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RESUMO 

O planejamento financeiro é um assunto relevante para todos, pois com ele as famílias podem               

alcançar seus objetivos e sonhos. Esta pesquisa pretende ser um instrumento para a             

compreensão da dinâmica financeira de famílias de baixa renda no Brasil. Para se atingir esse               

objetivo, foram examinados os padrões de consumo e de endividamento no país. Os motivos              

pelos quais o planejamento financeiro não faz parte da cultura brasileira também são             

investigados. Este trabalho foi elaborado a partir do método descritivo exploratório, utilizando            

diferentes fontes bibliográficas, como livros, artigos, relatórios e dissertações. Os resultados           

apontam para a insuficiência de Educação Financeira no Brasil, principalmente para as classes             

menos privilegiadas. 

Palavras-chave: Planejamento financeiro. Famílias de baixa renda. Educação Financeira.  

 



 

 

ABSTRACT 

Financial planning is a relevant issue for everyone, as families can achieve their goals and               

dreams with it. This research aims to be an instrument for understanding the financial              

dynamics of low-income families in Brazil. To achieve this objective, consumption and debt             

patterns in the country were examined. The reasons why financial planning is not part of               

Brazilian culture are also investigated. This work was elaborated from the exploratory            

descriptive method, using different bibliographic sources, such as books, articles, reports and            

dissertations. The results point to the insufficiency of Financial Education in Brazil, mainly             

for the less privileged classes. 

Keywords: Financial planning. Low-income families. Financial Education. 
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Introdução  

O planejamento financeiro se mostra fundamental para a estabilidade em diferentes           

áreas da vida, tanto no âmbito individual quanto no familiar, principalmente neste momento,             

que é considerado ímpar na história da humanidade, a pandemia vivenciada atualmente só             

aprofunda a crise econômica que já se mostrava presente no Brasil.  

A falta de organização financeira, comumente, orienta pequenas empresas e famílias           

para o endividamento e inadimplência, a onda de Covid-19 revelou quem não tinha fôlego              

financeiro para manter suas vidas e negócios como anteriormente, levou diversas empresas à             

falência, segundo o Instituto Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de             

700 mil empresas não vão mais reabrir após o fim da pandemia, dentre elas, 99,8% são de                 

pequeno porte. Além do desemprego, que segundo o IBGE, atingiu mais de 14 milhões de               

brasileiros em setembro de 2020.  

Diante deste cenário alarmante, é necessário entender o que acontece atualmente com            

a dinâmica financeira familiar, principalmente nas famílias que se enquadram no critério de             

baixa renda, pois as mesmas, diante da pandemia, se tornaram ainda mais vulneráveis, tanto              

que mais de 66 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial desde abril de 2020.  

Uma pesquisa realizada em todas as capitais do Brasil, em 2018, pelo Serviço de              

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas            

(CNDL), demonstra que a organização financeira não é uma tarefa que atrai os consumidores.  

Onde 58% dos brasileiros admitiram que nunca, ou somente às vezes, dedicaram            

tempo às atividades de controle da vida financeira, e 17% dos consumidores, sempre ou              

frequentemente, precisavam usar cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir            

dinheiro emprestado para conseguir pagar  as contas do mês (SPC BRASIL; CNDL, 2018).  

Dos consumidores ouvidos no levantamento, 56% disseram que se sentem melhor           

quando planejam as despesas para os próximos seis meses, porém, 48% deles nunca ou              

somente às vezes faziam um planejamento cuidadoso dos passos a seguir para ficar dentro do               

orçamento nos meses seguintes. O problema é mais profundo entre os consumidores de baixa              

renda (classes C, D e E), com 51% de citações (SPC BRASIL; CNDL, 2018).  

Para Vignoli (2018), “Muitas pessoas pensam que dá trabalho, ou que é muito difícil              

manter o controle sobre as despesas, e se esquecem de que trabalhoso é encarar o               

endividamento e a restrição ao crédito”.  

Outro levantamento realizado pelo SPC BRASIL e pela CNDL, em 2020, passou a             

revelar que 48% dos consumidores brasileiros não controlam o seu orçamento, isso mostra             

que mais pessoas passaram a se planejar de 2018 para 2020, do grupo que não planeja, alguns                 
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alegam que confiam apenas na memória para anotar despesas (25%), outros não fazem             

nenhum registro dos ganhos e gastos  (20%).  

Diante do exposto, este trabalho busca entender como a dinâmica financeira familiar            

se dá atualmente, para então estudar maneiras de promover um planejamento financeiro às             

famílias de baixa renda. 

Dado que o objetivo deste estudo é averiguar quais são os aspectos mais importantes              

para a realização de um planejamento financeiro para famílias de baixa renda, o trabalho              

pretende apresentar os tópicos mais relevantes da bibliografia existente sobre o tema, para tal,              

o mesmo será estruturado da seguinte maneira: a primeira seção busca tratar as finanças              

pessoais de modo geral, as seções seguintes contemplarão os padrões de consumo da             

população de baixa renda, o crédito, o endividamento, a inadimplências, as dificuldades para             

a realização de um planejamento atualmente, a educação financeira e, por fim, a sétima e               

última seção mostrará uma possível alternativa para as finanças das famílias de baixa renda. 

 

1. Revisão bibliográfica 

Na concepção de Bodie e Merton (1999, apud BARBOSA et al., 2016) as finanças              

estão relacionadas à alocação de recursos escassos pelo indivíduo ao longo do tempo.             

Finanças pessoais é a ciência que estuda a aplicação de conceitos financeiros nas decisões de               

uma pessoa ou família. Nela são considerados os eventos financeiros de cada indivíduo, bem              

como sua fase de vida para auxiliar no planejamento financeiro (CHEROBIM; ESPEJO,            

2010). Para Cardoso (2013 apud BARBOSA et al., 2016), planejar, organizar e controlar, são              

conceitos que definem a ideia de finanças pessoais.  

Segundo Gitman (2001 apud LEAL; DO NASCIMENTO, 2011), “O planejamento          

financeiro é um aspecto importante das operações nas empresas e famílias, pois ele mapeia os               

caminhos para guiar, coordenar e controlar as ações das empresas e das famílias para atingir               

seus objetivos”.  

Assim como no planejamento empresarial, o planejamento financeiro pessoal é          

dividido em períodos de curto e longo prazo, permitindo, assim, um melhor aproveitamento             

dos recursos (LEAL; DO NASCIMENTO, 2011).  

Para Eid Júnior e Garcia (2005, apud MEDEIROS; LOPES, 2014), quando se tem o              

real conhecimento de onde se pretende chegar, a ideia de planejamento se torna mais fácil e                

vantajosa, por isso ele deve refletir honestamente os anseios e necessidades individuais ou             

familiares. 
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De acordo com Kahneman (2015 apud DE FÁTIMA LIMA; FELIPE, 2020), o            

planejamento financeiro juntamente às finanças comportamentais permite que, o indivíduo          

faça parte de situações que causem menos riscos de perdas levando-o aos caminhos que visam               

abordar a construção de seus recursos de forma quantitativa e qualitativa visando ainda o              

cumprimento de seus objetivos.  

Cherobim e Espejo (2010 apud BARBOSA et al., 2016) afirmam que a receita é um               

direito, sendo importante o correto registro para fazer o orçamento retratando a realidade             

financeira do indivíduo. Para Silva (2004), salários, demais remunerações, aluguéis,          

aplicações e tantos outros quanto existirem podem ser considerados como fontes de receitas.             

No entendimento de Iudícibus et al. (2008), despesas podem ser entendidas como o consumo              

de bens ou serviços que ajudarão a produzir receitas.  

A reserva de emergência caracteriza-se como sendo um plano de curto prazo. Ter uma              

reserva financeira para imprevistos e emergências é importante, pois possibilita minimizar ou            

até mesmo evitar empréstimos com altas taxas de juros (LEAL; DO NASCIMENTO, 2011).             

De acordo com Frankenberg (1999 apud LEAL; DO NASCIMENTO, 2011), “A reserva de             

emergência é a formação de uma poupança a partir da decisão de não gastar tudo o que se                  

ganha”. 

A alfabetização financeira é a medida do grau em que se compreendem os principais              

conceitos financeiros e a partir deles, possuir a capacidade e confiança para gerenciar as              

finanças pessoais por meio de decisões adequadas de curto e de longo prazo, planejando-se              

financeiramente de forma consciente aos acontecimentos (REMUND, 2010). 

A alfabetização financeira traz benefícios tanto para os indivíduos, quanto para as            

famílias, tais como a melhora na autoconfiança, no controle e na independência e também há               

mudanças na riqueza ao longo do tempo (CAMPARA, 2016). Há evidências crescentes de             

que as pessoas com índices mais elevados de alfabetização financeira são mais capazes de              

gerir o seu dinheiro, participar do mercado de ações e possuir um melhor desempenho em               

seus investimentos (ROOJI et al., 2011 apud CAMPARA, 2016). 

Nakata (2015 apud BARBOSA et al., 2016) diz que a educação financeira ajuda o              

indivíduo a entender melhor como o dinheiro funciona, como também a conhecer o             

funcionamento dos principais produtos financeiros disponíveis no mercado, além de          

contribuir na tomada de decisões. A educação financeira auxilia o indivíduo a gerir seu              

orçamento, a poupar e investir de forma eficiente (BARBOSA et al., 2016). 

Silva (2004 apud BARBOSA et al., 2016) salienta que o equilíbrio e controle             

financeiro são adquiridos somente com autoconhecimento, visto que, muitas das dificuldades           
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financeiras se originam no fato de as pessoas não se conhecerem e, além de se conhecer, é                 

imprescindível que entendam o verdadeiro papel do dinheiro em suas vidas. 

Quanto aos desbancarizados, o Instituto Locomotiva promoveu um estudo, em 2019,           

que revelou a existência de 45 milhões de desbancarizados no Brasil, a conclusão obtida foi               

que esse grupo movimenta anualmente no país mais de R$ 800 bilhões ao ano. Porém o                

número de pessoas desse grupo caiu 73% durante a pandemia, de acordo com a pesquisa               

realizada pela Americas Market Intelligence em parceria com a Mastercard, o mesmo estudo             

mostrou que o recebimento do auxílio emergencial impulsionou o aumento no acesso ao             

sistema bancário. 

 

Metodologia 

Este trabalho será baseado em uma análise qualitativa, de modo exploratório e            

descritivo, por meio de uma revisão bibliográfica a partir de diferentes materiais que podem              

agregar no tema tratado. Diversos documentos e estudos como livros, artigos, relatórios e             

dissertações serão explorados. Além do uso de levantamentos do Serviço de Proteção ao             

Crédito (SPC Brasil).  

 

2 Renda 

A formação da renda bruta total da família expressa o valor em reais dos rendimentos               

obtidos pelo somatório dos rendimentos brutos monetários de todos os moradores da família,             

originados do trabalho, transferências, outros rendimentos, acrescidos da parcela relativa aos           

rendimentos não monetários, definidos como tudo que é produzido, pescado, caçado, coletado            

ou recebido (troca, doação, retirada do negócio, produção própria e salário em bens)             

utilizados ou consumidos pela família, tal definição é dada pelo IBGE (2004 apud DA              

SILVA; PARENTE; KATO, 2009, p. 7) 

 

2.1 Baixa Renda  

O conceito de classe social pode ser entendido como um grupo de pessoas que tem               

uma condição de vida similar. Há diferentes formas de definir as classes na sociedade, para a                

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), o Critério de Classificação           

Econômica Brasil (CCEB) segmenta através de características domiciliares, como a posse de            

determinados itens domésticos, grau escolaridade do chefe de família, presença de serviço            

públicos e etc, atribuindo pontos a cada uma delas.  

E também há o critério por faixas de salário mínimo, utilizado pelo IBGE, que              
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divide a população em cinco diferentes classes, nesse caso, leva-se somente em consideração             

o salário atual da pessoa e ignora-se eventuais conquistas e  patrimônios.  

