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Resumo 

Este trabalho relatou quais foram os possíveis determinantes da alta 

inadimplência existente entre os consumidores brasileiros das classes C, D e E. 

Mostrou-se os impactos de fatores macroeconômicos como as políticas desde o Plano 

Real em 1994, até fatores como taxa de juros e seguro desemprego, além de fatores 

microeconômicos e psicológicos como a alta creditização na economia e o impulso do 

consumidor em querer consumir sempre mais e de forma não planejada.  

Foi apresentado então, que uma educação financeira pode estar por trás de 

toda essa alta inadimplência, assim como do alto endividamento dos consumidores 

brasileiros. Com o boom do consumo que ocorreu no Brasil nos últimos 20 anos, o 

consumidor brasileiro, em especial das classes C, D e E, não estava educado 

financeiramente para usufruir de todos os meios possíveis para consumir e continuar 

tendo controle sobre as próprias finanças. Não existe um planejamento financeiro por 

parte do consumidor no momento de consumir e planejar o futuro. O resultado é uma 

população inadimplente que reflete em toda a economia com menor consumo, que 

consequentemente gera menor receita para as empresas, as quais geram menos 

empregos e afetam a economia como um todo. 

Dessa forma, foi relatada a importância de inserir a educação financeira na vida 

dos consumidores brasileiros desde a escola, para que assim, este esteja preparado 

para lidar com situações que surgiram em uma vida adulta e com maiores 

responsabilidades. Além de deixar como exemplo, uma planilha de orçamento familiar 

como meio de base para o leitor. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

This work reported what were the possible determinants of existing high-

delinquency among Brazilian consumers of classes C, D and E. It has been shown the 

impact of macroeconomic factors such as policies since the Real Plan in 1994, to 

factors such as interest rate and insurance unemployment, as well as micro-economic 

and psychological factors such as high access to credit in the economy and consumer 

impulse that always want to consume more and in an unplanned manner.  

It has been shown that financial education can be behind all this high-

delinquency, as well as the high indebtedness of Brazilian consumers. With the boom 

in consumption that occurred in Brazil in the last 20 years, Brazilian consumers, 

especially of classes C, D and E, were not educated financially to take advantage of 

every possible ways to consume and still have control over their own finances. There 

is no financial planning by the consumer at the time of consuming and plan for the 

future. The result is a defaulter population reflected throughout the economy with lower 

consumption, which in turn generates lower revenue for companies, which generate 

fewer jobs and affect the economy as a whole. 

Thus, it was reported the importance of including financial literacy in the lives of 

Brazilian consumers since the school, then, they would be prepared to deal with 

situations that arose in an adult life and with big responsibilities. In addition, leaving as 

an example, a family budget spreadsheet as a ways of basis for the reader. 
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Introdução 

No passado, o Brasil viveu uma época onde o consumidor convivia com preços 

instáveis, uma economia fragilizada e com dificuldades para consumir bens duráveis 

mais caros. O panorama começou a mudar com o Plano Real em 1994, um programa 

de estabilização da economia brasileira que permitiu com que houvesse uma 

estabilização de preços e o rompimento com a hiperinflação que assombrava o Brasil 

há aproximadamente trinta anos. Era difícil para o consumidor fazer planos com uma 

hiperinflação existente, já que o preço variava de forma grandiosa. Com uma 

economia mais estabilizada, houve uma crescente na confiança do consumidor para 

consumir mais e fazer a economia aquecer. Assim, o primeiro aspecto responsável 

para o aumento do consumo das famílias brasileiras se dá por essa estabilização dos 

preços. 

Após o Plano Real, outro aspecto de grande relevância para o aumento do 

consumo foi as metas da inflação. Colocadas em vigor a partir de 1999, definiam o 

limite máximo que o governo aceitaria para a inflação de determinado período. Dessa 

forma, o governo tinha um mecanismo de “controle” da variação dos preços, visto que 

se a inflação ultrapasse o teto da meta, o governo tomaria medidas que serão 

explicitadas no Capítulo 1 para contornar a situação. Esse fator dava uma 

tranqüilidade ao consumidor na hora de planejar suas compras e objetivos pessoais 

para o futuro, já que a estabilidade de preços é acompanhada de perto pelo governo. 

Como a economia estava em crescimento, preços estabilizados e o acesso ao 

crédito cada vez mais fácil, o consumo cresceu, e a consequência foi o crescimento 

do número de famílias endividadas no país. Até esse ponto a situação pode ser 

considerada normal e não preocupante, pois o endividamento está relacionado a uma 

economia dinâmica em crescimento. Para consumir bens mais caros ou vários bens 

ao mesmo tempo, a saída muitas vezes é contrair uma dívida. Isso permite com que 

o consumo se mantenha alto, assim como a receita das empresas, que a transforma 

em investimentos e geração de emprego e renda. A situação preocupante se dá no 

momento em que as famílias começam a não ser capazes de arcar com seus 

compromissos financeiros, ou seja, quando a inadimplência se destaca em uma 

economia, tema principal deste trabalho. Como é notado no gráfico 1, cerca de 60% 
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da população brasileira está endividada, enquanto aproximadamente 10% se encontra 

inadimplente, um patamar bem elevado para uma economia em desenvolvimento. São 

20 milhões de pessoas a menos para continuar consumindo e desenvolvendo o país. 

O impacto que percebemos pode ser sentido no atual momento de crise, onde o 

consumo diminui e as famílias vêm em uma crescente na inadimplência, seja pelo 

desemprego que vem aumento, por uma falta de planejamento no passado ou por 

uma falta de educação financeira para lidar com situações de crise. 

Gráfico 1: Nível de Famílias Endividadas e Inadimplentes no Brasil nos últimos 5 anos 

 

Fonte: PEIC Março 2016 - (CNC) 

É de grande importância o estudo deste tema e de seus efeitos na sociedade, 

tendo visto que nos dias atuais tem uma grande discussão de que o crescimento 

econômico está relacionado com o endividamento da sociedade. É necessária uma 

análise mais profunda do que os consumidores devem ou não fazer para não incorrer 

na inadimplência, ou seja, dar um direcionamento para o planejamento financeiro. Isso 

permitiria que os objetivos em relação ao consumo fossem alcançados e que junto a 

isto não viesse o aumento do número de endividados e de inadimplentes na economia 

brasileira. Desta forma, o estudo torna-se relevante por levantar questões sociais e 
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econômicas do país, já que uma nova classe ascende e se torna, cada vez mais, a 

força motriz do mercado nacional (Figueredo, Almeida e Cordeiro, 2013). 

No cenário econômico da nossa sociedade brasileira nos tempos atuais, 

percebeu-se a importância do consumidor das classes C, D e E. De acordo com a 

Secretaria de Assuntos Estratégicos do Brasil, essas classes são divididas da 

seguinte forma: a classe E são de famílias com renda per capita de até R$648,00, a 

classe D são de famílias com renda per capita de R$ 649,00 até R$1164,00, enquanto 

a classe C consiste em famílias com renda per capita de R$ 1165,00 até R$ 2564,00. 

Desse modo, ela tem sido alvo de massivos investimentos por parte das 

empresas nos tempos atuais, justamente por identificarem ali uma fonte de recursos 

para seu crescimento. Como será apontado, ela é responsável por grande parte do 

consumo em determinadas áreas. Assim, estudos que possam nos trazer um pouco 

mais dos determinantes do seu endividamento e conseguir compreender a sua 

dinâmica, ajudariam a melhorar a sociedade como um todo. Se consumirem demais 

em um primeiro momento, mas em contrapartida, acabarem se endividando e caindo 

na inadimplência, isso acabaria impedindo o consumo futuro e refletindo diretamente 

na economia brasileira.  

Em primeiro lugar, é importante deixar claro a diferença entre uma pessoa 

endividada e outra inadimplente. De acordo com o dicionário Aurélio, o verbo endividar 

significa “fazer dívida(s) ou contraí-la(s)”. Já a palavra inadimplência é fundamentada 

como a “falta de cumprimento de um contrato ou de qualquer de suas condições” e 

assim como diz o Novo Dicionário Econômico, “além de permanecer em débito, a parte 

inadimplente fica sujeita ao pagamento de juros de mora, multa contratual ou outros 

encargos”. Isso nos mostra que não necessariamente um consumidor endividado 

significa um consumidor inadimplente. É de extrema importância que essa 

diferenciação esteja bem clara para um melhor entendimento do presente trabalho, 

cujo terá enfoque nas causas e soluções para os inadimplentes. 

Até os anos 80 conforme dito por Rocha e Barros (2007), o consumo das 

classes mais baixas era considerado sem importância no cenário de muitas empresas. 

Porém, a partir do Plano Real, esse “descaso” com a capacidade de consumo dessas 

classes, caracterizado pela “falta”, foi parcialmente deixado de lado. O acelerado 
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crescimento brasileiro acompanhado pelo controle da inflação, programas sociais, 

vontade de se inserirem na “classe consumidora” envolvendo a questão do bem-estar 

e principalmente o maior acesso ao crédito, permitiram a evolução da renda auferida 

pelas famílias, fazendo com que o nível de consumo aumentasse de modo 

significativo.  

Já falando da questão institucional, Zerrener (2007) destaca que a partir de 

meados da década de 1990, houve uma crescente oferta de serviços financeiros à 

população, como contas poupança e contas simplificadas. Isto acabou gerando a 

estabilização e a redução da taxa de juros, comparados aos períodos de hiperinflação. 

Surgiram novas formas de concessão de crédito, como prazos de pagamentos mais 

extensos e um elevado crescimento do uso do cartão de crédito que continua até os 

dias de hoje.  

Scrié (2011, apud Postali e Mendes 2012) argumenta que com a ampliação do 

consumo dos bens duráveis e serviços, principalmente entre as camadas populares, 

o endividamento dos consumidores brasileiros aumentou de modo significativo. Isso 

mostra-nos que apesar de terem maior acesso ao consumo, o endividamento vem 

crescendo junto e gerando um forte comprometimento da renda, podendo levar a 

inadimplência. 

