lo em quantas parcelas? 

1 - (  ) Entre 1 e 5 meses 

2 - (  ) Entre 6 e 12 meses 

2 - (  ) Entre 13 e 24 meses 

3 - (  ) Entre 25 e 36 meses 

4 - (  ) Entre 37 e 48 meses 

5 - (  ) Acima de 49 meses 

 

14. Você tem algum conhecimento sobre Planejamento Financeiro? 

1 - (  ) Sim   2 - (  ) Não  

 

15.  Você faz algum tipo de Planejamento antes de pegar um empréstimo? 

1 - (  ) Sim   2 - (  ) Não  
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16.  Como você se planeja para pegar o empréstimo? Descreva. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Quando você precisa de um empréstimo consignado você opta sempre pelo Banco ou 

você procura outras opções como cooperativas de créditos, financeiras, etc? Cite as 

opções que você costuma procurar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