Este trabalho utilizará o critério do Cadastro Único, que é um sistema de             

informações dos brasileiros, utilizado pelo Governo Federal, pelos estados e municípios para            

implementação de políticas públicas, nesse caso, se enquadram no critério de famílias de             

baixa renda aquelas que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até 3                

salários mínimos de renda  mensal total. 

 

2.2 Renda média das famílias brasileiras 

Segundo o IBGE (2019), o valor médio recebido pelas famílias, relativo ao            

rendimento mensal e à variação patrimonial, alcançou R$ 5.426,70 em 2018. A maior             

participação no valor médio recebido pelas famílias veio do rendimento de trabalho (R$             

3.118,66), que representou 57,5% do total.  

A segunda maior participação veio das transferências (19,5%). Entre as transferências,           

as aposentadorias e pensões do INSS representaram 55% e os programas sociais federais,             

5,4%. Os rendimentos de aluguel (de bens móveis e imóveis) e as outras rendas apresentaram               

as menores contribuições na composição do valor médio recebido pelas famílias (1,6% e             

0,7%, respectivamente). 

Além disso, 14,5% do que as famílias recebiam foi não monetário, ou seja, valores              

referentes às aquisições pelas quais as famílias não precisaram pagar. Nas áreas rurais, o peso               

desse componente foi de 18,3%, enquanto que nas áreas urbanas, essa porcentagem foi de              

14,2%. Tal distribuição é apresentada pelo seguinte gráfico: 
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Fonte: IBGE, Pesquisas de Orçamentos Familiares 2017-2018. 

Ainda segundo os dados do IBGE na Pesquisa de Orçamentos Familiares, dos valores             

recebidos nas famílias de até 2 salários mínimos, 41% vinham do rendimento de trabalho,              

28,8% das transferências, 0,3%, dos aluguéis e 0,6% de outras rendas, destes 28,2% eram não               

monetários e 1,1% se referia à variação patrimonial. 

 

2.3 Orçamento 

A restrição de recursos leva à existência de um orçamento. Parte-se do princípio que              

os indivíduos precisam decidir acerca de produtos/serviços que irão consumir levando em            

consideração a limitação de seus recursos e que seu objetivo final é atingir um nível ótimo de                 

utilidade (BALLESTERO, 2019). 

Para Nicholson e Snyder (2011 apud BALLESTERO, 2019, p. 24), os preços dos             

produtos desempenham papel fundamental pois, indiretamente, definem as cestas de consumo           

das famílias. Deste modo, as deliberações das famílias no que diz respeito a quantidade e a                

categoria dos bens que consomem estão relacionadas à quantia disponível para dispêndio,            

sendo esta a sua principal restrição. 

Tem-se que os consumidores determinam seus orçamentos considerando os mais          

variados gastos, como os domésticos, os relativos ao entretenimento, vestuário e alimentação.            

Assim, na medida em que eles dispendem seus recursos, computam o dinheiro remanescente,             
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que será aplicado em outros bens ou serviços. O estabelecimento de um orçamento possibilita              

a criação de um mecanismo de autocontrole, uma vez que o planejamento racional dos gastos               

age no sentido  de  impedir decisões motivadas por impulsos (BALLESTERO, 2019). 

Deste modo, Kamakura (2008 apud BALLESTERO, 2019, p. 25) argumenta que           

definir o orçamento pode reduzir o número de possíveis aplicações para uma determinada             

soma de dinheiro e, para que isso ocorra, tal orçamento deve ser dotado de alguma               

inflexibilidade.  

Para Thaler (1985 apud BALLESTERO, 2019, p. 24), ainda que os orçamentos            

ajudem a monitorar e manter o controle dos recursos despendidos com cada categoria de              

consumo, auxiliando as famílias a estabelecer metas e a reconhecer as restrições impostas             

pelas sua renda, motivações externas como choques psicológicos podem causar desequilíbrio,           

já que motivam comportamentos fora do padrão. Segundo Loureiro e Haws (2015 apud             

BALLESTERO, 2019, p. 25), além das motivações psicológicas, o próprio mercado oferece            

uma gama de opções muito atrativas para os consumidores, que se veem tentados a              

abandonar a estrutura orçamentária inicial e os objetivos pré definidos. 

Mesmo que muitas famílias realizem um certo controle mensal de suas despesas            

(sendo, inclusive, adeptas ao uso controlado do cartão de crédito), a falta de planejamento dos               

gastos, que é uma forte tendência, culmina na inexistência de reservas financeiras e,             

eventualmente, em inadimplência, sendo a última, consequência, também, de eventos críticos,           

como a perda do emprego como alegam Barba e Pivetti (2008 apud BALLESTERO, 2019, p.               

27). 

 

2.4 Padrão de Consumo  

Na pesquisa realizada em todas as capitais do Brasil, em 2018, pelo Serviço de              

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas            

(CNDL), 33% dos entrevistados admitiram que quando estão fazendo compras, nunca, ou            

apenas às vezes, avaliam se realmente precisam do produto, para não se arrependerem depois.              

Além disso, 45% deles, nunca, ou somente às vezes, conseguem resistir às promoções e              

compram apenas aquilo  que está planejado.  

Segundo Parente, Limeira e Barki (2008 apud BALLESTERO, 2019), embora seja           

uma população possuidora de renda pouco abundante, a categoria de baixa renda é um              

mercado consumidor em ascensão, nessa perspectiva, deve ser considerado o tamanho da            

população desse grupo social, pode-se utilizar como parâmetro, por exemplo, o número de             

beneficiários do Auxílio Emergencial fornecido pelo Governo Federal, que são mais de 66             

 



 
16 

milhões de  pessoas.  

A escolha de um produto ou serviço é extremamente afetada pelas circunstâncias            

econômicas do consumidor: sua renda, suas economias, bens, seus débitos, sua possibilidade            

de endividamento e sua atitude em relação a gastar versus economizar (DA SILVA; NETO,              

2018).  

No que tange os estudos sobre o consumo, observa-se que os consumidores de baixa              

renda demonstram algumas peculiaridades devido às restrições de orçamento (PARENTE;          

SILVA, 2007).  

Para Rocha e Silva (2008 apud DA SILVA; NETO, 2018, p. 91), o uso de crédito é                 

essencial na vida dos consumidores de baixa renda por se tratar do único meio para se obter                 

acesso aos bens de consumo, a escolha do local de compra é outro fator importante, onde                

muitas emoções podem ser experimentadas, desde prazer e alegria até humilhação e            

vergonha. 

De acordo com Solomon (2008 apud DA SILVA; NETO, 2018, p. 91) os             

consumidores percebem diferenças em produtos e lojas adequando-os de acordo com as            

classes sociais, sendo que os consumidores da classe trabalhadora durante seu processo de             

compra costumam avaliar os produtos em termos mais utilitários e são menos inclinados a              

experimentar novos produtos e estilos. Por outro lado, segundo o autor, consumidores mais             

afluentes residentes  no subúrbio tendem a se preocupar com a aparência e a imagem física.  

 

2.4.1 Consumo Impulsivo 

Segundo Rook (1987 apud ZERRENNER, 2007), o consumo impulsivo ocorre quando           

um consumidor passa por uma experiência, frequentemente poderosa e de persistente           

urgência, para comprar algo imediatamente.  

Rook e Hoch (1985 apud ZERRENNER, 2007) identificaram cinco características do           

consumidor impulsivo: repentino e espontâneo desejo de agir que parte de um comportamento             

prévio; desequilíbrio psicológico que causa no consumidor um sentimento temporariamente          

fora de controle; conflito psicológico entre obter uma gratificação no presente e resistir a              

render-se ao que é percebido como uma urgência irracional ou errada; redução no critério de               

maximização da utilidade para avaliação do produto e desconsideração das consequências           

negativas que podem estar associados ao ato de consumo. 

Um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito - SPC Brasil (2013)             

demonstra que em situações de compras impulsivas o imediatismo e a necessidade de             

urgência acabam sendo mais fortes do que a capacidade de reflexão do consumidor, 44,5%              
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dos entrevistados não conseguem resistir aos próprios desejos porque acreditam que se não             

realizarem aquela compra, mesmo que o produto seja desnecessário, vão desperdiçar uma            

“boa oportunidade”.  

Outros 36,9% admitem que quando surge o desejo de comprar algo, eles não sossegam              

enquanto não concretizam a compra. Outro levantamento do SPC (2018) revela que 36,3%             

dos entrevistados admitem que o ato de fazer compras é uma forma que eles encontram para                

aliviar o estresse do cotidiano, 47,7% deles admitem fazer compras para se sentirem bem,              

29,5% dos consumidores concordam que fazer compras melhora o humor e 24,5% confessam             

realizar compras quando se sentem deprimidos. Alguns consumidores esquecem os efeitos           

que a compra pode ter sobre o orçamento, 30,7% admitem que ao ver um produto atrativo não                 

pensam nas consequências da compra antes de efetivá-la e 25,8% dos entrevistados            

reconhecem não ter o costume de avaliar todos os aspectos envolvidos numa compra.  

Segundo o SPC (2015), os locais mais recorrentes para esse tipo de compra são as lojas                

de rua (34,6%), o shopping-center (21,5%), o supermercado (15,2%) e as lojas virtuais             

(11,6%). A pesquisa mostra que os produtos mais adquiridos por impulso são do setor de               

alimentação: pães (42,1%), leite (39,6%), cafés (36,4%), sucos (31,2%) e biscoitos (27,6%). 

Após os alimentos e bebidas aparecem produtos do segmento de eletrônicos, como os             

celulares (24,8%) e os computadores e tablets (21,8%). Já entre o segmento de roupas,              

calçados e acessórios, os itens mais adquiridos são bolsas e mochilas (20,9%) e calçados              

(20,1%). Os fatores externos que mais influenciam as compras por impulso são a promoção              

(25%), preço atrativo (21%), facilidades para o pagamento (10%), a variedade de produtos             

disponíveis (7%) e poder experimentar, degustar e/ou testar o produto na loja (7%). 

Quanto às classes mais adeptas desse tipo de compra: 
A pesquisa mostra que os entrevistados com renda maior, pertencentes às classes            
sociais A e B, se mostraram mais propensos a concordar com algumas atitudes             
relacionadas a compras por impulso, o que pode ser comprovado em frases como             
“costumo comprar coisas sem pensar” (31,6%, contra 21,6% nas classes C, D e E);              
“se vejo, compro – é uma expressão que me descreve” (22,2%, contra 15,0% nas              
classes C, D e E); “compro agora e penso nisso mais tarde” (31,5%, contra 27,1%               
nas C, D e E); e “ao ver colegas ou amigos com coisas novas fico com tanta vontade                  
que também acabo comprando mesmo sem poder” (18,8%, contra 6,7%) (SERVIÇO           
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 2015). 
 

2.4.2 Processo de Decisão de Compra  

Para Engel, Blackwell e Miniard (2009 apud DA SILVA; NETO, 2018, p. 93), os              

consumidores normalmente passam por sete estágios maiores de tomada de  decisão, são eles:  

1) Reconhecimento da necessidade: os consumidores compram coisas quando acreditam que           

a habilidade do produto em solucionar problemas vale mais que  o custo de comprá-lo.  
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2) Busca de informações: uma vez que ocorre o reconhecimento da necessidade, os             

consumidores começam a buscar informações e soluções para satisfazer as suas necessidades            

não atendidas.  

3) Avaliação de alternativa pré-compra: neste estágio, os consumidores comparam o que            

conhecem sobre diferentes produtos e marcas, com o que consideram mais importante e,             

começam a estreitar o campo de alternativas  antes de finalmente resolver comprar uma delas.  