Partindo para a análise da questão do bem-estar do consumidor, percebemos 

um progressivo aumento dos consumidores das classes C, D e E de se inserirem na 

sociedade do consumo. Isso vai além de apenas poderem comprar bens ou contratar 

serviços antes não possíveis, e sim a questão de querer se igualar a camadas 

superiores da sociedade, através da aquisição de bens de marcas famosas e serviços 

considerados até então privilégio de poucos. Hennigen (2010, apud Artifon e Piva 

2013) reforça que a posse desses bens está diretamente vinculada a aspectos 

simbólicos, que podem significar status e poder, e não por uma questão de 

necessidade. Isso pode ser um dos grandes motivos de muitos consumidores 

perderem o controle de sua renda, pois ao quererem ter acesso a bens ou serviços 

que não correspondem a sua realidade financeira, acabam tendo que contrair dívidas 

sem planejamento e possivelmente caindo na inadimplência.   
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Chu (2001 apud Silveira, Filho, Vieira e Ruberto 2013) enfatiza que as causas 

da inadimplência podem ser dividas em dois grupos de fatores: os microeconômicos, 

que estão ligados ao comportamento individual de cada instituição e seus tomadores 

de crédito, e os macroeconômicos, que afetam a economia de modo geral e estão fora 

do controle das famílias. Dessa forma, serão analisados tanto as questões 

microeconômicas, como por exemplo, as que envolvem a oferta de crédito, 

vulnerabilidade do consumidor e o marketing, até questões macroeconômicas, como 

políticas governamentais. 

Vendo-se esse crescente consumo das classes C, D e E, as empresas 

começaram a ter mais interesse e perceberam ali uma forma de expandir seus 

negócios e principalmente a sua demanda. Assim, começaram a planejar formas de 

atrair especificamente esse tipo de consumidor, fazendo desde maiores 

parcelamentos, primeiro pagamento em meses mais distantes, até investimentos 

maciços em propagandas, a fim de convencê-los a consumir. O marketing exclusivo 

para essas camadas da sociedade se torna então, uma ferramenta cada vez mais 

usada e aprimorada. Tudo com o objetivo de atrair o máximo de compradores 

possíveis, mostrando que é capaz comprar determinados produtos mesmo com pouca 

renda. Desse modo, os consumidores se sentem atraídos e convencidos que podem 

comprar determinado produto, mas não levam em consideração qual será o real 

impacto dessa compra em seu orçamento. 

Como dito anteriormente, os consumidores são atraídas a consumir por fatores 

como propagandas, crédito e bem estar. Porém, uma questão também importante é a 

falta de planejamento orçamentário por parte dos mesmos. As pessoas compram 

acima do que podem comprar, contraem crédito acima do que podem arcar e o 

resultado é um índice elevado de inadimplentes na sociedade brasileira. Essa 

vulnerabilidade do consumidor vem sendo discutida por diversos autores no momento 

atual, pois é através dela que empresas se aproveitam para conseguir lucrar em cima 

desse desconhecimento. Como destaca Barros e Rocha (2007) a saída que muitas 

famílias têm para se inserir na classe dos consumidores e deixar o rotulo de “pobre” e 

incapaz de consumir, é comprando vários produtos de uma vez através do crédito, e 

assim saciam a sua vontade de consumir e sentem parte da alta sociedade tendo 

acesso a determinados bens. A conseqüência é o consumo sem planejamento.  
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De acordo com Sbicca, Juck e Floriani (2012), um dos grandes problemas que 

explicam o endividamento dos consumidores brasileiros das classes ascendentes é a 

assimetria de informação. Podemos constatar sem muitos esforços, que grande parte 

da população que se encontra inadimplente, não tem total conhecimento de assuntos 

como taxa de juros, inflação, entre outras. Por exemplo, podemos citar aquelas 

compras feitas em grande número de parcelas, onde o valor dessas parcelas fique 

consideravelmente pequeno. Porém, as famílias não levam em consideração fatores 

como taxa de juros, que faz com que o valor final do produto seja muito maior do que 

aquilo que ela achou que iria pagar. Ou até pelo simples fato de não “computar” o 

valor das parcelas no seu planejamento e dessa forma, contrair novas e novas dívidas 

com parcelas pequenas, mas que no somatório acabam custando o preço de um 

produto a vista por mês.  

Além desse fato, é comum nas famílias brasileiras que não tem uma boa 

educação financeira, a substituição de uma dívida por outra. Como relata Brusky e 

Fortuna (2002), é corriqueira entre os consumidores de classe média, a substituição 

do pagamento de uma dívida por outra. É comum pegar um empréstimo para pagar 

outra dívida já contraída, como por exemplo, contrair um empréstimo a uma 

determinada taxa de juros para pagar parte de uma dívida com cartão de crédito com 

uma alta taxa de juros também. Dessa forma, acaba-se se vendo cada vez mais 

encurralado e as dívidas cada vez maiores. 

O crescimento do consumo está relacionado com a facilidade de acesso ao 

crédito que aumenta a cada dia. Isso pode ser comprovado pela realização de uma 

analise da quantidade cada vez maior de cartões de crédito nas mãos dos brasileiros, 

da facilidade de conseguir uma das diversas formas de financiamento e empréstimos, 

da possibilidade de pagamentos a longo prazo, entre outros. Assim, junto com o 

crescimento da economia causado pelo crescimento do consumo, vem também o 

crescimento das dívidas.   

Deste modo, o que as famílias brasileiras necessitam é de uma educação 

financeira para o consumo consciente. É possível sim, consumir algo que comprometa 

boa parte da sua renda, como um imóvel, carro, mas que isso seja feito de modo 

planejado, não apenas por influência de propagandas ou por um impulso consumista. 
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Feito de modo planejado será possível alcançar os objetivos pessoais, e permitir o 

desenvolvimento econômico da família.  

Para Consalter (2005, apud Zerrener 2007), num momento como o atual, em 

que há abundância de crédito no país, o consumidor precisa enfrentar três diferentes 

batalhas contra o crédito: uma contra si mesmo e seu desejo de “ter”; outra contra a 

avalanche da publicidade via televisão, internet, telefone, etc. e, uma terceira, contra 

o ataque físico, quando, caminhando pelo centro da cidade, é incessantemente 

abordado por homens e mulheres de panfleto em punho. 

Objetivos e Hipótese 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo, diagnosticar as causas 

do elevado índice de inadimplência dos consumidores brasileiros, e compreender 

porque as famílias ao aumentarem sua renda ou ter maior facilidade para consumir, 

acabam fazendo isso de forma não planejada. Serão relatados os fatores, que 

segundo a literatura, levaram a um aumento da inadimplência, tais como: taxa de 

desemprego, renda, uso do cartão de crédito, a vulnerabilidade do consumidor, 

políticas governamentais, inflação, taxa de juros e a questão de épocas do ano que 

atraem mais os consumidores a contrair dívidas.  

Dessa forma, nossa hipótese é a de que com toda a reestruturação organizada 

no plano micro e macro, a economia brasileira evoluiu em termos de produto, renda, 

crédito e consumo. Entretanto, os consumidores brasileiros das classes C, D e E não 

estavam preparados para tamanha mudança. O resultado é então um alto nível de 

endividados acompanhado por um alto índice de inadimplentes. É necessário dessa 

forma, uma maior educação financeira para que o consumo seja feito de forma 

consciente e sustentável, trazendo benefícios para a economia1. Por fim, será exposto 

uma planilha que servirá de base para os leitores do presente artigo para controle dos 

seus gastos e planejamento financeiro.  

                                                            
1 Cabe ressaltar que este trabalho não pretende fazer análise quantitativa para comprovar a hipótese, mas 
comprovará esse fenômeno com base na literatura existente sobre o tema. 
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Tendo esse enfoque, o presente trabalho visa então atender essa demanda, 

fazendo um relato de forma a auxiliar no melhor entendimento do comportamento 

desses consumidores das classes C, D e E e porque elas acabam cometendo os 

mesmos erros. Por mais que muitos autores possam relacionar crescimento com 

endividamento e que um é consequência do outro, sendo considerado normal, 

entende-se aqui que isso pode acabar sendo prejudicial se não for controlado. Se o 

nível de endividamento for cada vez maior, as famílias terão uma tendência cada vez 

maior de ficar inadimplentes, e isso seria no futuro responsável por uma possível 

queda no consumo. Então por mais que o estimulo ao consumo hoje seja bom para a 

economia, se isso for feito de forma descoordenada e sem planejamento, tanto por 

parte das instituições financeiras, quanto por parte das famílias e sua falta de 

planejamento, futuramente o reflexo pode ser uma falta de demanda para os produtos, 

visto que boa parte dela estaria em situação de dívidas não pagas.  

Mostra-se então que estudos como este se fazem importante, para haver um 

debate crescente na perspectiva daquilo que deve ou não ser estimulado e o que deve 

ou não ser feito para ajudar os consumidores a se inserirem na sociedade de 

consumo, mas de forma planejada e organizada. Além de propor que a educação 

financeira deve ser um assunto abordado desde cedo com as crianças nas escolas e 

no meio familiar, para o que o futuro da nossa sociedade possa ser com pessoas mais 

planejadas e prontas para extrair do mercado aquilo de melhor que ele tenha a 

oferecer, sem que para isso seja necessário se endividar de forma perigosa que possa 

levar a perda do controle e cair na inadimplência.  

Estrutura 

O trabalho será composto por essa introdução, mais quatro capítulos, além da 

conclusão. O primeiro capítulo levantará a questão da influência dos aspectos 

macroeconômicos na inadimplência das famílias. Relatará as políticas 

governamentais responsáveis pelo boom do consumo, de direitos sociais que são 

usados de maneira incorreta e a responsabilidade do governo na falta de preparo dos 

consumidores brasileiros quando o assunto é educação financeira. 

No segundo capítulo serão apresentadas as influências microeconômicas no 

processo de crescimento do consumo e do endividamento, além de relatar como isso 
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refletiu na inadimplência. Expondo também, o que poderia ser feito por parte das 

empresas a fim de evitar um alto nível de inadimplência. O terceiro capítulo será 

aquele onde serão argumentados os efeitos psicológicos sobre o endividamento do 

consumidor brasileiro e sua tendência a inadimplência.  

Na sequência do trabalho virá o capítulo quatro, onde será apontada a 

importância que a educação financeira e o planejamento financeiro familiar teria como 

método de controle da inadimplência. Além de propor uma solução para tal fato 

incluindo a educação financeira como disciplina desde o ensino fundamental II e uma 

planilha que tem o intuito de direcionar o consumidor a planejar sua vida financeira. 