4) Compra: depois de decidir sobre a compra, os consumidores passam por duas fases. Na               

primeira eles escolhem um vendedor em vez de outro (ou qualquer outra forma de varejo               

como catálogos). A segunda fase envolve escolhas dentro da loja, influenciadas pelo            

vendedor, pelas vitrines, meios eletrônicos e  propagandas no ponto de venda.  

5) Consumo: feita a compra e de posse do produto, o consumo pode ocorrer tanto               

imediatamente como num momento posterior. A forma como o produto é utilizado pelos             

consumidores também afeta quão satisfeito eles estão com as compras e quando            

provavelmente vão comprar essa marca ou produto  novamente.  

6) Avaliação pós-consumo: o consumidor experimenta a sensação de satisfação ou           

insatisfação. A satisfação ocorre quando a performance percebida confirma ou ultrapassa as            

expectativas dos consumidores, quando experiências e performance frustram expectativas, a          

insatisfação ocorre. As emoções desempenham papel na avaliação de um produto ou            

transação.  

7) Descarte: é o último estágio no modelo do processo de decisão do consumidor. Os               

consumidores têm várias opções, incluindo descarte completo,  reciclagem ou revenda.  

Diante deste processo de compra, alguns aspectos podem encaminhar o consumidor           

para uma determinada decisão:  
A cultura é um fator que influencia intensamente os hábitos de compra de uma              
pessoa, tendo em vista que os valores e crenças surgidos em uma sociedade, o              
ambiente familiar e o convívio em instituições como escola e igreja, contribuem            
fortemente para a formação dos hábitos de compra. Assim, a cultura é um fator que               
exerce poderosa influência sobre o comportamento do cliente, por causa dos valores            
e crenças existentes em um contexto social. No estudo do comportamento do            
consumidor, os fatores sociais, representados pelos grupos de referência, família,          
papéis sociais e status, influenciam fortemente a decisão de compra dos indivíduos            
(DA SILVA; NETO, 2018, p. 94).  
 

Segundo Souza, Farias e Nicoluci (2005 apud DA SILVA; NETO, 2018, p. 94), os              

indivíduos recebem influência direta de grupos de referência de diferentes formas: sendo            

expostos a comportamentos novos, a diferentes estilos de vida e recebendo pressões sobre a              

conformidade em relação às regras sociais, todos esses fatores direcionam as preferência para             

determinados serviços e produtos.  
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Para Samara e Morsch (2005 apud DA SILVA; NETO, 2018, p. 95), a família é o                

grupo de referência mais importante que o consumidor possui. Schiffman e Kanuk (2009 apud              

DA SILVA; NETO, 2018, p. 95) consideram que a família influencia decisivamente o             

comportamento das pessoas, porque esta é a instituição onde o indivíduo se desenvolve, e que               

vai contribuir para a formação de sua personalidade, construindo seus valores e crenças assim              

como suas atitudes. 

Jannuzzi (1997 apud DA SILVA; KATO; PARENTE, 2009), salienta que as           

diferenças socioeconômicas entre famílias não são os fatores exclusivos para explicar perfis            

distintos de despesas. O estágio de urbanização, as especificidades regionais e variáveis            

demográficas, como o tamanho e o ciclo vital da família também contribuem para modelar os               

padrões de despesas familiares, de forma a relativizar ou inverter os efeitos primários que os               

diferenciais socioeconômicos por si só conduziriam.  

O estudo realizado Silva e Neto, em 2018, a partir da coleta dos dados através de                

questionário fechado aplicado a 1.000 respondentes, consumidores de baixa renda, apresentou           

uma relação de dependência entre o consumo de baixa renda e as variáveis: preferências por               

locais de compra, valores, preferências por marcas, grupos de referência, percepção em            

relação à marca, atendimento, preço e qualidade dos produtos.  

Os autores pontuam:  
A análise do modelo definitivo da pesquisa demonstrou que o consumo de produtos             
por consumidores de baixa renda está diretamente relacionado à influência da           
preferência por locais de compra e preferência por marcas, conforme os índices            
apresentados de 0,363 e 0,564 respectivamente. Notou-se, então, que o consumo de            
baixa renda é explicado em 36,3% pelos locais de compra e em 56,4% pela              
preferência por marcas. Observou-se, assim, que os locais de compra e as marcas             
são fatores determinantes no processo de decisão de compra de consumidores de            
baixa renda (DA SILVA; NETO, 2018, p. 101). 

 

Para Silva (2004 apud DA SILVA; KATO; PARENTE, 2009, p. 6), as despesas de              

alimentação, habitação, transporte, saúde e vestuário são consideradas as mais básicas de            

uma família e representam os recursos financeiros não discricionários que estão presentes em             

todos os orçamentos familiares, principalmente nas famílias de renda inferior. Em           

contrapartida, as principais categorias de despesa discricionária são as relacionadas à           

aquisição de móveis e eletrodomésticos, lazer e recreação e aquisição de veículos. A             

discricionariedade aumenta com  o próprio progresso da renda familiar.  

Para Pinto et al. (1983, apud DA SILVA; KATO; PARENTE, 2009), famílias mais             

pobres investem todos os seus recursos na satisfação das necessidades vitais: comer e, em              

menor escala, morar e vestir. Quando aumentam os recursos familiares, o consumo de             
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alimentos cresce em quantidade e qualidade, sendo substituídos os produtos mais baratos e             

volumosos por outros mais selecionados e caros (leite, carnes, frutas, etc.), até chegar-se a um               

limite máximo, a partir do qual estabiliza-se o consumo de alimentos, e a medida em que                

aumentam os recursos de uma família, ampliam-se progressivamente os consumos de outras            

naturezas: diversão, vestuário, cuidados ou serviços pessoais, leitura, educação, viagens,          

artigos de luxo, entre outros. 

Para Alwit e Donley (1997 apud apud PARENTE; BARKI; KATO, 2005, p. 4), o              

consumidor de baixa renda tende a pagar mais pelos produtos, isto ocorre basicamente por              

dois fatores: a dificuldade de realizar uma compra mensal maior obriga o consumidor de              

baixa renda a fazer compras mais frequentes e em embalagens menores que tendem a ser mais                

caras e, geralmente esse consumidor não tem acesso a grandes redes varejistas, comprando os              

produtos em pequenas lojas de bairro que possuem maiores preços. 

 

2.5 Características do Consumidor de Baixa Renda 

Muramatsu e Fonseca (2008 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017)         

sintetizam que as características do consumidor de baixa renda, associadas a bancarização e             

financeirização, podem ser entendidas sobre cinco aspectos principais: 1) alta necessidade de            

crédito, que atua como combustível no endividamento, 2) tendência à inadimplência, que leva             

a um maior descontrole de sua vida financeira, 3) escassez e limitação de recursos, 4)               

materialismo, com compras por impulsos buscando aspiração social diante da forte pressão da             

mídia de massa e, 5) baixo ou nenhum conhecimento financeiro. 

A pesquisa “Consumidor de baixa renda: desvendando as motivações no varejo de            

alimentos'', realizada por Parente, Barki e Kato, com pessoas de baixa renda em uma região da                

periferia da cidade de São Paulo, revelou que o consumidor de baixa renda apresenta duas               

características distintas quanto à frequência com que realiza suas compras, resultado da            

inconstância da renda: compras mensais e visitas diárias ao supermercado. Os autores            

pontuam que diferentes fatores podem explicar este comportamento. A compra mensal está            

relacionada aos rendimentos mensais. Neste caso, a compra ocorre de modo planejado e são              

utilizadas informações coletadas sobre preços e estabelecimentos. As visitas diárias, ou           

aquelas de maior frequência, estão ligadas aos rendimentos eventuais, inconstantes, aqueles           

decorrentes de algum “bico”, e também ao lazer. É nesta ocasião que o consumidor colhe as                

informações. 

Segundo os autores: 
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O conhecimento profundo das lojas permite às consumidoras que elas se considerem            
“experts” e por isso têm a sensação de auferir o maior proveito possível de seu               
limitado orçamento: “O sentimento que eu tenho é de economia. Eu consigo            
economizar e posso comprar outras coisas”. “Estou sempre atenta procurando preço           
para não pagar mais caro. O meu sentimento é de fiscalização mesmo”. A visita              
diária, por outro lado, proporciona um misto de lazer e terapia, pois representa um              
passeio, quebra da rotina, alternativa às tarefas domésticas, e uma forma agradável            
de preencher o tempo (PARENTE; BARKI; KATO, 2005). 

 
A visita diária funciona como uma forma de coletar informações, como: quando e             

onde há promoções, que modalidade (hortifrúti, peixaria, açougue e etc), essa é uma das              

maneiras usadas para a realização de controle e planejamento do orçamento. Verifica-se            

também que nessas visitas as donas de casa procuram dosar seus gastos em produtos              

alimentícios (como produtos de consumo por impulso, como biscoitos e iogurtes), que ao             

serem comprados em doses diárias, permitem uma maior racionalização do consumo e            

economia nos gastos (PARENTE; BARKI; KATO, 2005). 

Com relação ao dia da compra, os autores apontam que: 
O dia da compra para as consumidoras de baixa renda é um acontecimento bastante              
gratificante. Quando estão com dinheiro na mão, elas conseguem abastecer a casa            
com os produtos preferidos pelos filhos, marido e por elas próprias. Isto desperta             
sentimentos positivos de felicidade, alegria, alívio e tranquilidade. Além disso,          
sentem-se realizadas, pois é nesta oportunidade que são reconhecidas pelos          
familiares como uma “boa administradora do lar”, chegando até a despertar um            
sentimento de realização profissional. Isto é, partindo-se do princípio que a           
responsabilidade do abastecimento da casa é inteiramente delas, conseguiram atingir          
o objetivo (fazer as compras) sem estourar o orçamento previsto. No entanto, o             
paradoxo do poder e frustração está sempre presente nesse segmento. No processo            
de compra as consumidoras demonstram muito prazer, e revelam também um           
sentimento de “poder”. Por outro lado, o seu limitado orçamento provoca constantes            
frustrações (PARENTE; BARKI; KATO, 2005, p. 8). 
 

Com tal estudo, é possível concluir que o consumidor de baixa renda têm uma série de                

peculiaridades, ou seja, uma identidade própria, os autores esclarecem que os mesmos            

possuem o gosto pela fartura e valorizam o contato face a face, é presente também a baixa                 

autoestima e há uma permanente busca pela dignidade.  

Os autores salientam: 
Seu comportamento de compra expressa uma racionalidade em que o preço é            
fundamental. No entanto, a variedade de produtos, o atendimento, o ambiente da loja             
e a confiança são decisivos na escolha de uma loja. O momento da compra leva               
esses consumidores ao paradoxo entre poder e frustração, uma vez que ao conseguir             
suprir a casa com necessidades básicas, o consumidor se sente poderoso, porém sua             
limitação financeira enseja uma frustração de não poder abastecer a casa com todos             
os produtos desejados (PARENTE; BARKI; KATO, 2005, p. 15). 

 

2.6 Famílias Endividadas e Positivas: Padrão de Consumo 

Este tópico apresentará os resultados do estudo realizado por Ballestero, a partir dos             
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dados do Painel de Consumidores da Kantar WorldPanel, em sua edição de 2016, há dois               

grupos principais, os endividados e o positivos, e os segmentos de cada agrupamento foram              

nomeados de acordo com as despesas que mais contribuem para sua discriminação. São eles:              

Automotores, Caseiros, Bem estar, Sobreviventes e Pagadores de empréstimos.  

A) Os Endividados 

O primeiro segmento chama-se “Automotores”, ele é composto por 17% das famílias            

do grupo “Endividados”, 29% de seu orçamento é comprometido com gastos relativos a             

transporte, e as despesas com alimentação e habitação correspondem respectivamente a 17% e             

7%, mas destina, em média, a mesma porcentagem do orçamento a categorias de despesa              

discricionárias (como educação e lazer). A maior parte de suas despesas com transporte dizem              

respeito à compra à vista de veículos. Este grupo é majoritariamente formado por famílias de               

classe A/B (54%). 

O segundo segmento chama-se “Caseiros”, é também composto por 17% das famílias            

pertencentes ao grupo “Endividados”. esta camada tem 35% do orçamento comprometido           

com despesas referentes à habitação, e tais despesas referem-se, principalmente, ao           

pagamento da prestação do imóvel e custos de aquisição dele e 55% das despesas dizem               

respeito somente a despesas de sobrevivência. Entre os caseiros, sobressaem-se as famílias            

que compõe a classe C (46,1%), são formadas por donas de casa com 50 anos ou mais                 

(48,1%), donas de casa de 40 anos ou mais  solteiras (33%) e famílias monoparentais (25,7%).  

O terceiro grupo é chamado de “Bem Estar”, que conta com 34% das famílias              

endividadas, estas apresentam gastos acima da média com as categorias discricionárias como            

saúde (9%), alimentação fora do domicílio (7%) e vestuário (9%), possuindo também a menor              

porcentagem de despesas realizadas com categorias não discricionárias como habitação (9%)           

e alimentação dentro do lar (20%). Esse segmento é formado por famílias monoparentais             

(29,7%) e casais com filhos pequenos (21,7%); predominando aquelas pertencentes às classes            

A/B (38,1%) e C (44,6%) e donas de casa de 30  a 39 anos (25,5%) e de 40 a 49 anos (25,2%).  

O segmento “Sobreviventes” é formado por 25% das famílias pertencentes ao grupo            

dos endividados. Os sobreviventes comprometem a maior parte de seu orçamento com            

despesas referentes à alimentação dentro do lar (41%) e serviços públicos - gastos com              

energia elétrica, água, esgoto, gás encanado e etc (11%). Os sobreviventes são            

majoritariamente das classes C (49,2%) e D/E (39,1%), são famílias monoparentais (31,5%)            

e donas de casa solteiras com 40 anos ou mais (30,2%). Predominam também as donas de                

casa com mais de 50 anos (48,9%). Eles possuem as menores renda e despesa média do grupo                 
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endividados. 

Por último, o segmento “Pagadores de empréstimos”, este conta com apenas 7% das             

famílias endividadas, tal grupo possui um orçamento altamente comprometido com despesas           

financeiras (22%), como pagamento de empréstimos e juros bancários. Suas despesas não            

discricionárias, tais como alimentação dentro do lar e habitação, tomam 28% do orçamento.             

Os pagadores de juros são majoritariamente das classes A/B (32,7%) e C (44,5%). São donas               

de  casa solteiras com 40 anos ou mais (41,2%) e famílias monoparentais (21,5%). 

B) Os “Positivos”  

O segmento “Caseiros” possui grande parcela de seu orçamento comprometida com           

despesas do lar (27,7%), estas famílias (17,1%) destinam 50,6% de seu orçamento para as              

categorias de sobrevivência, tais como habitação e alimentação dentro do lar. E o pagamento              

do imóvel próprio é a despesa que apresenta maior média quando considerado o orçamento              

dos caseiros com habitação. Logo após, vêm os custos com a aquisição do imóvel e o aluguel.                 

A grande parte dos caseiros são da classe C (48,2%).  

O segmento “Bem Estar” conta com 37,5% dos positivos e leva esse nome pois as               

famílias que o compõe destinam parcela do orçamento acima da média geral para saúde              

(8,6%), vestuário (8,1%) e educação (3%). De suas despesas, 28,1% destinam-se à            

sobrevivência. As famílias que prezam pelo bem estar são das classes A/B (41,3%) e C               

(40,9%). É um grupo que possui muitas donas de casa com mais de 50 anos (50,4%).  

O segmento sobreviventes é conta com 28,4% das famílias, estas têm grande parte de              

seu orçamento (46,7%) comprometido com despesas de sobrevivência, como alimentação          

dentro do lar (42,7%) e habitação (4%), sendo também as que mais gastam com serviços               

públicos (12,6%). Os sobreviventes pertencem às classes C (46,5%) e D/E (41,7%). Neste             

segmento, encontra-se grande porcentagem de famílias monoparentais (23,6%) e donas de           

casa com 40 ou mais anos  (36,8%).  

O segmento “Automotores” conta com 17% das famílias, estas têm gastos elevados            

com transporte (28,4%) e os menores gastos com sobrevivência (24,9%) entre os Positivos, e              

o orçamento dos automotores é altamente comprometido com o pagamento das parcelas do             

carro próprio. Os automotores pertencem majoritariamente à classe A (59%) e concentram            

grande porcentagem de famílias com filhos adolescentes (12,3%), filhos pré adolescentes           

(16,3%) e filhos adultos (15,8%) e também donas de casa solteiras com 40 anos ou mais                

(18%).  

Por fim, resta o segmento “Pagadores de Empréstimos”, as famílias pagadoras de            
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empréstimo destinam grande parte do orçamento (21,9%) a serviços financeiros, ou seja,            

pagamento de empréstimos e juros de bancos, é possível constatar que este grupo é formado               

majoritariamente por famílias da classe C, imperam as donas de casa solteiras com 40 anos ou                

mais e as donas de casa com mais de 50 anos (solteiras ou não).  

 

2.7 O Consumo das famílias brasileiras 

Segundo os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF (2017-2018), as            

famílias com rendimento de até dois salários mínimos (R$ 1.908,00) comprometeram uma            

parte maior de seu orçamento em despesas com alimentação e habitação do que aquelas com               

rendimentos superiores a 25 salários mínimos (R$ 23.850,00). A pesquisa revela também que             

alimentação, habitação e transporte comprometeram, em conjunto, 72,2% dos gastos das           

famílias brasileiras, no que refere ao total das despesas de consumo.  

No Brasil, as despesas monetárias (realizadas mediante pagamento em dinheiro,          

cheque ou cartão de débito ou crédito) representavam 81,9% do total, enquanto as despesas              

não monetárias (provenientes de produção própria, retiradas do negócio, troca, doação e            

outras formas de obtenção que não envolveram pagamentos monetários) representavam          

18,1%.  

As tabelas a seguir apresentam a distribuição das despesas das famílias brasileiras,            

segundo os dados do IBGE, na última edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares             

(2017-2018). 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018. 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2017-2018. 
 

Os dados apresentados corroboram com a tese de diversos autores apresentados nesta            

seção, assim como para Engel (1857, apud SILVA; PARENTE; KATO, 2009, p. 101), que              

afirmava que à medida que a renda dos indivíduos cresce, decresce a proporção do dispêndio               

em alimentação sobre o dispêndio total e, a proporção do dispêndio total alocado em              

educação, recreação e outros serviços crescem. 

 

3. Crédito  

Crédito é, no sentido financeiro, o contrato entre um consumidor (pessoa ou empresa)             

chamado de devedor, e uma instituição financeira, chamada de credora. Neste contrato, a             

instituição oferece ao consumidor um valor que deverá ser devolvido em um prazo             
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determinado acrescido de juros. As operações de crédito são divididas entre financiamentos e             

empréstimos (BRADESCO,  2020). 

Neuhaus e Magalhães (1976, apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017) afirmam          

que o crédito também compõe a renda dos indivíduos, tendo este a capacidade de limitar o                

consumo e determinar as escolhas.  

Segundo Mette e Matos (2014 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017), o           

crédito não possui foco produtivo na visão do consumidor mas ele realiza sonhos e satisfaz o                

desejo de consumidores que desejam consumir cada vez mais e, neste círculo virtuoso, atua              

fortemente no desenvolvimento econômico. Com isso, a observação é que sob as pressões             

publicitárias “o indivíduo é constantemente avivado para a compra, verificando a persuasão            

que a mensagem pode ter na propensão dos consumidores utilizarem o crédito oferecido”. 

Mette e Matos (2014, apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017) concluem que o            

uso do crédito pelo consumidor é reflexo da sua situação, de sua reflexão e do seu processo                 

cognitivo e social. Esse processo é composto por todas as fases da aquisição (antes, durante e                

depois), em que se dá a preferência pela aquisição de um produto com pagamento postergado. 

Segundo Silva (2009 apud BALLESTERO, 2019, p. 28), o cenário brasileiro entre os             

anos de 2011 e 2014, se mostrou promissor tanto em relação ao aumento do poder de compra                 

das classes menos favorecidas quanto à intensificação da participação das mesmas em termos             

de demanda por diversos produtos, deste modo, pode-se constatar que as famílias realizaram             

pequenas mudanças na forma como alocam seu orçamento. 

Nestes períodos, as maiores parcelas da renda total das famílias de baixa renda             

continuaram a ser destinadas aos gastos relativos às categorias de sobrevivência, tais como             

alimentação e habitação. No entanto, algumas delas passaram a diversificar seu consumo            

alocando parcela maior de seus recursos em categorias de despesa discricionárias, como lazer             

e vestuário. Isso só foi possível graças à amplificação do acesso ao crédito que passou a                

ocorrer desde 2005, quando o aumento dos prazos de pagamento e a diminuição das taxas de                

juros tornou possível que as famílias se endividassem (BALLESTERO, 2019). 

Para Bortoluzzi et al. (2015 apud BALLESTERO, 2019), o endividamento das famílias            

brasileiras ocorreu por meio do uso indiscriminado do cartão de crédito, que foi preferido              

pelas famílias em relação a formação de reservas para despesas inesperadas, refletindo muitas             

vezes o desejo por viver um estilo de vida incompatível com sua renda. 

Segundo Block-Lieb e Janger (2006 apud ZERRENNER, 2007), com o pagamento em            

dinheiro o limite de poder de compra é tangível, ao contrário da utilização do cartão de                

crédito. O experimento de Soman (2001 apud ZERRENNER, 2007) suporta a proposição de             
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que a dissonância cognitiva pode fazer com que usuários de cartão de crédito gastem mais do                

que aqueles que pagam em dinheiro.  

Conforme Block-Lieb e Janger (2006 apud ZERRENNER, 2007) a heurística de           

ancoragem faz com que os indivíduos só se perguntem se o valor da parcela cabe em seu                 

bolso, isso exige um mínimo de cálculo, porém impede com que o indivíduo tome consciência               

do custo do crédito e faz com que não haja comparações entre o custo do crédito e a opção de                    

se utilizar os fundos de uma poupança, ou ainda a comparação entre ofertas de crédito               

competitivas.  

Um fenômeno importante de ser destacado é o comportamento dos funcionários que            

atendem aos solicitantes de crédito, segundo a pesquisa do SPC Brasil (2016), os resultados              

indicam que os assuntos mais abordados pelo funcionário que atende o consumidor dizem             

respeito às possíveis formas de pagamento do empréstimo (86,6%), e ao valor limite da              

prestação considerando a renda e o orçamento (75,3%), 29,9% dos consumidores não foram             

informados pela financiadora quais seriam as taxas de juros praticadas e os valores finais do               

empréstimo e 37,2% não tiveram informações sobre o valor total do empréstimo tomado. 

O excesso de confiança de que as coisas boas são mais prováveis de ocorrer na média e                 

que as coisas ruins são menos prováveis de ocorrer na média, de acordo com Block-Lieb e                

Janger (2006 apud ZERRENNER, 2007), pode levar o tomador de crédito a subestimar os              

riscos associados às incertezas. Este viés faz com que os indivíduos que se endividam              

subestimem a probabilidade que eventos negativos possam interromper sua renda futura           

aconteçam, isso se dá porque os indivíduos podem não estar capacitados para estimar a              

probabilidade de perda de emprego, por exemplo (ZERRENNER, 2007). 

 

3.1 Financiamentos 

No financiamento, o destino dos recursos é conhecido na contratação, normalmente, os            

financiamentos possuem prazo de pagamento maior, juros menores e o bem financiado é             

utilizado como garantia do financiamento, sendo classificado como uma alienação fiduciária           

(BRADESCO, 2020). 