No seu fim, o trabalho trará a conclusão de todo o exposto, propondo soluções e temas 

de futuros estudos sobre o assunto.  
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Capítulo 1 – Os determinantes macroeconômicos  

O Brasil viveu e continua vivendo desde a última década, um aumento 

significativo do consumo de bens duráveis e de serviços, em especial dos 

consumidores das classes C, D e E, que cada vez mais se incluem na classe 

consumidora. Esse fato deve-se a uma economia que vem se estabilizando desde os 

anos 90, em especial a partir de 1994, com a entrada do Plano Real. O Brasil passava 

por um momento econômico muito ruim, caracterizado por uma hiperinflação e baixo 

crescimento econômico, onde o consumo era muito baixo comparado aos da 

atualidade. A hiperinflação corroia a renda dos brasileiros através de uma instabilidade 

nos preços muito grande, onde o preço de um bem mudava bruscamente de um dia 

para o outro, e isso fazia com que o dinheiro perdesse valor de forma muito rápida. O 

que você era capaz de comprar hoje com certa quantidade de dinheiro, não seria a 

mesma que você conseguiria comprar amanhã. Para reverter essa situação, o 

governo lançou o Plano Real em 1994 que foi dividido em 3 etapas: O Programa de 

Ação Imediata (PAI), a criação da URV (Unidade Real de Valor) e por fim a 

implementação na nova moeda, o Real.  

A primeira parte, o PAI, consistia em um ajuste fiscal caracterizado 

basicamente por corte nos gastos e aumento da arrecadação com os impostos, para 

possibilitar o equilíbrio orçamentário do país. No segundo momento, foi lançado a 

URV, ou seja, uma nova unidade de conta com o objetivo de eliminar a inércia 

inflacionária. Ela funcionaria da seguinte forma: serviria como unidade de conta para 

os bens, e não como unidade de troca, que continuaria sendo feita pelo Cruzeiro Real, 

além de ser fixada diariamente pelo Banco Central. Dessa forma, foi possível 

proporcionar aos agentes econômicos uma fase de transição para a estabilidade de 

preços (Costa, 2015). Como última parte do Plano, foi então lançada a nova moeda, 

a união do URV com o Cruzeiro Real, formando a moeda utilizada até os dias atuais, 

o Real. Essa nova moeda unia as 3 funções básicas da moeda: unidade de troca, de 

conta e reserva de valor. Assim, foi resolvido o problema da inflação inercial2, o 

principal fator que alimentava a hiperinflação.  

                                                            
2 Inflação inercial é quando o índice atual da inflação reflete no índice futuro. Ocorre independentemente de 
pressões de demanda ou de custos e está associada aos mecanismos de indexação da economia, ou seja, a 
garantia de reajustar preços a partir da constatação da existência de inflação. 
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O resultado dessa estabilização dos preços e da economia foi um mercado de 

trabalho mais formalizado, a desigualdade social começou a diminuir, a economia 

brasileira foi levada a grau de investimentos pelas principais agências internacionais 

de classificação de risco, além de o Brasil ter passado de devedor para credor do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) como explicou o autor Costa (2015). 

Outro fator que facilitou o crescimento do consumo e que acaba, indiretamente, 

sendo um colaborador no alto índice da inadimplência dos consumidores brasileiros, 

é a política de metas para a inflação. A alta inflação era uma grande responsável por 

travar o consumo de muitas famílias brasileiras e responsável por frear o crescimento 

econômico. Com menor consumo, as empresas não tinham como aumentar 

investimentos e consequentemente acabavam não sendo capaz de gerar novos 

empregos. Se as famílias não tinham emprego, ou seja, não tinham a renda, isso 

acabava refletindo novamente no baixo consumo. Forma-se então um ciclo, algo 

semelhante ao que vivemos nos dias atuais, mas que será comentado melhor mais a 

frente do presente trabalho. Via-se extremamente necessário o contínuo controle 

dessa inflação que diminuiu a partir do Plano Real, para que assim a economia se 

desenvolvesse.  

Para alcançar esse objetivo de controle da inflação, em março de 1999, o 

governo brasileiro passou a utilizar o regime monetário através de um método 

baseado em metas para a inflação. Esse método foi anunciado oficialmente apenas 

em junho de 1999 e, a partir daí, o banco central brasileiro passou a se comprometer 

a controlar a inflação com objetivo de permitir um crescimento auto-sustentado em 

função de uma estabilidade dos preços. O regime de metas para inflação envolve o 

anúncio público da metas para a inflação, além da prestação de contas e 

transparência perante a sociedade. Isso se deve pelo o que descreve o autor 

Mendonça (2007), onde diz que a justificativa para esse regime é a necessidade de 

ter uma credibilidade do Banco Central para a condução da política monetária. Se 

essa credibilidade for alcançada com o passar do tempo, os agentes passam a 

acreditar que a autoridade monetária será capaz de controlar a inflação futura. 

O regime funciona da seguinte forma:   

No caso de haver um descumprimento da meta definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, o Decreto n. 3088, de 21 de junho de 1999, estabeleceu 
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que o Presidente do Banco Central do Brasil (BCB) deve divulgar 
publicamente as razões do descumprimento por meio de uma carta aberta ao 
Ministro de Estado da Fazenda. Essa carta deve conter três pontos 
essenciais: (i) descrição detalhada das causas do descumprimento; (ii) 
providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos; 
e (iii) o prazo pelo qual se espera que as providências produzam efeito.   
(Mendonça, 2007, pág. 432) 

Essa estabilidade de preços é um fator que fez com que os consumidores das 

classes C, D e E se inserissem na classe consumidora, explicado por essa 

credibilidade que o Banco Central tem perante a sociedade. Os consumidores sentem 

a possibilidade de planejar compras atuais e futuras baseadas em uma estabilidade 

de preços e na confiança de que qualquer situação fora do regime terá um combate 

imediato. Porém, é essa mesma estabilidade de preços que pode servir como uma 

armadilha, pois ao se deparar com um preço supostamente estável e acessível, os 

consumidores se sentem confiantes e vêem seu poder de compra parecer ser maior 

do que realmente é, e com isso compram além do que realmente poderiam comprar. 

Autores como Torres, Birchir e Carpim (2006, apud Postali e Mendes 2012), elencam 

justamente o que foi dito: “uma menor variação nos preços proporcionada por esse 

controle inflacionário realmente pode ser um dos grandes responsáveis desse 

aumento do consumo da camada popular”.  

Percebe-se então, que as políticas monetárias e fiscais citadas até aqui, 

fizeram com que houvesse um crescimento econômico da economia brasileira, saindo 

de patamares ínfimos dos anos 90. Como aponta Serrano e Summa (2011), no 

período de 2004 – 2010 a média de crescimento do PIB era de 4,4%, mais que o dobro 

dos meros 1,9% em média para o período 1999 – 2003. Essa estabilidade da 

economia, associada a um cenário externo favorável, acaba dando mais confiança 

para investimentos, tanto internos como externos, e para um maior consumo. 

De acordo com os resultados obtidos por Ruberto, Vieira, Filho e Silveira (2013) 

em seus estudos, é possível mostrar que o endividamento possui uma relação positiva 

com o PIB, mostrando que um aumento na renda dos brasileiros leva a um maior 

consumo e a partir daí uma maior propensão ao endividamento. Além disso, um 

estudo feito pelo Banco Central do Brasil em 2012 mostra essa relação positiva do 

PIB com o endividamento e consequentemente com a inadimplência, visto que o 

aumento de crédito as pessoas físicas aumenta a participação no PIB nacional. 
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Se o país encontra-se em uma situação de crescimento e estabilidade 

econômica, e junto a isso tenha um crescimento na renda dos consumidores das 

classes C, D e E, o resultado que se tem é um crescimento do consumo. Existe uma 

maior confiança, assim como um poder de compra que cresce ao passar dos anos. 

Os autores Cordeiro, Almeida e Figueiredo (2013) fazem uma pergunta que se 

encaixa perfeitamente com essa situação de crescimento do país e da renda: o 

brasileiro tem educação financeira suficiente para organizar seu orçamento em um 

momento de crescimento econômico? Sendo mais específico, os consumidores 

estavam preparados para esse crescimento e possibilidade de se inserirem na classe 

consumidora? O que se percebe com o passar do tempo é que foi justamente essa 

falta de preparo que fez com que aumentasse o nível de inadimplência no Brasil. As 

famílias passaram a consumir mais, porém não sabiam se planejar de forma a manter 

as dívidas sob controle. 

Outro aspecto macroeconômico e relacionado com a inadimplência é a taxa de 

desemprego. De acordo com estudo de Steter e Barros (2012 apud Ruberto, Vieria, 

Filho e Silveira 2012), foi detectada uma relação positiva entre o nível da taxa de 

desemprego e o nível de inadimplência. Analisando qualitativamente essa afirmação, 

é possível validá-la já que se o nível de desemprego aumenta, isso significa que as 

famílias não terão a renda que costumavam ter e consequentemente não serão 

capazes de arcar com seus compromissos financeiros já assumidos. Assim, o governo 

deve sempre manter políticas que estimulem a geração de empregos devido ao fato 

de que se a renda das famílias diminui, elas provavelmente entrarão nas estatísticas 

de inadimplentes. Isso refletirá em um consumo menor e desencadeará menor receita 

para as empresas, que por sua vez, demitiriam mais e mais funcionários, impactando 

a economia como um todo com um menor crescimento. 

Não se deve confundir uma relação positiva com obrigatoriedade de 

acontecimento do fato. É possível que o consumidor fique desempregado e o mesmo 

não acabe na inadimplência, basta existir um controle de gastos que levem em 

consideração situações como essas e façam o consumidor estar preparado para 

eventuais crises.  

Porém, um fator muitas vezes acaba servindo de “tentação” para o consumidor 

abandonar o planejamento e contrair uma dívida muitas vezes não necessária. Esse 
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fator é o chamado Seguro Desemprego. De acordo com o Ministério do Trabalho e 

Emprego, o Seguro Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, 

garantido pelo art. 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal e tem por finalidade 

prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado 

involuntariamente. O muitas vezes é notado, é o trabalhador utilizar desse seguro 

desemprego para contrair uma dívida na compra de algum bem desejado e não levar 

em consideração onde esse dinheiro poderia ser aplicado para reverter a situação do 

desemprego, ou até de sustento até ser possível trabalhar novamente. Dessa forma, 

um benefício feito para sustentar o consumidor e possivelmente toda a sua família, é 

usado de maneira incorreta e muitas vezes até irresponsável. 

O principal fator para o boom no consumo e da inadimplência na economia 

brasileira foi a creditização. Começou a se tornar cada vez mais fácil uma família ter 

acesso a um cartão de crédito, a um empréstimo, a parcelar compras, entre outros 

serviços financeiros. Como destaca Postali e Mendes (2012) a expansão exacerbada 

da oferta de crédito exerce um papel importante na questão do aumento do consumo, 

mas que junto com isso traz a crescente do endividamento e inadimplência, traduzindo 

como defendido por eles, em uma reconfiguração do circuito inferior da economia. Um 

maior acesso ao consumo, porém com uma maior propensão ao endividamento e 

também a inadimplência. 