Segundo o SPC Brasil (2017), 20% dos brasileiros possuíam, em 2017, algum tipo de              

financiamento e, a principal finalidade para a contratação desse tipo de crédito foi a aquisição               

de um carro (44%). Outros motivos ainda mencionados são: a compra de motocicletas (15%),              

de eletrônicos (15%), móveis (14%), a reforma da casa (13%) e o pagamento da faculdade               

(10%). Dos entrevistados, 19% dos que aderiram a esse serviço financeiro admitiram não ter              
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analisado as tarifas e juros cobrados, e 14% não verificaram no orçamento a real possibilidade               

de pagamento das prestações antes de decidir pelo financiamento. 

 

3.2 Empréstimos 

Nas operações de empréstimo, não existe uma finalidade definida para os recursos.            

Eles podem ser usados de acordo com o desejo e a necessidade do tomador. Exemplos são os                 

empréstimos pessoais: empréstimo consignado, cheque especial etc. Nos empréstimos, o prazo           

de pagamento costuma ser menor e os juros mais altos que os dos financiamentos. Isso ocorre                

porque não existe um bem que dê garantia ao credor. Também é possível obter uma taxa de                 

juros menor caso seja oferecida uma garantia para o empréstimo, como imóveis e veículos              

(BRADESCO,  2020). 

As instituições financeiras não são obrigadas a conceder empréstimos ou          

financiamentos a quem quer que seja, podendo estabelecer critérios próprios para isso. As             

taxas de juros cobradas variam de banco para banco, não havendo limites para as taxas               

cobradas. No entanto, as instituições financeiras são obrigadas a informar, antes da            

contratação, o Custo Efetivo Total (CET) de cada operação de empréstimo ou financiamento             

(BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

 

3.3 Outras Modalidades de Crédito 

3.3.1 Cartão de crédito 

O cartão de crédito é emitido por instituição financeira e por instituição de pagamento,              

e exerce duas funções: instrumento de pagamento e instrumento de crédito pós-pago. Existem             

dois tipos de cartão de crédito, o básico e o diferenciado. O cartão de crédito básico é aquele                  

utilizado apenas para pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos credenciados. Já o             

diferenciado, além de permitir o pagamento de bens e serviços, oferece benefícios adicionais,             

como programas de milhagem, seguro de viagem, desconto na compra de bens e serviços e               

atendimento personalizado no exterior, entre outros (BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

Com o cartão de crédito, o consumidor pode realizar compras e centralizar os gastos na               

fatura mensal, por seu uso, o cliente paga uma anuidade. As instituições financeiras não são               

obrigadas a conceder um cartão de crédito a quem o solicitar. Cada uma pode estabelecer               

critérios próprios em decorrência de sua política de crédito (BANCO CENTRAL DO            

BRASIL). O cartão de crédito já deve chegar ao consumidor com taxa de juros e limite                
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estabelecidos pelo banco. As taxas normalmente são padrão, mas o limite é definido com base               

na renda de cada cliente (SERASA). 

Há algumas tarifas do cobradas pelo uso do cartão de crédito, são elas: anuidade (taxa               

anual para o uso do cartão de crédito, as instituições normalmente cobram o valor de forma                

mensal); avaliação emergencial de crédito; saque (caso o consumidor utilize o cartão de             

crédito para sacar dinheiro) e segunda via do cartão (no caso da emissão de um novo cartão                 

em caso de perda, roubo ou furto). 

Segundo Block-Lieb e Janger (2006 apud BALLESTERO, 2019), pode-se dizer que,           

por conta do cartão de crédito causar distorções na percepção dos indivíduos a respeito de suas                

despesas (já que não se paga as compras à vista) gerou-se um sobre uso do mesmo e muitas                  

famílias endividaram-se além do que poderiam. 

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (2013) revelou que 72% dos             

consumidores não sabem quanto pagam pelos juros, quando deixam de quitar o valor integral              

da fatura do cartão. 

  

3.3.2 Crédito Rotativo 

O rotativo é um tipo de crédito que pode ser oferecido aos clientes de cartão de crédito                 

que não conseguem pagar o valor total da fatura. Quando a pessoa paga uma quantia menor                

que o total da fatura, o valor restante entra na fatura seguinte e, é sobre este valor em aberto                   

que são cobrados os juros (NUBANK, 2020). 

 

3.3.3 Cheque Especial 

O Cheque Especial é o limite da conta corrente, uma espécie de empréstimo que o               

banco oferece de forma automática quando o correntista usa mais dinheiro do que tem na               

conta e o saldo fica negativo. O valor devido é pago com altos juros. O cheque especial é caro                   

porque o banco cede esse crédito sem pedir nenhuma garantia (SERASA). 

 

3.3.4 Crediário 

O crediário é a possibilidade de pagamento parcelado, ofertado normalmente por lojas,            

essa modalidade facilita a compra de produtos mais caros, mas geralmente prevê o pagamento              

de juros nas parcelas. As parcelas do crediário são fixas acrescidas de juros e correção               

monetária. Podem ser disponibilizadas parcelas de até 48 vezes (SERASA). 
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3.3.5 Crédito Consignado 

Crédito consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são            

descontadas diretamente do contracheque, holerite ou benefício do INSS. Normalmente, é um            

crédito com vantagens especiais e as melhores condições para funcionários de empresas e             

órgãos conveniados, aposentados e pensionistas do INSS. Isso acontece porque as instituições            

têm mais confiança de que vão receber os pagamentos devido ao fato das parcelas serem               

descontadas diretamente do salário ou da aposentadoria (SERASA). 

 

3.3.6 Penhor 

Penhor é uma modalidade de empréstimo em que o cliente oferece um bem de valor               

(obras de arte ou jóias, por exemplo) como garantia para o pagamento da dívida. Se ela não for                  

quitada, o banco coloca o bem em leilão. 

 

3.3.7 Leasing 

Leasing é uma modalidade de financiamento em que o bem é adquirido em nome do               

banco e arrendado para o cliente até que a dívida seja quitada. Essa modalidade está livre da                 

cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

 

3.4 Opções de pagamento da fatura do cartão de crédito 

A- Pagamento do valor integral até o dia do vencimento: neste caso não há cobrança de               

encargos financeiros, como os juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

Quando não ocorre o pagamento integral da fatura, segundo o Banco Central do Brasil,              

há três opções:  

1. Cliente opta pelo parcelamento da fatura, situação em que contratará uma operação             

de crédito. 

2. Cliente paga apenas o mínimo e não parcela o restante: situação em que adere ao                

crédito rotativo, que sujeita o titular do cartão ao pagamento dos juros e dos encargos               

financeiros previstos em contrato, sendo vedada a cobrança de juros adicionais punitivos. 

3. Pagamento de valor inferior ao mínimo, sem parcelamento: cliente fica           

inadimplente, podendo ser aplicados os procedimentos previstos no contrato para situações de            

inadimplemento: juros do crédito rotativo (por dia de atraso sobre a parcela vencida ou sobre o                

saldo devedor não liquidado); multa de 2% sobre o principal; e juros de mora de 1% ao mês. 

Por conta da nova regra estabelecida pelo Banco Central, desde de 3 de abril de 2017,                

o cliente que não pagar a fatura total pode ficar no máximo 30 dias no rotativo. No mês                  
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seguinte, ele não terá mais a opção do pagamento mínimo e deverá escolher entre duas               

possibilidades: ou paga o valor integral ou parcela a fatura, de acordo com as opções que o                 

banco irá oferecer. Pela nova regra, a taxa de juros do parcelamento deverá ser sempre menor                

do que a do rotativo. A opção de pagamento mínimo só será liberada novamente depois que o                 

cliente pagar todo o saldo devedor, seja integral ou parcelado (BANCO CENTRAL DO             

BRASIL). As taxas de juros correspondentes ao cartão de crédito parcelado e ao rotativo são               

apresentadas no gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: Banco Central do Brasil.  

 

3.4.1 Birôs de Crédito 

Os birôs de crédito possuem grande relevância quando o assunto é a concessão de              

crédito, eles são empresas que oferecem informações sobre o comportamento de crédito das             

pessoas, a partir de dados de diferentes fontes, como: companhias de cartão de crédito, bancos,               

redes varejistas, empresas de serviços públicos, instituições financeiras não bancárias,          

cartórios, entre outras. A partir dessas informações as empresas conseguem realizar análises           

sobre concessões de crédito em diversas formas, como: empréstimos, financiamentos e até           

alguns serviços como a disponibilidade de cartões de crédito e limites mais altos. Atualmente,              

existem 4 birôs de crédito no Brasil: Boa Vista Serviços (antiga Equifax do Brasil), Serasa,              

SPC e Quod (MENASCE, 2020). 
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3.5 Fontes de Crédito 

Zerrenner realizou uma pesquisa na cidade de Santo André, no período de junho de              

2006 a maio de 2007, e o perfil com relação à fonte de crédito mostra que 15,7% da amostra                   

utilizavam mais de uma fonte de crédito, 49% do total possuíam como fonte de financiamento               

o banco, 46,6% tinham dívidas com lojas, 16,7% procuravam às financeiras, 4,9% buscaram             

os agiotas e 1% possuíam outros tipos de financiamento, que incluem empréstimos com a              

família e com a empresa em que o indivíduo trabalha. O gráfico a seguir demonstra a                

distribuição que se apresenta quanto às fontes de crédito utilizadas pela população pesquisada,             

que é pertencente ao segmento de baixa renda. 

 

 
Fonte: ZERRENNER, Sabrina Arruda. Estudo sobre as razões para o endividamento da população de baixa 

renda.  

 

Com relação às razões pelas quais os indivíduos se endividaram, a pesquisa apontou             

que os incidentes pessoais/familiares, que contemplam situações como o desemprego,          

problemas de saúde, foram a causa dos problemas para 21,6% dos entrevistados, o             

consumismo foi a razão para os problemas com as dívidas para 35,1% da amostra e a falta de                  

planejamento foi o motivo citado por 43,1% dos entrevistados. Como apresentado no gráfico: 
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Fonte: ZERRENNER, Sabrina Arruda. Estudo sobre as razões para o endividamento da população de baixa 

renda.  
 

Além dos financiamentos, há outra modalidade que também incorre em custos e é             

utilizada para a aquisição de diversos bens, chamada de Consórcio. Por ser financiado pelos              

próprios integrantes do grupo, o consórcio é chamado de autofinanciamento (Associação           

Brasileira de Administradoras de Consórcio). 

 

3.6 Consórcio 

O consórcio se baseia na união de pessoas (físicas ou jurídicas) que contribuem             

mensalmente (ou conforme estabelecido em contrato) para a formação de um “fundo comum”,             

este é, então, utilizado por todos os participantes do grupo, em ordem definida por sorteio ou                

lance. A contemplação dos membros ocorre de forma periódica e o contemplado receberá uma              

carta de crédito por meio da qual essa pessoa terá o direito de adquirir o bem ou o serviço pelo                    

qual vinha efetuando os depósitos (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio). 

No sorteio, um ou mais participantes do grupo (de acordo com a disponibilidade do              

caixa) são sorteados para utilizar o valor do crédito contratado, independentemente do número             

de prestações que tenha pagado  (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). 

No lance, o consorciado aumenta suas chances de contemplação mediante a oferta de             

um valor que será abatido no saldo devedor. Porém, assim como no sorteio, não é possível                

garantir qual lance será contemplado, pois depende da oferta dos demais participantes. As             

regras de oferta e apuração variam entre os grupos e constam no contrato de adesão               

(Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio). 

Atualmente, é possível comprar diversos produtos por meio de um consórcio, tais            

como: automóveis novos e usados, imóveis, motocicletas, lanchas e diversos outros tipos de             
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produtos e até mesmo prestações de serviços, como viagens, tratamentos médicos e            

odontológicos (BONA, 2019). 

O consórcio deve ser administrado por uma empresa especializada, que será a            

responsável por tornar o seu funcionamento viável. Em virtude disso, essa empresa cobrará             

uma taxa de administração dos participantes.  

 

3.6.1 Taxas e Custos do Consórcio 

Há algumas taxas que devem ser consideradas em um consórcio, a mais comum é a               

taxa de administração, porém existem outros custos que podem ser cobrados a depender da              

administradora e da deliberação de cada grupo de consorciados. 

 

3.6.2 Taxa administrativa 

É por meio dessa taxa de administração que a administradora é remunerada. Os             

percentuais variam dependendo da empresa (EMBRACON, 2019). A taxa de administração           

média dos grupos constituídos em 2019 foi de 17,13% (BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

 

3.6.3 Seguro 

O pagamento de um seguro é um possível custo do consórcio. Algumas            

administradoras preferem fazer seguro por quebra de garantia ou seguro de vida. Contudo, isso              

só é possível a partir da aprovação dos participantes do consórcio durante a realização da               

primeira assembleia do grupo (EMBRACON, 2019). 

 

3.6.4 Taxa de Adesão 

Em alguns casos, essa taxa não é exigida, mas também precisa ser considerada como              

um custo provável. É um valor cobrado somente uma vez (no ato da contratação ou na                

primeira parcela) e precisa estar bem especificado no contrato (EMBRACON,2019). 

 

3.6.5 Fundo de Reserva 

Essa taxa tende a variar entre as administradoras de consórcio, podendo custar entre             

2% a 5% do valor do bem. Esse fundo é utilizado para cobrir possíveis furos no caixa, em caso                   

de inadimplência ou desistência de algum consorciado (EMBRACON, 2019).  
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3.6.6 Correção do Valor da Parcela 

A administradora do consórcio define o critério que será usado para fazer a correção              

das parcelas mensais, podendo ser o valor sugerido pelo fabricante ou algum índice de preço.               

É necessário esse ajuste para que o valor do crédito acompanhe a inflação. Assim, os               

participantes que ainda não foram contemplados, não perderão o poder de compra até o              

encerramento do grupo  (EMBRACON, 2019). 

 

4. Endividamento 

Dívida é a obrigação de dar, fazer ou pagar algo (geralmente alguma quantia em              

dinheiro) a outrem (MICHAELIS). Dívida é uma parcela futura que deverá ser paga em              

determinado momento (NUBANK, 2020). 

O endividamento, segundo o Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da             

Universidade de Coimbra (2002 apud ZERRENNER, 2007), é definido como o saldo devedor             

de um indivíduo que pode ser resultado de uma dívida ou mais. A mesma instituição apresenta                

o conceito de sobre-endividamento, que é definido como a situação em que o devedor está               

impossibilitado de cumprir com os seus compromissos financeiros, sem colocar em risco a             

subsistência da família. 

O sobre-endividamento pode ser do tipo ativo ou passivo, o primeiro ocorre quando o              

devedor contribui ativamente para se colocar em situação de impossibilidade de pagamento, e             

o sobre-endividamento passivo ocorre por circunstâncias não previsíveis que afetam de forma            

grave a capacidade de pagamento do devedor, colocando-o em situação de impossibilidade de             

cumprir com os seus compromissos financeiros (ZERRENNER, 2007). 

Segundo o Comité Económico e Social Europeu (2000 apud ZERRENNER, 2007), o            

sobre-endividamento pode causar implicações sociais e psicológicas importantes, como a          

marginalização, a exclusão social, os problemas psíquicos, o alcoolismo, a dissolução das            

famílias, as perturbações da saúde física e mental dos filhos das famílias sobre-endividadas e              

etc. Para Casado (2001 apud ZERRENNER, 2007), o superendividamento é “fruto da            

sociedade de massas, onde o consumo é cada vez mais incentivado, através de publicidades              

agressivas, geradoras de falsas necessidades”.  

Segundo Alves e Soares (2006, apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017, p. 2),            

no Brasil o estudo do comportamento do consumidor ganhou relevância após a década de              

1990, quando ocorreu a estabilização econômica com o Plano Real. A partir de 1994 teve               

início um processo de expansão na oferta de crédito e o crescimento do acesso popular a                

bancos e a crédito. Nardi (2009, apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017, p. 2) afirma              
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que o aumento do poder de compra do consumidor de baixa renda liberou uma imensa               

demanda reprimida por anos de estagnação econômica e crises inflacionárias. 

Rocha, Oliveira e Teixeira (2017) afirmam que o aumento do consumo na Base da              

Pirâmide pode gerar efeitos negativos na sociedade, como o consumismo e o endividamento.             

E, neste processo, o crédito é apontado como o principal incentivador do aumento desta              

vulnerabilidade que, aliada à falta de educação financeira e outros aspectos comportamentais,            

contribui para o aumento da inadimplência. 

Nardi (2009, apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017) alega que para se proteger            

de formas de consumo exacerbadas, as instituições financeiras cobram um prêmio de risco             

maior, emprestando a taxas de juros maiores para o consumidor de baixa renda. Assim, o               

crédito torna-se ainda mais caro, o que gera ainda mais pressão sobre o orçamento e,               

consequentemente, sobre o endividamento. 

Hemais, Casotti e Rocha (2013 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017)          

constatam que as empresas que atuam no mercado de baixa renda, tendem a cobrar preços               

elevados, operando com margens de lucros mais altas, aproveitando não somente da            

necessidade do consumidor de baixa renda, mas também da sua baixa educação e             

conhecimento financeiro. 

Para Mattoso e Rocha (2005 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017), os           

problemas financeiros e o endividamento estão ligados às dificuldades advindas de           

imprevistos que decorrem de eventos inesperados, como por exemplo, incidentes pessoais e            

familiares, como desemprego, doenças, falecimentos e outros.  

Faustino e Yamamoto (2009 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017) declaram          

que o consumidor de baixa renda que tem uma quantidade de dívidas que extrapola suas               

capacidades financeiras, acaba por comprometer sua subsistência e por isto, é obrigado a             

escolher entre o pagamento das dívidas e o pagamento dos itens considerados de primeira              

necessidade, como: água e esgoto, energia elétrica, supermercado, entre outros. 

Mattoso e Rocha (2005 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017) explicam que,           

um indicativo de que o consumidor de baixa renda se comprometerá com empréstimos,             

aumentando seu nível de endividamento, o que poderá ser agravado se imprevistos            

acontecerem, é utilizar mais o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito, isso ocorre                

porque essas fontes de financiamento implicam em juros muito altos. 

A diferença entre as taxas de juros de cada modalidade de crédito é substancial, como               

pode-se notar no gráfico seguinte: 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

 

 

4.1 Inadimplência 

A inadimplência é o descumprimento de alguma obrigação financeira, ou seja, quando            

não é realizado algum pagamento previsto em contrato até a sua data de vencimento              

(NUBANK, 2020). A inadimplência pode acontecer também com pessoas jurídicas, quando           

uma empresa deixa de pagar alguma conta ou imposto previsto em contrato. É importante              

ressaltar que a inadimplência não ocorre somente com instituições financeiras como           

contraparte. No Brasil, a consequência mais comum da inadimplência é o indivíduo ficar com              

o chamado “nome sujo”, este fato ocorre quando os órgãos de proteção ao crédito (SPC,               

Serasa e Boa Vista) restringirem o nome e CPF da pessoa que está em inadimplência.  

É possível que o indivíduo esteja inadimplente sem ainda ter seu nome registrado nos              

principais birôs de crédito. Isso ocorre porque as empresas esperam alguns dias para             

comunicar os birôs sobre o atraso do pagamento, após esse procedimento, o consumidor é              

avisado sobre o atraso e tem um prazo para realizar o pagamento, caso não o faça, seu nome e                   

CPF serão inscritos nos sistemas dos sistemas e ficarão “sujos”. 

Os critérios das empresas para “sujar o nome” de um devedor variam de acordo com a                

legislação do segmento ou com regra de negócio do credor. No setor de telefonia, a               

negativação ocorre apenas após 90 dias sem registro de pagamento, já no setor financeiro, o               
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prazo de 30 a 45 dias de atraso pode ser suficiente para gerar uma pendência no CPF do                  

consumidor. 

 

4.1.2 Causadores de Inadimplência 

A inadimplência é resultado de diferentes variáveis, dentre elas, as mais relevantes,            

segundo o SERASA (2018), são: aumento do desemprego, diminuição da renda média            

familiar, realização de compras para terceiros, ausência de educação financeira, falta de            

controle nos gastos, atrasos de salário e enfermidades. 

O aumento do desemprego faz com que o indivíduo/família perca repentinamente a            

remuneração mensal, é a mais séria das causas de inadimplência e uma das poucas que está                

totalmente fora do controle das famílias (SERASA, 2018). 

Quando há diminuição da renda média familiar a mesma dispõe de menos recursos no              

orçamento, mas ainda mantém as mesmas contas, deste modo é preciso priorizar pagamentos,             

deixando por último aqueles que supostamente podem ser renegociados ou pagos com atraso.  

Quanto às compras para terceiros, de forma geral, o brasileiro ainda não toma             

precaução ao emprestar seu próprio nome para que terceiros façam compras. No Brasil, de              

cada 10 brasileiros, 4 já adotaram a estratégia de pedir o “nome” emprestado a outras pessoas                

para fazer um empréstimo (SERASA, 2018). 

A ausência de educação financeira faz com que o indivíduo gaste mal, não             

organizando seu consumo. A falta de controle nos gastos, é um problema relacionado à cultura               

nacional, que não tem apego ao planejamento e ao pensamento de longo prazo (SERASA,              

2018).  

Os atrasos de salários posterga o pagamento das contas dos trabalhadores, fato que             

fomenta o acúmulo de juros, a depender do débito, pode criar uma bola de neve impagável                

(SERASA, 2018). 

E, por último, os problemas das enfermidades, que podem gerar um grande transtorno             

financeiro familiar, o alto custo dos remédios e dos serviços de saúde privados, bem como a                

perda de receita decorrente de afastamentos sucessivos, também limita a força monetária das             

famílias (SERASA, 2018).  

Segundo o SPC Brasil (2017), os cartões de loja e os empréstimos são os principais               

causadores da inadimplência dos brasileiros. Dos inadimplentes que possuem cartões de loja,            

80% se encontram nessas condições porque atrasaram essa conta. Em seguida estão: cartão de              

crédito 65%, cheque especial 64%, crediário 60%, cheque pré-datado 51%, financiamento de            
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automóvel ou moto 50%, crédito consignado 38%, financiamento da casa própria 27% e             

mensalidades escolares (24%). 

O levantamento mostra ainda que há um percentual considerável de consumidores           

inadimplentes que alega ter sido registrado em cadastros de devedores pela pendência no             

pagamento de contas de serviços básicos. Entre os consumidores que possuem telefone fixo ou              

celular, 18% disseram ter ficado inadimplentes por causa do não pagamento dessas contas. Já              

os atrasos no pagamento de luz levaram 13% dos usuários desse serviço à inadimplência,              

enquanto o não pagamento de aluguel levou 9% a essa situação, o mesmo percentual para os                

atrasos nas contas de TV por assinatura e internet (9%). De acordo com o levantamento, 8%                

dos entrevistados que vivem em condomínios ficaram negativados por atrasos nesse tipo de             

conta e, no caso dos que possuem planos de saúde, o percentual é de 6% (SPC BRASIL,                 

2017). 

 

4.1.3 Consequências da Inadimplência  

Uma das consequência da Inadimplência é que o valor da dívida deverá aumentar cada              

vez mais, ou seja, quanto maior o tempo que o indivíduo fica inadimplente, maiores os juros                

que vão incidir sobre o montante restante da dívida.  