O governo brasileiro foi o grande responsável por essa maior creditização e 

aumento de serviços financeiros. A autora Sabrina Zerrener (2007) cita que, em 2003, 

o governo tomou medidas para aumentar a oferta de produtos financeiros à população 

de baixa renda, permitindo abertura de contas mais simplificadas, entre outros fatores 

que estimulassem um maior acesso ao crédito. Entre as medidas tomadas, encontra-

se o “pacote do microcrédito”, como argumenta Francisco Nascimento (2008). Era um 

conjunto de medidas que objetivavam ampliar a oferta de serviços financeiros aos 

consumidores das classes C, D e E. Esse pacote caracterizava-se por uma 

massificação de contas simplificadas, ou seja, ficou mais fácil ter acesso a uma conta 

bancária, sendo o primeiro passo para uma expansão do acesso de muitos brasileiros 

a esse meio financeiro e consequentemente ao crédito. Além desse fator, o pacote do 

microcrédito teve o estímulo à oferta de crédito e a formação de cooperativas de 

crédito de livre associação. Francisco Nascimento (2008) explica que esse aumento 
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à oferta de crédito, deu-se por meio da destinação de parte dos recursos do 

recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista. Juntos, esses fatores foram os 

responsáveis por apresentar a muitos consumidores uma maneira mais fácil de 

consumir. Era possível agora, comprar com um cartão de crédito, fazer compras 

parceladas usando o mesmo, aquisições mais fáceis de empréstimos para ter acesso 

a bens mais caros que antes não era possível comprar, entre outros serviços 

financeiros.  

O problema é que tudo isso veio para uma classe de pessoas que não estavam 

acostumadas com essa dinâmica do consumo, que não estavam preparadas para ter 

esse “falso”3 poder de compra, e devido a isso, pode-se relacionar a esse boom no 

consumo, um boom no nível de inadimplentes no Brasil. Indo de encontro a esse 

pensamento, a autora Joanna Fustaino (2009) destaca um dos principais fatores que 

dificultam esse planejamento financeiro. Ela argumenta que diante de maiores ofertas 

de produtos, a maior creditização, entre outros fatores, propiciam ao indivíduo o 

acesso ao consumo de bens antes não possíveis. Assim satisfazendo a sua 

necessidade de sentir na sociedade como cidadão que também consome, como 

destaca Parente (2008).  

A taxa de juros é considerada por muitos autores como um dos principais 

fatores para a inadimplência. Isto deve-se ao fato de ela não ser considerada pela 

maioria dos consumidores como um fator determinante no momento de decisão do 

uso ou não do crédito. Em um país como o Brasil, onde as taxas de juros são as 

maiores do mundo, o brasileiro deveria olhar com mais atenção para o maior perigo 

do uso de crédito, para não ser surpreendido pelo seu efeito em um momento de 

impossibilidade de pagamento de suas dívidas, assim como destacam Bortoluzzi, 

Boligon, Hollveg e Medeiros (2015).  

O Governo Federal tem na taxa de juros (Selic) mais um mecanismo de 

estimular ou conter o consumo e vem utilizando-a ao longo dos anos. Um aumento na 

Selic acaba inibindo a contração de crédito por parte da população brasileira em 

consequência de um aumento no valor final a ser pago nos diversos tipos de 

                                                            
3  Diz-se “falso” pelo fato de não se passar apenas de uma sensação maior de poder de compra, sendo que na 
verdade a renda da família continuava a mesma, assim como o preço das mercadorias antes não possíveis de 
serem compradas. 
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financiamento com juros. Já a diminuição causa o efeito inverso. Isso é o que 

supostamente deveria acontecer de acordo com a teoria, porém existe uma assimetria 

de informação, especialmente nas classes C, D e E e devido a isto, não é levado em 

consideração em nenhum momento o efeito da Selic no seu consumo com pagamento 

a longo prazo. Não é avaliado por estas se o momento para a contração de um 

financiamento ou uma compra com juros, por exemplo, é o ideal ou não, e o resultado 

pode ser a tão temida inadimplência. Além disso, a Selic serve apenas como base 

para a taxa de juros, porém o que se observa por parte das operadoras de cartão de 

crédito, é uma taxa de juros exorbitante que podem chegar a 400% do valor da dívida. 

Como conclusão, os consumidores com essa ajuda do governo passaram a ser 

capazes de consumir bens, que até então, eram distantes de sua realidade. Isso para 

a economia do país foi um fator muito positivo, pois fez com que muitas empresas 

aumentarem suas vendas, e a economia se desenvolvesse como um todo. Notou-se 

então, um ciclo que demonstrava que se o consumo aumenta, aumenta a receita das 

empresas, que por sua vez vão querer expandir seus negócios e irão acabar 

contratando mais empregados, fazendo com que as famílias tenham mais e mais 

poder de compra.  

O leitor pode então pensar que não existe nenhum problema com esse ciclo, e 

que se seguisse esse ritmo o país continuaria a se desenvolver. Realmente, o ciclo 

teria tudo para ser uma “fórmula do sucesso” e o governo teria acertado em cheio ao 

estimular mais e mais as camadas mais populares a consumirem em maiores 

quantidades do que nos anos anteriores. O problema se dá justamente no momento 

em que esse ciclo começa, no momento em que a família recebe esse estímulo por 

parte do governo, seja ele por um acesso mais facilitado ao crédito, e até por uma 

sensação de economia em crescimento, com taxas menores de desemprego e 

crescimento do PIB, que fazem com que as famílias se sintam confiantes a contrair 

dívidas. Os consumidores realizam suas compras mas não planejam esse consumo e 

o resultado é que acabam comprando aquilo que supostamente não deveria comprar 

e acabam não sendo capazes de arcar com essas dívidas que contraíram.  

Um ciclo que parecia ser perfeito, é ruído pelo fato que as famílias compram 

em um primeiro momento, mas acabam não pagando em um segundo momento. 

Dessa forma, o consumo irá diminuir já que as famílias estarão com dívidas e não 
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serão capazes de consumir e fazer novas dívidas. Assim, as empresas verão sua 

receita diminuir, irão diminuir os investimentos, além de cortar gastos, gastos esses 

que envolvem demitir funcionários. Se o funcionário é demitido e se encontra na 

situação acima descrita, de inadimplência de suas dívidas, a situação só tende a piorar 

e a economia se retrair. O momento que passa o Brasil desde 2015 é claramente um 

exemplo desse ciclo rompido.  

Como resultado de toda essa abordagem de efeitos macroeconômicos, é 

possível dizer que o governo tem um grau de responsabilidade nos possíveis 

aumentos ou diminuições do nível de inadimplência, seja ele diretamente ou 

indiretamente. São diversos fatores que nos permitem chegar a essa conclusão e 

devido a isso argumentar que é preciso olhar de perto todas as tomadas de decisões 

e avaliar seus efeitos. O combate ao desemprego, a inflação, uma taxa de juros 

planejada, e uma preocupação em conscientizar a um consumo consciente, seja ele 

através de um ensino de economia doméstica nas escolas ou até em cursos gratuitos 

para as famílias. Será dado como exemplo uma planilha que poderá servir de base 

para o caro leitor planejar a sua vida financeira e não cair em uma situação de acumulo 

de dívidas e consequentemente inadimplência. 
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Capítulo 2 – Os determinantes microeconômicos 

Dando continuidade ao debate serão expostos outros fatores que podem levar 

o aumento das dívidas e inadimplência, pois além dos fatores mencionados e 

debatidos relacionados ao Estado, existem fatores microeconômicos. Existe uma 

responsabilidade das empresas e bancos comerciais nesse assunto, já que elas 

tornaram possível esse aumento da creditização anteriormente citado. Por meio de 

um aumento de serviços financeiros, aumento da oferta do cartão de crédito e a sua 

facilidade de acesso e um fator que mostra como isto é exposto ao consumidor, o tão 

“sedutor” e perigoso marketing.  

Desde a última década, o Brasil tem tido uma crescente quando se trata de 

serviços financeiros. De acordo com RIF 2015 (Relatório de Inclusão Financeira) 

realizado pelo Banco Central, o percentual de adultos, em 2014, com algum tipo de 

relacionamento bancário alcançou 84%. Isso significa que cada vez mais as pessoas 

estão inseridas no meio financeiro, tendo contas correntes, contas poupanças entre 

outros tipos de serviços financeiros, como consórcios, financiamento imobiliário e 

outros. Isso coloca o Brasil em uma posição de destaque em comparação com outros 

países do mundo, segundo os dados da pesquisa do Banco Mundial (Global Findex 

2014) que leva em consideração as contas de depósito a vista. O uso de produtos 

financeiros tornou-se cada vez maior com a expansão do crédito voltado para as 

famílias na última década, conforme destaca o RIF de 2015, impulsionado pelo 

desempenho econômico positivo, com destaque para os indicadores de emprego e 

renda.  

Mesmo com a desaceleração do PIB a partir de 2011, houve um crescimento 

de 82% do volume de crédito entre 2010 e 2014, tendo as Cooperativas de Crédito, 

um papel importante nesse fato, crescendo acima do mercado (105%) em termos de 

volume de crédito, graças ao crescimento das cooperativas de livre admissão. O que 

se observa então é uma dominação quase total do território brasileiro, ou seja, em 

praticamente qualquer lugar é possível ter acesso a uma instituição financeira e dispor 

de seus serviços. Além desses pontos físicos, o que se percebe com o passar dos 

anos, é um investimento cada vez maior no internet banking. É possível acessar a 

própria conta, realizar empréstimos, pagamentos, transferências entre outros 
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serviços, apenas usando um smartphone, tablets ou computadores nos dias de hoje. 

Mas será que a população brasileira, em especial os consumidores das classes C, D 

e E, cuja historicamente não estavam habituadas a tal tipo de acesso a tecnologia 

como é possível hoje, estão preparadas para toda essa modernidade e facilidade? 

Os consumidores começaram a ver nos serviços financeiros uma saída para 

muitos de seus problemas financeiros, principalmente utilizando o crédito. Muitos 

deles não sabiam o que estava por trás de uma simples conta corrente, e quando se 

argumenta estar por trás é feito referência a taxas de manutenção, juros por atrasos 

em pagamentos, o crédito automático, entre outros fatores que poderiam surpreendê-

los a qualquer momento. Atrelado a isso, vem um grande interesse das instituições 

financeiras em aumentar o nível de crédito para seus clientes, tornando mais fácil 

adquiri-lo e dando maior tempo para o pagamento. Os autores Artifon e Piva destacam 

uma fala do autor Bauman onde ele explica de forma categórica o efeito que o crédito 

pode ter na vida das famílias no sistema em que vivemos:  

O crédito é um vício que alimenta um sistema parasitário – o capitalismo – 
que só prejudica a saúde de quem depende dessa opção para consumir. O 
hospedeiro, que é o consumidor, não sai ileso dessa ação que, sem dúvidas, 
não prosperará, podendo sucumbir, e é essa necessidade desmedida em um 
nova raça, a raça de consumo/devedores. (Bauman 2010, apud Artifon e Piva 
2013 pág. 6). 

Essa facilidade de acesso a instituições financeiras e seus serviços fez com 

que o crédito se tornasse fundamental. Para Brusky e Magalhães (2007, apud 

Bortoluzzi, Boligon, Hollveg e Medeiros 2015), com a estabilização do Plano Real e 

da inflação, o crédito tornou-se um elemento fundamental na vida de muitos brasileiros 

nos dias atuais, e essa importância se percebe no uso cada vez maior do cartão de 

crédito, de empréstimos consignados ou não, de financiamentos para a tão sonhada 

casa própria ou para veículos, entre outros meios.  

Como é demonstrado nos gráficos a seguir (2 e 3), existe no Brasil uma 

crescente não só no número de cartões de créditos, como também na quantidade de 

transações feitas com o mesmo. Isso demonstra como o acesso a tais serviços 

financeiros se tornou fácil e até digo essencial para as famílias brasileiras. 

Gráfico 2 – Quantidade de Cartões de Crédito no Brasil 
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Fonte: ABECS 

Gráfico 3 – Quantidade de Transações feitas por cartões (Crédito e Débito) 

 

Fonte: ABECS 

Para muitos especialistas que tratam do assunto, o cartão de crédito é 

considerado o maior vilão no planejamento financeiro. O cartão de crédito permiti ao 

consumidor ter acesso a bens mais caros e não ter que pagar no momento da compra. 

É tudo que qualquer pessoa gostaria, levar e não ter que pagar. Isso faz com que 
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quando várias dívidas são assumidas e se perde o controle do que realmente terá que 

pagar no mês seguinte e o resultado disso pode ser a inadimplência. 

Para exemplificar, é possível utilizar um estudo feito pelo Serviço de Proteção 

ao Crédito (SPC Brasil) e pelo Portal Meu Bolso Feliz em 2015, e que mostram que o 

cartão de crédito é a modalidade de pagamento mais utilizada pelos consumidores no 

momento de parcelar suas compras. De acordo com o estudo, 83% dos entrevistados 

afirmam que isso já faz parte do dia a dia e 23% afirmam que fazem uso do cartão de 

crédito pelo menos 1 vez ao mês. Além disso, um terço dos entrevistados (34%) 

afirmam não conhecer o limite do cartão de crédito e 96% afirma não saber qual a 

taxa de juros cobrada pelo cartão. A pesquisa mostra também que 57% dos 

entrevistados já usou ou tem o hábito de usar o crédito rotativo, ou seja, quando o 

consumidor paga apenas o valor mínimo da fatura do cartão.  

O uso do rotativo não é recomendado, pois como já foi dito, as taxas de juros 

do cartão de crédito são as mais altas do mercado. Para um consumidor de classe 

média para cima, ao se deparar em uma situação de dificuldade, de arcar com uma 

dívida de cartão de crédito, é relativamente mais fácil de sair dessa situação do que 

comparada com os consumidores das classe C, D e E. Isso se deve ao fato de 

pessoas de classes superiores, geralmente, tem algum bem que possa vender para 

ajudar a arcar com a dívida, ou até uma simples situação financeira mais estabilizada 

e com mais renda para se ajustar no momento de aperto econômico. Dessa forma, é 

possível contrair uma dívida com juros mais baixos e parcelas que não afetarão tanto 

o orçamento e assim pagar a dívida com o cartão de crédito. Porém, não podemos 

dizer que isso se daria tão facilmente para os consumidores das classes C, D e E.  

Ao se deparar com uma situação de acúmulo de dívidas no cartão de crédito, 

eles na maioria das vezes se vêem sem saída e acabam pagando o mínimo da fatura 

ou então parcelando a mesma. É no momento em que isso é feito que a situação 

tende a se agravar. Por mais que um consumidor de classes inferiores consiga obter 

uma dívida com taxas de juros e parcelas menores para arcar com a dívida do cartão 

de crédito, essa dívida já interfere muito na renda. Não existe uma margem de renda 

para ser utilizada apenas para pagamento de grandes dívidas, e o resultado é um 

efeito na situação econômica do próprio indivíduo e muitas vezes de toda família que 

o cerca e depende da sua renda. Isso tudo será refletido na hora de uma simples 
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compra de supermercado ou de uma situação de lazer, pois grande parte da renda já 

vai estar comprometida no pagamento da dívida. 

O cartão de crédito então tem esse papel de protagonista na inadimplência das 

famílias brasileiras, como mostra o Gráfico 4. É com o cartão de crédito que a maior 

parte da população brasileira endividada se encontra, e não poderia ser diferente com 

os consumidores das classes C, D e E. Nos anos de 2013 e 2014, a inadimplência 

com o cartão de crédito foi a maior entre todas as modalidades destacadas pelo RIF 

2015, sendo 36% em 2013 e 37,2% em 2014. 

Gráfico 4 – Inadimplência Pessoa Física Por Modalidade (%) 

 

Fonte: RIF (Relatório de Inclusão Financeira do Banco Central) 
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com o cartão de crédito, as modalidades com maior taxa de juros do mercado. 

Consequentemente são esses dois métodos de crédito onde os consumidores se 

encontram mais inadimplentes, justamente pelo fato de utilizar e não calcular qual o 

efeito dos juros sobre esse crédito utilizado e acabar sendo surpreendido na hora de 

pagar. Como a autora Joanna Fustaino (2009) diz, o consumo de crédito acaba sendo 

para o indivíduo de classes inferiores, uma das únicas possibilidades para continuar 

consumindo, mesmo que tenha que enfrentar as taxas de juros. 

Outro fator que torna o cheque especial mais perigoso é o fato de o banco 

descontar o pagamento direto na conta, ou seja, se um consumidor que utilizou o 

cheque especial e não se planeja para o mês seguinte ter em conta o valor para pagar 

o empréstimo mais os juros, ela acaba pagando multa que faz com que a dívida 

aumente ainda mais. Esse fato demonstra como uma falta de planejamento de uso 

dos recursos financeiros se torna algo tão perigoso, pois ao usar o cheque especial e 

não se programar para deixar dinheiro em conta para honrar com o pagamento, é 

cobrado uma multa mais os juros mais o valor da dívida, assim a dívida só se acumula.  

Existe também a opção de o indivíduo ter o dinheiro em conta no momento em 

que o banco cobra o pagamento pelo empréstimo, porém, não esperava que a 

cobrança ocorresse naquele momento e acaba ficando sem o dinheiro para o 

pagamento de outros compromissos financeiros. O empréstimo feito direto na conta, 

fácil e rápido, leva o indivíduo a perder o controle das suas contas, ou não 

conseguindo arcar com o empréstimo ou refletindo em outras dívidas que até então 

estavam sobre controle, justamente pelo fato do banco já descontar direto da conta. 

 Mas como que os consumidores brasileiros começaram a utilizar esses 

diversos tipos de oferta de crédito? A resposta está no agressivo marketing que vem 

sendo feito para atrair as pessoas a consumir e consequentemente a utilizar 

mecanismos de crédito. As empresas começaram a perceber que o consumo da 

massa representaria um grande aumento no consumo dos seus bens, ou seja, como 

já foi dito no presente trabalho, elas perceberam o imenso poder de compra que a 

essa camada da sociedade corresponderia para seus lucros.  

Para explorar o mercado constituído por essa base da pirâmide, as empresas 

não poderiam aplicar simplesmente seus processo e produtos usuais, muito pelo 
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contrário, é necessário criar produtos e processos voltados para esses consumidores, 

por meio de soluções inovadoras e criativas, a preços acessíveis ou até usando novos 

canais, como destaca Rocha e Silva (2008). Dessa maneira, encontra-se hoje muitas 

propagandas na televisão, rádio e internet, que visam atrair os consumidores 

brasileiros, em especial das classes C, D e E, a contrair crédito e que fazendo isso 

elas resolveriam todos os problemas existentes na sua vida financeira. Colocam 

propagandas que dizem que para conseguir o tão desejado carro é só contrair um 

simples empréstimo, ou financiar a casa própria nunca ficou tão fácil e assim, as 

pessoas são atraídas para esse meio do crédito sem se planejar, apenas levando em 

consideração o impulso e a propaganda que mostra um falso poder de compra. 

É necessário também uma conscientização das empresas no efeito que suas 

atitudes refletem na sociedade. É verdade que as operações de crédito geram um 

grande lucro para as instituições financeiras, porém, é importante que exista uma 

preocupação em avaliar criteriosamente que consumidores estão aptos ou não a 

contrair crédito. Fazendo isso, elas evitarão que no futuro deixem de receber o 

pagamento por parte de seus clientes e ver suas receitas serem prejudicadas pela 

inadimplência. Além desse fator, é preciso repensar o marketing e iniciar a realizar 

propagandas que estimulem o consumidor a ser consciente quando se trata de 

consumo e planejamento financeiro. Explicitando como funciona todo o processo de 

empréstimos e tudo que tem por trás de cada serviço financeiro, para que o 

consumidor não seja surpreendido no futuro e não consiga arcar com seus 

compromissos assumidos junto à empresa. Tudo isso para garantir um ambiente 

sustentável de serviços financeiros e uma economia em crescimento. 
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Capítulo 3 – Os determinantes psicológicos  

Os fatores psicológicos têm um papel de destaque quando se fala de 

endividamento e inadimplência, em especial dos consumidores das classes C, D e E. 

Nesse capítulo iremos tratar dos efeitos que eles têm nas decisões do consumidor na 

hora da compra e da forma de pagamento que escolhe. 

Existem autores que debatem sobre a psicologia econômica, ou seja, de quanto 

o psicológico do ser humano pode ser responsável pelas suas decisões financeiras e 

pelo nível de endividamento e inadimplência. É importante então mostrar ao leitor que 

o problema da inadimplência pode não estar apenas no salário baixo, na facilidade de 

consumo utilizando o crédito nos dias atuais ou em uma situação de desemprego. 

Muitos casos de consumidores que relatam estar inadimplentes vêem o motivo para 

tal fato derivado de um descontrole emocional quando se fala de consumir bens de 

maneira consciente e planejada.  