Esse status dificulta a vida dessa pessoa de diferentes formas, como para: conseguir             

um empréstimo, fazer qualquer tipo de financiamento, seja de imóvel, carro ou outros bens,              

abrir uma conta corrente ou adquirir um novo cartão de crédito (para quem já é correntista, o                 

banco pode bloquear o cheque especial e cancelar a emissão de novos talões de cheque), além                

de que, pessoas com o nome sujo ou negativado podem ter o seu score (pontuação utilizada                

para calcular as chances de inadimplência dos consumidores) reduzido (SERASA, 2020).           

Inadimplentes também podem ser barrados em vagas de emprego em setores bancários e em              

instituições como Banco Central, Casa da Moeda e BNDES. Segundo o SERASA, a elevação              

ou decréscimo do score após entrada ou saída da lista de inadimplentes dependerá de uma               

série de fatores. Entre eles estão o valor da dívida, quantidade de parcelas em atraso e quanto                 

tempo aquele CPF permaneceu na lista de inadimplência. 

O inadimplente também está sujeito a ter seu dinheiro descontado automaticamente da            

conta corrente, pelo banco, por causa de um empréstimo não pago, desde que esteja previsto               

em contrato, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o banco pode descontar o valor que               

quiser. Somente para empréstimos consignados, há um limite de 30% do valor em conta              

corrente. Escolas e faculdades também podem se recusar a renovar a matrícula do estudante              

por inadimplência (EXAME, 2018). 
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Segundo o estudo do SPC Brasil (2020), dos inadimplentes entrevistados, 82,2%           

afirmaram ter sofrido com algum tipo de sentimento negativo ao descobrir que estavam             

endividados. O mais citado foi a ansiedade, que atingiu 63,5%, estresse e irritação (58,3%),              

tristeza e desânimo (56,2%), angústia (55,3%), vergonha (54,2%) e 42,8% relataram terem            

sofrido com insônia ou excesso de vontade de dormir. Dos entrevistados, 28,2% aliviaram             

suas ansiedades em algum vício (como cigarro, bebida ou comida) e 24,7% acabaram             

comprando mais do que de costume, ou até perdendo o controle do consumo. Para completar,               

16,7% chegaram a cometer agressões verbais contra familiares e amigos e 7,6% chegaram à              

agressão física. 

 

4.1.4 Nome Limpo 

Ao renegociar a dívida, o consumidor tem que assinar um documento com os detalhes              

dessa negociação, a dívida anterior é extinta e uma nova dívida surge. Nesse caso, seu nome                

deve ser retirado dos cadastros negativos após o pagamento da primeira parcela (EXAME,             

2018), mas, caso as próximas não sejam quitadas, o nome volta a aparecer (NUBANK, 2020). 

Há um prazo máximo de cinco anos para que o CPF negativado saia dos órgãos de                

proteção ao crédito, a partir da data da dívida. Após esse prazo, o nome do devedor precisa ser                  

retirado da lista de inadimplentes, ou seja, volta a ficar limpo. Porém, depois de cinco anos, a                 

dívida não deixa de existir e o credor ainda pode cobrá-la na Justiça (SERASA, 2020). Mas                

mesmo que o indivíduo tenha pagado a dívida ou que o débito tenha sido retirado após cinco                 

anos, este pode ter o crédito negado pelos credores (EXAME, 2018). 

 

4.1.5 Perfil do consumidor inadimplente 

Um estudo realizado pelo Serasa Experian, em 2017, demonstra que as pessoas que             

ganham de 1 a 2 salários mínimos são as mais atingidas pela inadimplência (39,1%), seguidas               

dos que ganham até 1 salário mínimo (38,8%). A maioria dos inadimplentes possui apenas              

uma dívida (37,3%). Mas 30,7% dos consumidores negativados possuem quatro dívidas ou            

mais, 19,4% dos inadimplentes têm idade entre 41 e 50 anos. Em segundo no ranking estão os                 

jovens de 18 a 25 anos (14,9% do total). 

Segundo o SPC Brasil (2017), dos consumidores negativados, 17% dos entrevistados           

ficaram inadimplentes por terem emprestado o nome para terceiros, principalmente para           

amigos (31%) e irmãos (22%). Dos que emprestaram o nome, 47% pagaram ao menos parte               

da dívida, 56% deles tiveram que fazer algo para conseguir limpar o nome, principalmente              
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economizar e cortar alguns gastos (36%) e usar parte da reserva financeira (11%), e a média                

da dívida corresponde a R$ 1.215.  

Mais uma descoberta realizada pelo SPC, é que, na média, 38% dos inadimplentes têm              

comportamentos impulsivos e não controlados com relação ao consumo. Segundo a pesquisa: 
Esta média é o resultado do percentual em que os inadimplentes concordam com             
algumas afirmativas, entre elas: 58% gastam consigo mesmos por considerarem que           
merecem; 44% costumam fazer compras para comemorar coisas boas; 41% dos           
inadimplentes costumam ceder aos seus desejos quando querem muito comprar algo;           
35% gastam mais dinheiro do que podem para aproveitar a vida; 35% às vezes              
compram algo não planejado para se valorizar e sentirem melhor quando não estão             
bem; 32% às vezes deixam de honrar compromissos para comprar algo que desejam             
muito; 31% gastam mais dinheiro do que podem para se sentirem bonitos; 22%             
compram algumas coisas para impressionar terceiros. A possível razão para um           
consumo não planejado também pode ser a influência dos círculos familiares e de             
amizade: 39% declararam que se sentem pressionados a gastar mais dinheiro quando            
estão com amigos e família (Serviço de Proteção ao Crédito, 2017). 

 

O SPC BRASIL (2017) mostra que 13,3% dos brasileiros que estavam inadimplentes            

já fizeram empréstimo com financeiras que fornecem crédito a negativados. A ideia embutida             

nesta ação é de contrair uma dívida objetivando quitar outras. A principal justificativa de              

quem tomou este tipo de empréstimo é que esta foi a única forma encontrada para quitar as                 

dívidas (47,4%). Outros 21,4% garantem que não conseguiram crédito em outros bancos,            

enquanto 8,9% disseram ser a forma mais rápida de limpar o nome. O estudo mostra que                

64,5% dos que optaram por este tipo de crédito admitem não ter resolvido a situação               

financeira. 

 

4.1.6 Atual Situação de Endividamento no Brasil 

Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic           

Nacional), o percentual de famílias com dívidas no País encerrou 2020 em alta, o              

endividamento aumentou tanto entre as famílias com até 10 salários mínimos de renda mensal              

quanto naquelas com mais de 10 salários. Conforme apresentado na tabela a seguir: 

 

 

Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 
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O percentual de famílias que relataram ter dívidas (cheque pré-datado, cartão de            

crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de            

carro e de casa) alcançou 66,3% em dezembro. O percentual de famílias com dívidas ou               

contas em atraso caiu de 25,7% em novembro para 25,2% em dezembro. O percentual é, no                

entanto, 0,7 ponto percentual maior do que em dezembro de 2019. A parcela das famílias que                

declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso, e portanto,              

permanecerão inadimplentes, reduziu-se novamente, passando de 11,5% em novembro para          

11,2% do total de famílias em dezembro. Porém, o indicador havia alcançado 10% em              

dezembro de 2019.  

 

 

5 Planejamento Financeiro  

O planejamento pode ser considerado um processo que leva ao estabelecimento de um             

conjunto coordenado de ações visando realizar determinados objetivos (LUCION, 2005). De           

acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (1995 apud FARIA, 2016), o planejamento financeiro             

formaliza o método pelo qual as metas financeiras das famílias devem ser alcançadas.  

Frankenberg (1999 apud FARIA, 2016) salienta que o planejamento financeiro          

pessoal não é intangível e estático, ao contrário, é um plano que as pessoas fazem de acordo                 

com os seus valores. Antes mesmo de elaborar um planejamento financeiro pessoal se faz              

necessário esclarecer conceitos e percepções de realidade, desejo, poder, sonho, risco e estilo             

de vida (FARIA, 2016). 

Segundo Macedo Junior (2010 apud PICCINI; PINZETTA, 2014, p. 97), o           

planejamento Financeiro é o processo de gerenciamento do dinheiro com o objetivo de atingir              

a satisfação pessoal, ele permite o controle da situação financeira para atender necessidades e              

alcançar objetivos. O simples fato de organizar a vida financeira, ou de fazer anotações, já são                

passos importantes para tomar as rédeas do orçamento. De acordo com o autor: “Quando as               

pessoas começam a anotar os gastos, já costumam reduzi-los em cerca de 12%. Isso acontece               

porque o ato de anotar faz você pensar duas vezes antes de gastar”. 

Determinar os objetivos no curto, médio ou longo prazo é fundamental, pois estes             

entram no planejamento como metas, deste modo, os mesmos colaboram para a análise e              

avaliação da situação atual do plano. Dentre os mais variados objetivos, pode-se destacar o              

objetivo de se manter uma reserva financeira para uma emergência, seguir um plano de              

independência financeira ou apenas levar uma vida financeira organizada e equilibrada           

(FARIA, 2016).  
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O planejamento financeiro para Gitman (1997 apud LUCION, 2005) se inicia com a             

projeção de planos financeiros de longo prazo, que direcionam a formulação de planos e              

orçamentos no curto prazo. Segundo Gitman (1997 apud LUCION, 2005), os planos            

financeiros de longo prazo são ações projetadas para um futuro distante, acompanhado da             

previsão de seus reflexos financeiros. Tais planos cobrem um período de dois a dez anos e são                 

revistos periodicamente à luz de novas informações. Já os planos de curto prazo são ações               

planejadas para um período curto, de um a dois anos, acompanhado da previsão de seus               

reflexos financeiros. 

Para Faria (2016), um planejamento financeiro eficiente começa com a definição de            

quanto é arrecadado pela família mensalmente, seja através de salário fixo, comissões,            

aluguéis, entre outros e com o que se está gastando mensalmente (como despesas de escola               

dos filhos, contas de telefone, água e energia elétrica). O planejamento financeiro começa             

com um orçamento e em seguida, forma-se o fluxo de caixa, onde a família discrimina todas                

as suas receitas e despesas. 

 

5.1 Modelo de Fluxo de Caixa 

Com o orçamento, é possível identificar as categorias de gastos. Ao fazer este             

orçamento mensalmente em uma planilha eletrônica ou em caderno de anotações a pessoa é              

capaz de se avaliar, deste modo, ela enxerga os gastos desnecessários e como consequência              

otimiza os seus recursos. Para Cerbasi (2004 apud FARIA, 2016), é importante que se inclua               

no orçamento a meta mensal de investimentos para que estes passem a ser a prioridade no                

orçamento. Leal (2011) sugere uma maneira de construir um fluxo de caixa em três etapas: 

 

1) Identificar a receita líquida familiar; 

2) Identificar as despesas fixas, como: luz, água, telefone, condomínio, transporte,          

aluguel, educação, seguro de vida, alimentação, entre outras. E também as despesas            

variáveis, seja com lazer, viagens, vícios, impostos, presentes, estacionamento, cartões          

de crédito e etc. 

3) Após levantar as receitas e as despesas pessoais, a pessoa deve verificar se os seus               

gastos estão em equilíbrio com a sua receita. Se o fluxo estiver positivo a pessoa tem a                 

possibilidade de destinar uma parcela de sua renda para poupar e investir. Já se o fluxo                

for negativo, a pessoa deve cortar gastos ou aumentar a sua renda, para que assim a                

pessoa passe a destinar uma quantia de sua renda para uma reserva financeira ou para               

investimentos. 
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O objetivo principal do fluxo de caixa está em aprender a administrar o próprio              

dinheiro e viver dentro das próprias limitações financeiras. Este tópico apresenta um modelo             

de fluxo de caixa. O site da FEBRABAN, o “Meu bolso feliz", oferece gratuitamente modelos               

de planilhas com as fórmulas já prontas, para facilitar o planejamento financeiro            

pessoal/familiar. Qualquer pessoa que queira, pode fazer o download e utilizá-las.  