O que move o ser humano e seu estímulo a consumir é a sua consciência e 

assim, tudo aquilo que fazemos ou planejamos fazer passa primeiro por uma decisão 

na mente. Tudo começa com uma decisão errada no momento de consumir algum 

bem ou serviço, seja por ser em uma hora imprópria ou em uma situação onde não 

era essencial tal consumo. O que se percebe é o desejo de consumir ser colocado na 

frente da razão, onde o que importa é a satisfação pessoal e as consequências não 

são medidas, da mesma forma como defende Artifon e Piva (2013) dizendo que o 

endividamento está ligado especialmente à falta de autocontrole no consumo e à 

busca por uma compensação, um alívio para impulsos.  

Existem diversos fatores psicológicos que podem ser responsáveis por um 

acumulo de dívidas e a inadimplência. O consumo compulsivo é aquele consumo onde 

o indivíduo consome bens ou serviços apenas para ter uma sensação de saciedade 

momentânea, seja para se sentir bem consigo mesma ou para mostrar para a 

sociedade que também é capaz de consumir. Os autores Artifon e Piva (2013) 

destacam justamente esse fator ao argumentar que os objetos assumem 

características emocionais visando suprir um vazio contínuo no indivíduo.  
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A própria indústria nos tempos atuais produz objetos que cada vez duram 

menos tempo, e isso é um fator que faz com os indivíduos consomem mais e mais, 

em uma busca ilusória de novos objetos para satisfazer e preencher a falta. Um 

exemplo sobre isso são os smartphones, um artigo que é trocado em uma velocidade 

muito grande e que cada vez mais estão durando menos na mão do consumidor. O 

problema se encontra no momento em que um smartphone se torna mais importante 

que bens essenciais para a vida do indivíduo. Para ter a “satisfação” de ter o 

smartphone mais moderno possível consigo, as famílias fazem dívidas e dívidas para 

poder comprá-lo, atraído pelas “parcelas que cabem no bolso”. 

Filomensky (2009, apud Artifon e Piva 2013) é um autor que diz que muitas 

pessoas passam por uma forte ansiedade antes de comprar algum bem, que só é 

aliviada quando fazem a compra, e geralmente este ato é imediatamente seguido por 

intenso sentimento de alívio. Porém, essa sensação de alívio pode ser seguida por 

um remorso e decepção por ter feito tal compra e por se sentir incapaz de controlar a 

ânsia pelo consumo. O fato é que isso leva a um ciclo vicioso, pois no momento em 

que o indivíduo passa por esse momento de remorso, ele procura uma atitude 

compensatória para acabar com seu mal-estar, e a saída encontrada acaba sendo 

consumir novamente.  

Na sociedade em que vivemos, existe um clamor por padrão de consumo de 

luxo por todas as classes da sociedade. Se antes, apenas as classes mais acima da 

pirâmide eram capazes de ter acesso a certos bens, hoje percebemos que todos têm 

acesso, não importando a classe a qual pertence. Tratando-se dos consumidores das 

classes C, D e E, é notada uma crescente no consumo de bens de luxo ou acima das 

capacidades financeiras, e isso deve-se ao fato de eles quererem se inserir na classe 

de consumidores e não serem taxadas de “pobre”. Deste modo, acabam comprando 

bens apenas por questão de status social perante amigos e familiares e para que a 

sociedade tenha uma visão deles com uma situação financeira que não condiz com a 

que eles realmente têm. Esse estilo de vida, porém, é subsidiado por uma atitude 

consumista não acompanhada do devido planejamento financeiro, ou seja, não é 

analisado se a situação financeira do indivíduo condiz com tal nível de bens 

adquiridos. O resultado pode ser o consumo demasiado e dívidas contraídas apenas 

para uma satisfação psicológica do consumidor, para um bem-estar que é cada vez 
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mais temporário, levando a uma possível inadimplência pela falta de controle 

emocional. 

Quando se fala em consumo planejado e consciente, é necessário levar em 

consideração a importância que a família tem nesse momento. É importante que o 

indivíduo se adéque as intenções financeiras da família e não pense no seu próprio 

objetivo e ego. De acordo com autores como Almeida, Cordeiro e Figueredo (2013) é 

necessário uma educação financeira para as famílias brasileiras terem um maior 

planejamento de suas receitas e despesas e assim poderem traçar objetivos, metas 

para o futuro. Isso deve ser feito com consentimento de todos os membros da família, 

uma vez que todos agindo em conjunto com um objetivo em comum facilita o controle 

dos gastos e consequentemente uma vida financeira mais estabilizada.  O que pode 

acontecer se as decisões não forem tomadas em conjunto é um injusto envolvimento 

de toda a família em situação de inadimplência. Isso afetaria as decisões de todos os 

outros indivíduos que da família mesmo eles não sendo os verdadeiros culpados por 

aquela situação.  

Uma pesquisa feita pelo Portal Meu Bolso Feliz e o SPC Brasil em 2014, 

constatou que 52% dos consumidores entrevistados já haviam comprado presentes 

para os filhos mesmo sabendo que tal compra iria comprometer o orçamento. A 

influência dos filhos e de membros da família é um fator importante quando se trata 

de planejamento financeiro. Ao se deparar com um filho pedindo algum presente, um 

pai ou uma mãe se sente pressionado a satisfazer a vontade do filho e ver a felicidade 

da criança. Percebemos atitudes como esta em momentos como Natal e Dia das 

Crianças, onde por uma tradição na sociedade que vivemos, os pais costumam 

presentear seus filhos. São em momentos como esse que a perda da sustentabilidade 

financeira se acaba, onde dívidas são contraídas sem que tenha uma real análise do 

seu impacto nas finanças.  

É preciso então que o consumidor aprenda a controlar seu emocional, e saiba 

distinguir as prioridades para sua vida. Um momento de compra não deve ser levado 

apenas pelo prazer de consumir e ter a sensação de poder, e sim um momento de 

realização de objetivos momentâneos que não podem interferir em objetivos futuros. 

Dessa maneira, o consumidor poderá administrar seu orçamento de forma consciente 

e responsável, sem se deixar levar por influências de mídia, familiares ou amigos. 
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Capítulo 4 – Educação e planejamento financeiro 

Os autores Macedo Jr.,Kolinsky, Morais (2011, apud Bortoluzzi, Boligon, 

Hollveg e Medeiros 2015) trazem uma argumentação que se encaixa na situação que 

vem sendo destacada. Os indivíduos precisam tomar decisões constantemente e 

devem aprimorar a forma como as escolhem. Podem existir diversas opções de 

caminho a ser seguido, e escolher a opção correta exige um grau de conhecimento 

do indivíduo sobre finanças pessoais, ou seja, é necessária uma educação financeira. 

Para evitar os efeitos adversos que os problemas psicológicos, dos aspectos 

microeconômicos e macroeconômicos citados no decorrer do presente trabalho, é 

necessário que haja uma educação financeira do consumidor brasileiro. 

Como descreve os autores Evangelista, Alonos, Júnior, Mazini e Silva (2012), 

“o planejamento é a reunião sistematizada de informações que permitam avaliar a 

realidade, estabelecer um determinado objetivo ou alvo, além de corrigir, alinhar e 

determinar os caminhos que podem contribuir para chegar a determinado objetivo”. 

Dessa forma, os consumidores seriam capazes de controlar suas receitas e despesas, 

além de ter a possibilidade de investir e ter rendimentos no futuro que lhe permitirão 

consumir outros bens. “Em finanças pessoais, investir é o ato de renunciar a um 

consumo presente para fazê-lo no futuro, ao passo que consumir é o ato de se gastar 

o dinheiro no presente” (Amadeu, 2009, pág. 34). 

Na introdução foi perguntado se o brasileiro teria uma educação financeira 

suficiente para acompanhar o crescimento econômico que ocorreu e se estavam 

prontos para se inserirem na classe consumidora. Como relatado, a resposta é não. 

Os consumidores das classes C, D e E viram seu poder de compra parecer maior do 

que era, aliado a uma facilidade de consumir e levado pelas emoções, entrando nesse 

meio imensamente despreparados para arcar com as consequências dos seus atos.  

Se juntos com todas as medidas mencionadas no texto, o governo também 

investisse na educação financeira dos brasileiros, o que poderia ser notado seria um 

crescimento do consumo de forma consciente e controlada em relação aos 

inadimplentes. Isso seria melhor para a economia como um todo e traria mais 

confiança para os consumidores no momento de planejar suas compras atuais e 

futuras, assim como argumenta Prado (2012), que relata que a educação financeira 
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seria uma solução adequada para problemas com dívidas. Quando as pessoas se 

educam financeiramente, existirão prováveis mudanças de comportamento que trarão 

ao consumidor maior segurança no momento de utilizar os recursos financeiros, além 

tomar decisões com mais consciência sobre o que fazer e como fazer com o dinheiro.  

Para que a sociedade viva em uma situação auto-sustentável, onde o consumo 

continue crescendo sem que cresça consigo o número de consumidores 

inadimplentes, fato que prejudica as empresas, as famílias e a economia como um 

todo, é importante essa educação financeira para as famílias desde cedo. Braunstein 

e Welch (2002, apud Borges 2010) explicam a importância da educação financeira 

para a economia ter essa situação auto-sustentável, argumentando que a 

administração ineficiente do dinheiro por parte dos consumidores coloca em risco as 

operações de mercado, ou seja, quando os agentes são bem informados, o mercado 

se torna mais competitivo e mais eficiente.  

Para alcançar um nível de educação financeira na população, tal assunto deve 

ser abordado desde o ensino fundamental II4 nas escolas em uma disciplina que 

ensine a importância do dinheiro e a função que ele tem na economia. Podendo ser 

abordado exemplos como tarefas onde a criança receberia uma determinada 

quantidade de dinheiro para comprar seus lanches na escola durante a semana, entre 

outros exemplos. Com o passar dos anos se tornariam mais voltadas para situações 

do dia a dia, como ajudar nas contas da casa e fazer planejamentos para alcançar 

algum objetivo futuro. Com essa percepção e noção da importância do planejamento 

financeiro desde criança, os indivíduos se tornariam mais preparados no momento em 

que tivessem sua independência financeira e fossem responsáveis por administrar a 

própria renda e futuramente de uma família. 

Assim como Prado, a autora Zerrener (2007, apud Artifon e Piva 2013) 

caracteriza a educação financeira com essa importância destacada no parágrafo 

anterior. Ela é responsável por preparar o indivíduo para liderem com as finanças de 

forma adequada, pois é através do conhecimento dos instrumentos para a tomada de 

decisões e do reconhecimento das razões que levam as dívidas que seriam ensinadas 

desde a escola, que os indivíduos podem escolher formas de viver mais baratas e um 

                                                            
4 Composto do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
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controle maior de suas despesas. Ou seja, é o processo que melhora ou adquire 

conhecimento sobre conceitos financeiros, a partir de aconselhamento, informações 

e instruções, para assim desenvolver a confiança e habilidade para tomar decisões 

corretas (Lusardi e Mitchell 2007, apud Bortoluzzi, Boligon, Hollveg e Medeiros 2015). 

Além dessa educação financeira vinda desde a escola, é necessário que as 

famílias se planejem financeiramente. Hoje, talvez, elas não sejam capazes de se 

organizar da melhor formal possível, pois não trazem consigo essa educação 

financeira, mas com o tempo, as futuras famílias seriam formadas com uma base no 

que diz respeito a planejamento familiar financeiro. Luci Nychai e Ana Gonçalves 

(2008) dizem que para desenvolver um planejamento orçamentário adequado as 

famílias devem gerenciar seus recursos e despesas como se fosse uma empresa. 

Esse pensamento é importante para que seja dada a devida importância para o 

planejamento financeiro, ou seja, assim como uma empresa pode ir a falência, a sua 

família também poderia. 

Boa Nova (2007, apud Borges 2010) explicita que por meio de um planejamento 

simples e algumas atitudes, as famílias conseguem reverter à situação financeira 

adversa que podem se encontrar. Ou pelo menos no mínimo tornar a situação 

controlável. O grande problema existente é conseguir um planejamento bem sucedido 

alinhando as decisões de todas as pessoas envolvidas. 

Como primeiro passo, é imprescindível conhecer todos os fatores relevantes 

para o planejamento. De acordo com Cerbasi (2006) é necessário identificar os 

valores de receitas e despesas, seus objetivos e metas e por fim suas prioridades. 

Essa ação deve ser feita em conjunto com toda a família, para identificar com o que 

cada um pode ajudar e quais são os objetivos e necessidades de cada um, da maneira 

como diz o autor Ruiz (2007, apud Nychai e Gonçalves 2008) que defende a definição 

de objetivos a curto, médio e longo prazo, onde a família toda deve participar nessas 

definições. Dessa forma, as decisões a cerca do futuro serão tomadas levando em 

consideração o bem de todos e evitando assim conflitos de interesses em momentos 

futuros, já que as decisões já serão tomadas previamente. Tal planejamento deve ser 

feito no mínimo uma vez no mês para sempre estar atualizando os dados e 

contabilizando possíveis compras feitas que não estivessem no planejamento e seu 

impacto para o futuro.  
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Uma pesquisa feita no final de 2015 pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) identificou que 

45,8% dos entrevistados não realizam um controle sistemático do seu orçamento, 

sendo que 29,3% diz usar apenas a cabeça para controlar as finanças pessoais. Os 

que utilizam algum método organizado para organizar suas finanças (53,9%), usam 

como método mais comum o caderno de anotações (29,8%), seguido pela planilha 

(21%) e pelos aplicativos digitais (3,1%).  

Como é percebido nessa pesquisa, é necessário que exista um aumento do 

uso do planejamento por parte da população. Apenas aproximadamente metade dela 

utiliza algum método mais organizado. A outra metade usa apenas a própria memória, 

e é nesses que existe uma maior preocupação, pois ela já é responsável por diversas 

decisões, sejam no emprego, no dia a dia, nas decisões pessoas, entre outros. Dessa 

forma, para alguma compra ser deixada no esquecimento, é um passo bem pequeno. 

A planilha é utilizada por 21% dos entrevistados, e com o intuito de aumentar essa 

porcentagem que será disponibilizado um exemplar para o leitor basear suas finanças. 

Além de ser um método bem organizado, ela proporciona cálculos imediatos e 

demonstrações bem ilustrativas da situação financeira do consumidor e sua família. 

Os autores Marco Preve e Wander Flor (2011) realizaram uma pesquisa 

composta por entrevistas a famílias para diagnosticar a situação financeira de cada 

uma delas, além de tentar reeducá-los financeiramente. Para tal objetivo, eles criaram 

uma planilha no Microsof Excel que permitiu com que os participantes tivessem um 

controle de toda a situação financeira. Foi realizado alguns ajustes e aprimoramentos 

na planilha de forma a deixar mais claro quanto o consumidor estava comprometendo 

sua renda em relação as parcelas de cartões de crédito e financiamentos.  

 De acordo com especialistas, o consumidor não deve comprometer mais que 

20% da renda com parcelas. Foi feita então, uma simulação de orçamento familiar de 

forma a avaliar o impacto se o consumidor não respeitar esses 20% das parcelas e 

tentar manter suas despesas representando no máximo 70% da sua receita. O 

resultado foi que nos meses onde as parcelas ultrapassaram os 20%, o consumidor 

não seria capaz de poupar os 10% idéias para um bom planejamento financeiro. Além 

disso, o saldo final do mês foi bem pequeno, o que mostra que qualquer emergência 

além daquilo demonstrado, faria com o que o consumidor não estivesse preparado 
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para lidar com a situação. O leitor poderá encontrar a referida planilha no anexo do 

presente trabalho.  

Marco Preve e Wander Flor (2011) tiveram como resultado a possibilidade de 

refletir sobre a redução de gastos desnecessários, além da importância dos atos de 

planejar e organizar. Foi possível notar que parte das famílias entrevistadas na sua 

pesquisa não procurava anotar pequenos gastos. Porém, foi percebido que esses 

pequenos gastos no final tinham um grande impacto. Tal observação só foi possível 

graças ao uso da planilha como método de controle financeiro. Dessa forma, é 

possível compreender a importância do planejamento e acompanhamento financeiro 

por parte do consumidor. 

Existe um conceito difundido entre muitos autores chamado de reserva de 

emergência. De acordo com Frankenberg (1999, apud Halles, Sokolowski e 

Hilgemberg 2007), “a reserva de emergência é a formação de uma poupança a partir 

da decisão de não gastar tudo o que se ganha”. É feita para evitar imprevistos e 

minimizar as chances de descontrole financeiro com obtenção de empréstimos para 

sanar a situação de emergência financeira. Visando essa reserva, alguns autores 

como Annalisa Zotto defendem que o consumidor deve poupar 10% de sua receita 

mensalmente, a fim de alcançar objetivos futuros ou ter uma segurança financeira em 

um momento atípico.  

Cerbasi (2009, apud Evangelista, Junior, Alonso, Mazini e Silva 2012) chama 

tal reserva de Patrimônio Mínimo de Sobrevivência – PMS. Ele sugere que o 

consumidor tenha uma reserva de no mínimo seis vezes a sua renda mensal. Essa 

reserva não pode ser revertida em investimento de risco, a intenção é ter uma reserva 

com alta liquidez e baixo risco, para ser justamente usada em momentos de 

emergência. Caso não ocorra momentos de necessidade e o valor ultrapasse as seis 

vezes mais que a receita, o consumidor poderia começar a investir em outros meios 

e realizar objetivos pessoais com tal reserva.  

No entanto, o que nota-se atualmente é uma incapacidade ou desconhecimento 

por parte do mesmo, sobre como e onde fazer tal planejamento. Os consumidores não 

conseguem separar uma porcentagem da sua renda para a reserva de emergência, 

nem se planejar para o mês com as suas receitas e despesas. A consequência pode 
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ser o descontrole financeiro. Comprova-se desse modo a importância da educação 

financeira ser um assunto difundido na sociedade desde a escola. Para fortalecer esse 

argumento, o autor Borges (2010) concluiu que: 

Como uma das causas principais da dificuldade em elaborar um 
planejamento econômico esteja centrada na falta de educação financeira e 
utilização consciente dos instrumentos financeiros, projetos ou políticas 
públicas voltadas para a melhoria dessa situação devem focar, 
principalmente, o aspecto educativo e didático, através da difusão de 
informações e conhecimentos de economia, que possam ser utilizados de 
forma prática pelos consumidores. (Borges, 2010, pág. 11) 

Essas informações e conhecimentos de economia que possam ser utilizados 

na prática envolvem mecanismos como a planilha de controle orçamentário exposta 

anteriormente. O resultado de todo esse aparato para as famílias pode ter um 

resultado que vai muito além da estabilização financeira do consumidor.  
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Conclusão 

Para que exista então um crescimento sustentável da economia, onde as 

famílias sejam capazes de consumir sem cair na inadimplência, onde as empresas 

consigam gerar seus lucros e gerar empregos, conclui-se necessário que a educação 

financeira seja implementada na vida dos consumidores brasileiros. Isso permitirá 

consumidores mais planejados, levando em consideração os objetivos de todos os 

integrantes da família e assim a felicidade em comum. Para aqueles, que ainda não 

formaram ou não são responsáveis por uma família, tenha um controle de suas 

finanças para alcançar seus objetivos pessoais e seja capaz de em um futuro estar 

preparado para responsabilidades maiores como uma família.  

O governo então deve ser um grande estimulador e responsável por essa 

educação financeira, seja por implementação de uma disciplina relacionada ao 

assunto na grade curricular como já citado no presente texto, seja por propagandas e 

cartilhas que passem as informações necessárias para os consumidores melhorarem 

seu planejamento financeiro. Além do governo, deve haver uma conscientização das 

empresas no momento de oferecer crédito aos seus consumidores. Quando falamos 

de consumidores das classes C, D e E, que na sua maioria não tem um planejamento 

financeiro, é necessário avaliar quais os impactos de um alto nível de inadimplência 

causem nos lucros das empresas. É notado que quanto mais consumidores utilizarem 

o crédito, maiores serão as vendas e em um primeiro momento maior serão os lucros. 

Porém, se isso vier acompanhado de uma incapacidade financeira de as famílias 

arcarem com suas obrigações, o resultado vai ser uma diminuição do consumo que 

afetará diretamente as empresas. Deste modo, é necessário que exista uma 

campanha por parte das empresas, de conscientizar seus consumidores em relação 

ao crédito. No momento de uma adesão ao cartão de crédito, por exemplo, o 

consumidor receberia cartilhas ou pequenos livros que demonstrariam exemplos de 

educação financeira para o planejamento na hora de consumir. 

Estudos podem ser feitos para mensurar qual o impacto na educação financeira 

para os jovens em uma economia. Se tal educação traria um resultado significativo 

para a economia. Além disso, deixa-se questões como se o governo brasileiro tem 

realmente se preocupado com a implementação de uma educação financeira para a 



44 

 

população e se é interessante para as empresas começarem a fazer um marketing 

que foque a conscientização do consumidor.  

Todas essas medidas atreladas terão como efeito futuro uma economia em 

crescimento, onde seus cidadãos serão capazes de se realizarem pessoalmente no 

momento de comprar bens desejados, e que no final tudo seja pago, fazendo com que 

a roda da economia continue a girar a todo vapor. De fato, educação financeira e um 

planejamento da situação financeira têm uma grande importância nos dias atuais e os 

seus resultados com certeza serão bem recebidos por toda a economia.  
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ANEXO 

Planilha de Orçamento Pessoal/Familiar 
   

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
   

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Receitas 
 

Salário R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$    

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$    

5.057,67 
 

Aluguel 
            

 
Pensão 

            

 
Horas Extras 

            

 
13º Salário 

     
R$    

2.528,84 

     
R$    

2.528,84 
 

Férias 
            

 
Outros 

            

 
Total R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$    

7.586,51 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$    

7.586,51 
              

Despesas 

Fixas 

Habitação Aluguel 
            

Aquelas que 

têm o 

mesmo 

montante 

mensalmente 

Condomínio 
            

Prestação da 

casa 

            

Seguro da casa 
            

Diarista R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$       

150,00 

R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$     

150,00 

R$       

150,00 

Mensalista 
            

Transporte Prestação do 

carro 

            

Seguro do carro 
            

Estacionamento 
            

Saúde Seguro Saúde 
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Plano de Saúde R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$       

932,26 

R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$     

932,26 

R$       

932,26 

Educação Colégio 
            

Faculdade 
            

Curso 
            

Poupança Poupança 
            

Tributos IPTU R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$         

54,56 

R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$       

54,56 

R$         

54,56 

IR 
   

R$     

248,50 

R$     

248,50 

R$       

248,50 

R$     

248,50 

R$     

248,50 

R$     

248,50 

R$     

248,50 

R$     

248,50 

R$       

248,50 

Outros 
            

IPVA R$     

344,60 

 
R$     

238,94 

R$     

238,95 

        

Outros Seguro de Vida 
            

             

Total despesas 

fixas 

R$  

1.481,42 

R$  

1.136,82 

R$  

1.375,76 

R$  

1.624,27 

R$  

1.385,32 

R$    

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$    

1.385,32 
             

% sobre Receita 29,29% 22,48% 27,20% 32,11% 27,39% 18,26% 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 27,39% 18,26% 
               

Despesas 

Variáveis 

Habitação Luz R$     

140,75 

R$     

100,63 

R$     

132,54 

R$     

175,09 

R$     

126,70 

R$       

121,97 

R$     

128,31 

R$     

152,06 

R$     

115,74 

R$     

120,33 

R$     

108,83 

R$       

122,94 

Aquelas que 

acontecem 

todos os 

meses, mas 

podemos 

tentar reduzir 

Água R$       

63,98 

R$       

63,98 

R$       

63,98 

R$       

79,96 

R$       

55,94 

R$         

69,92 

R$       

55,94 

R$       

55,94 

R$       

55,94 

R$       

55,94 

R$       

55,94 

R$         

55,94 

Telefone R$       

21,76 

R$       

33,90 

R$       

34,26 

R$       

34,54 

R$       

31,75 

R$         

32,52 

R$       

46,56 

R$       

33,47 

R$       

32,44 

R$       

32,44 

R$       

32,44 

R$         

33,58 

Telefone Celular R$       

55,98 

R$       

51,07 

R$       

56,99 

R$       

58,17 

R$       

44,99 

R$         

44,99 

R$       

44,90 

R$       

44,99 

R$       

44,99 

R$       

44,99 

R$       

44,99 

R$         

50,98 

Mensalidade TV 
            

Internet R$       

59,13 

R$       

59,89 

R$       

59,89 

R$       

67,05 

R$       

49,14 

R$         

49,15 

R$       

50,18 

R$       

50,90 

R$       

62,54 

R$       

59,89 

R$       

59,89 

R$         

59,89 
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Transporte Metrô 
            

Ônibus 
            

Combustível R$     

350,00 

R$     

350,00 

R$     

350,00 

R$     

350,00 

R$     

250,00 

R$       

250,00 

R$     

250,00 

R$     

250,00 

R$     

250,00 

R$     

350,00 

R$     

350,00 

R$       

350,00 

Estacionamento 
            

Alimentação Supermercado R$     

700,00 

R$     

700,00 

R$     

700,00 

R$     

620,00 

R$     

620,00 

R$       

620,00 

R$     

620,00 

R$     

620,00 

R$     

650,00 

R$     

650,00 

R$     

700,00 

R$       

700,00 

Feira 
            

Padaria R$     

160,00 

R$     

150,00 

R$     

160,00 

R$     

160,00 

R$     

180,00 

R$       

200,00 

R$     

200,00 

R$     

200,00 

R$     

180,00 

R$     

160,00 

R$     

180,00 

R$       

200,00 

Saúde Medicamentos R$     

289,76 

R$     

250,60 

R$     

321,97 

R$     

377,56 

R$     

412,91 

R$       

458,38 

R$     

405,25 

R$     

387,13 

R$     

401,29 

R$     

358,87 

R$     

334,67 

R$       

399,98 

Cuidados 

Pessoais 

Cabeleireiro R$       

80,00 

R$       

50,00 

R$       

60,00 

R$       

50,00 

R$       

40,00 

R$         

68,00 

R$       

80,00 

R$       

60,00 

R$       

50,00 

R$       

60,00 

R$       

80,00 

R$       

120,00 

Manicure R$     

120,00 

R$     

120,00 

R$     

120,00 

R$       

30,00 

R$       

30,00 

R$         

30,00 

R$       

30,00 

R$       

30,00 

R$       

30,00 

R$       

30,00 

R$     

120,00 

R$       

120,00 

Esteticista 
            

Academia 
            

Clube 
            

Parcelas Cartão de Crédito R$     

746,21 

R$  

1.573,55 

R$  

1.445,54 

R$  

1.194,83 

R$  

1.698,80 

R$    

1.305,68 

R$     

960,72 

R$     

641,49 

R$     

745,64 

R$     

463,88 

R$     

891,27 

R$       

840,08 

Empréstimos/Outr

os 

            

Juros 
            

              

 
Total Despesas 

Variáveis 

R$  

2.787,57 

R$  

3.503,62 

R$  

3.505,17 

R$  

3.197,20 

R$  

3.540,23 

R$    

3.250,61 

R$  

2.871,86 

R$  

2.525,98 

R$  

2.618,58 

R$  

2.386,34 

R$  

2.958,03 

R$    

3.053,39 
              

 
% sobre Receita 55,12% 69,27% 69,30% 63,21% 70,00% 42,85% 56,78% 49,94% 51,77% 47,18% 58,49% 40,25% 

               

Extras Saúde Médico 
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São as 

despesas 

extraordinári

as, para as 

quais 

precisamos 

estar 

preparados 

quando 

acontecerem 

Dentista 
            

Hospital 
            

Manutenção/

prevenção 

Carro 
 

R$     

110,00 

      
R$     

250,00 

   

Casa R$       

50,00 

 
R$     

300,00 

      
R$     

120,00 

 
R$         

80,00 

Educação Materia Escolar 
            

Uniforme 
            

              

 
Total Despesas 

Extras 

R$       

50,00 

R$     

110,00 

R$     

300,00 

R$             

- 

R$             

- 

R$               

- 

R$             

- 

R$             

- 

R$     

250,00 

R$     

120,00 

R$             

- 

R$         

80,00 
              

 
% sobre Receita 0,99% 2,17% 5,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,94% 2,37% 0,00% 1,05% 

               

Adicionais Lazer Viagens 
 

R$     

400,00 

 
R$       

50,00 

       
R$       

300,00 

Aquelas que 

não precisam 

acontecer 

todos os 

meses 

Cinema/Teatro 
  

R$       

20,00 

     
R$       

20,00 

 
R$       

20,00 

 

Restaurantes/Bar

es 

            

Vestuário Roupas 
    

R$     

479,70 

       

Calçados 
  

R$     

279,00 

         

Acessórios 
            

Outros Presentes R$     

200,00 

R$     

180,00 

 
R$     

160,00 

 
R$       

159,00 

     
R$       

300,00 
              

 
Total Despesas 

Adicionais 

R$     

200,00 

R$     

580,00 

R$     

299,00 

R$     

210,00 

R$     

479,70 

R$       

159,00 

R$             

- 

R$             

- 

R$       

20,00 

R$             

- 

R$       

20,00 

R$       

600,00 
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% sobre Receita 3,95% 11,47% 5,91% 4,15% 9,48% 2,10% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,40% 7,91% 
               

  
Receita R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$    

7.586,51 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$  

5.057,67 

R$    

7.586,51 
  

Despesas Fixas R$  

1.481,42 

R$  

1.136,82 

R$  

1.375,76 

R$  

1.624,27 

R$  

1.385,32 

R$    

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$  

1.385,32 

R$    

1.385,32 
  

Despesas 

Variáveis 

R$  

2.787,57 

R$  

3.503,62 

R$  

3.505,17 

R$  

3.197,20 

R$  

3.540,23 

R$    

3.250,61 

R$  

2.871,86 

R$  

2.525,98 

R$  

2.618,58 

R$  

2.386,34 

R$  

2.958,03 

R$    

3.053,39 
  

Despesas Extras R$       

50,00 

R$     

110,00 

R$     

300,00 

R$             

- 

R$             

- 

R$               

- 

R$             

- 

R$             

- 

R$     

250,00 

R$     

120,00 

R$             

- 

R$         

80,00 
  

Despesas 

Adicionais 

R$     

200,00 

R$     

580,00 

R$     

299,00 

R$     

210,00 

R$     

479,70 

R$       

159,00 

R$             

- 

R$             

- 

R$       

20,00 

R$             

- 

R$       

20,00 

R$       

600,00 
  

Total de 

Despesas 

R$  

4.318,99 

R$  

4.640,44 

R$  

4.900,93 

R$  

4.871,47 

R$  

4.925,55 

R$    

4.635,93 

R$  

4.257,18 

R$  

3.911,30 

R$  

4.023,90 

R$  

3.771,66 

R$  

4.363,35 

R$    

4.818,71 
               

  
Saldo R$     

738,68 

R$     

417,23 

R$     

156,74 

R$     

186,20 

R$     

132,12 

R$    

2.950,58 

R$     

800,49 

R$  

1.146,37 

R$  

1.033,77 

R$  

1.286,01 

R$     

694,32 

R$    

2.767,80 
  

Porcentagem da 

receita em função 

das despesas 

85,39% 91,75% 96,90% 96,32% 97,39% 61,11% 84,17% 77,33% 79,56% 74,57% 86,27% 63,52% 

  
% das parcelas 

sobre a receita 

14,75% 31,11% 28,58% 23,62% 33,59% 17,21% 19,00% 12,68% 14,74% 9,17% 17,62% 11,07% 

 