 

 
Fonte: FEBRABAN 
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O principal objetivo do planejamento financeiro nas famílias de baixa renda é evitar o              

endividamento e a inadimplência, após as contas estarem equilibradas, a próxima meta é             

construir uma reserva de emergência, deste modo é importante que a família saiba aplicar o               

dinheiro de maneira correta. 

 

5.2 Aplicação de Recursos  

Ativos na perspectiva pessoal são as aplicações que geram renda, aumento de            

patrimônio, se incluem nesta categoria imóveis na forma de investimento, aplicações em            

ações, títulos públicos, CDB’s, poupança, entre outros (FARIA, 2016). Dentre os inúmeros            

instrumentos financeiros existentes atualmente, os mais populares são: 

 

5.2.1 Caderneta de poupança 

A caderneta de poupança é um investimento conservador e muito popular entre            

investidores de menor renda. Quase todos os bancos comerciais possuem esse tipo de             

investimento e não é preciso ser correntista para ter uma conta deste tipo. As quantias               

depositadas podem ser sacadas a qualquer momento, porém a mesma oferece baixa            

rentabilidade (CERBASI). 

 

5.2.2 Certificado de depósito bancário (CDB) 

O CDB é um título de crédito que os bancos comerciais emitem para captar recursos.               

O CDB é a obrigação de o banco pagar ao aplicador, ao final do prazo contratado, a                 

remuneração prevista. O prazo mínimo varia de 1 dia a 12 meses, dependendo do tipo de                

remuneração contratada, deste modo, ele pode ser resgatado antes do prazo contratado, desde             

que decorrido o prazo mínimo de aplicação, o risco do CDB é proporcional a instituição               

escolhida (CERBASI). 

 

5.2.3 Títulos públicos 

São considerados de baixíssimo risco pois são garantidos pelo Tesouro Nacional. Os            

títulos oferecem variadas rentabilidades, é possível comprá-los pela Internet. Caso o titular            

mantenha os títulos até a data de vencimento, receberá a rentabilidade bruta acordada no              

momento da compra. Caso resolva vendê-lo antecipadamente, receberá o preço de mercado            

do título na data da venda. (TESOURO NACIONAL apud FARIA, 2016). 

 

5.2.4 Ações 
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De acordo com Cerbasi (2005 apud FARIA, 2016), ação é um valor mobiliário,             

emitido por sociedades anônimas, que representa uma parcela do seu capital social, as ações              

das empresas brasileiras são negociadas com objetivo de valorização do preço das ações na              

bolsa de valores e não com o foco nos dividendos, segundo o autor, a vantagem de se investir                  

no mercado de ações é a possibilidade de uma valorização substancial do patrimônio pessoal,              

já a desvantagem é o risco elevado. 

 

5.2.5 Variáveis dos investimentos 

a) Retorno: Segundo Gitman (2001 apud FARIA, 2016), o retorno do investimento é             

o total de ganhos ou perdas ocorrido através de um dado período de tempo. 

b) Liquidez: Segundo Halfed (2001 apud FARIA, 2016), é o grau de agilidade na              

conversão de um investimento em dinheiro, sem perda significativa de valor. 

c) Risco: Para Gitman (2001 apud FARIA, 2016), o risco está ligado à incerteza e a                

volatilidade de determinado ativo financeiro. 

 

6. Dificuldades Para a Realização De Um Planejamento Financeiro Atualmente 

 

6.1 Educação Financeira (EF) 

A Educação Financeira tem sua definição apresentada pela Organização para a           

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2005, apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA,         

2017), ela é, então, um processo pelo qual os indivíduos melhoram a compreensão dos              

conceitos a respeito dos produtos financeiros, de modo que adquirem as competências            

necessárias para se tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos envolvidos ao fazer             

escolhas. Hill (2009 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017) define a educação           

financeira como a habilidade que os indivíduos apresentam de fazer escolhas adequadas ao             

administrar suas finanças pessoais durante o ciclo de vida. 

A educação financeira preocupa-se em explicar o funcionamento das atividades          

financeiras, tais como: juros, financiamentos, empréstimos, poupanças, parcelamentos,        

créditos, entre outras, de forma que o conhecimento dessas atividades proporcione melhores            

escolhas por parte dos cidadãos (CORDEIRO; COSTA; DA SILVA, 2018). 

De acordo com Cordeiro, Almeida e Figueiredo (2013, apud ROCHA; OLIVEIRA;           

TEIXEIRA, 2017), ela é considerada fundamental para combater a vulnerabilidade do           

consumidor, porque permite que os indivíduos ou famílias controlem o uso da sua renda,              

estabelecendo metas, prioridades e um planejamento consciente de suas despesas e receitas.  
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A suposição feita por Rocha, Oliveira e Teixeira (2017) é que os consumidores com              

mais conhecimento em relação ao uso do dinheiro, planejam melhor suas compras e honram              

seus compromissos financeiros, e como consequência, se tornam menos suscetíveis ao           

endividamento. 

Lusardi e Mitchell (2010 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017) dizem que os            

indivíduos com maior nível de conhecimento tendem a ter um comportamento financeiro mais             

responsável, do mesmo modo, Savoia, Saito e Santana (2007 apud ROCHA; OLIVEIRA;            

TEIXEIRA, 2017) concluem que o baixo nível de instrução financeira, resulta no            

endividamento e inadimplência. 

A educação financeira pode ajudar no processo anterior ao endividamento, através do            

planejamento orçamentário, ou até no processo em andamento, quando os indivíduos podem            

escolher formas de endividamento mais baratas e formas de controle de suas despesas             

(ZERRENNER, 2007). 

Apesar da educação financeira ser necessária para fundamentar a tomada de decisão            

relativa aos assuntos financeiros, Wiliis (2009 apud ROCHA; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2017)           

afirma que ela não é suficiente, dado as influências emocionais que interferem no             

comportamento das pessoas em relação às finanças. Dado que a racionalidade dos indivíduos             

é limitada, um dos caminhos para a diminuição dos aspectos subjetivos negativos é a própria               

educação financeira (MINELLA, 2017). O estudo de Borges e Tide (2010, apud MINELLA,             

2017) apontou que os problemas na gestão das finanças pessoais são decorrentes da falta de               

EF. 

É comprovado que em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido, a             

educação financeira encontra-se em um patamar mais avançado (BALLESTERO, 2019).          

Segundo Savoia, Saito e Santana (2007 apud BALLESTERO, 2019) espera-se que, no Brasil,             

a educação financeira seja alvo de políticas públicas, atingindo crianças e jovens adultos de              

todos os estratos sociais a fim de fomentar a melhora da saúde financeira do país. 

 

6.2 Educação Financeira no Brasil  

Conforme D’Aquino (2008 apud PICCINI; PINZETTA, 2014, p. 96), “A segunda           

consequência herdada pelo período de inflação foi a ausência de uma educação financeira             

sólida em nossa formação”. É importante ressaltar que a educação financeira no Brasil é              

escassa e pouco disseminada nas camadas populares (BALLESTERO, 2019). 

A educação financeira, quando inserida na base curricular, permite o gradual           

envolvimento de todos os membros das famílias no processo, bem como o esclarecimento das              
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possibilidades e limites da renda familiar. Desta forma, o controle orçamentário perderia o             

caráter de tortura e sofrimento, passando a ser visto como um meio de atingir objetivos,               

maximizar os retornos, minimizar os dispêndios desnecessários dentro do ambiente familiar,           

possibilitar a formação de poupanças e realizar sonhos que parecem muito distantes, como a              

compra de uma casa, por exemplo (JUNIOR; MELO; SILVA, 2018 apud BALLESTERO,            

2019).  

O primeiro passo rumo à estruturação de um plano de Educação Financeira no Brasil              

se deu em 2006, com a criação do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados               

Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (Coremec). O primeiro            

resultado, no entanto, se deu apenas em 2007 com a constituição de um Grupo de Trabalho,                

que objetivava propor a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), sob a            

coordenação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (CORDEIRO; COSTA; DA           

SILVA, 2018). Em 2008, o Coremec estabeleceu os objetivos para a ENEF, são eles: 

 

I - Promover e fomentar a cultura de educação financeira no país 

II - Ampliar o nível de compreensão do cidadão para efetuar escolhas conscientes relativas à               

administração de seus recursos 

III - Contribuir para a eficiência e a solidez dos mercados financeiro, de capitais, de seguros,                

de previdência e capitalização (CORDEIRO; COSTA; DA SILVA, 2018). 

Porém, somente em 2010 a ENEF foi instituída formalmente pelo Decreto nº 7.397,             

com a finalidade de promover a educação financeira, previdenciária e contribuir para o             

fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada              

de decisões conscientes por parte dos consumidores. No mesmo ano também foram criados o              

Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) e o Grupo de Apoio Pedagógico – GAP              

(BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

A ENEF foi instituída como proposta de política de Estado, de caráter permanente,             

com necessidade de ação conjunta, pública e privada, por meio de gestão centralizada e              

execução descentralizada (ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO BRASIL).        

Suas diretrizes são: 

I – atuação permanente e em âmbito nacional; 

II – gratuidade das ações de educação financeira; 

III – prevalência do interesse público; 

IV – atuação por meio de informação, formação e orientação; 

V – centralização da gestão e descentralização da execução das atividades; 
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VI – formação de parcerias com órgãos e entidades públicas e instituições privadas; e 

VII – avaliação e revisão periódicas permanentes (ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO          

FINANCEIRA DO BRASIL). 

Segundo o Banco Central do Brasil, os públicos-alvo da ENEF são: jovens e crianças              

em primeiro lugar, depois se considera o critério de vulnerabilidade e urgência e, por fim, os                

adultos, divididos em: mulheres assistidas pelo Bolsa Família e os aposentados, dado que os              

dois últimos grupos são extremamente suscetíveis a superendividamento. Os objetivos,          

competências e conceitos relacionados à ENEF estão na tabela a seguir: 

 
Fonte: ENEF 

 

Uma observação extremamente importante feita por Cordeiro, Costa e Da Silva (2018)            

é que, embora a Educação Financeira estivesse dentro do currículo escolar no Brasil, a mesma               

não estava contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas Diretrizes Curriculares           

Nacionais (DCN), porém os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) deixavam espaço para           

a inserção de novos temas, que são denominados Temas Transversais (TT). Entretanto, de             
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acordo com as determinações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o ensino da             

Educação Financeira se tornou obrigatório, a partir de 2020, no ensino infantil e fundamental. 

Outro ponto relevante se trata dos temas e conceitos abordados pelo ENEM, como:             

orçamento familiar, boleto de cobrança, cheque especial, cartão de crédito, controle           

financeiro, Banco Central do Brasil, salário mínimo, poupança, imposto de renda, saldo            

devedor e outros, que não foram sequer encontrados nos livros do ensino médio analisados              

pelos pesquisadores (CORDEIRO; COSTA; DA SILVA, 2018). Dos livros didáticos, os           

autores apontaram que há coleções que trazem os conteúdos da Matemática e Educação             

Financeira (MEF) em apenas uma série do Ensino Médio. 

 

 

6.3 Situação Atual da Educação Financeira no Brasil  

Os resultados da Pesquisa Nacional de Educação Financeira (pesquisa conduzida pelo           

Data Popular em parceria com a antiga BM&FBovespa) confirmaram que o nível de educação              

financeira da população é baixo. Essa pesquisa descobriu que 36% dos entrevistados            

informaram ter perfil de tipo gastador e apenas 31% deles guardam dinheiro regularmente             

para a aposentadoria (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). 

Caner (2019) acredita que a qualidade ruim da educação de base se reflete na baixa               

conscientização financeira. Para ele, há, no Brasil, uma grande dificuldade nas questões            

lógico-matemáticas e de leitura e interpretação de texto, e nas questões de educação financeira              

estão contidas interpretações de texto para as tomadas de decisão. Se não ocorre boa              

interpretação, a tendência é que os indivíduos não decidam de forma correta. De acordo com o                

levantamento do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - IBOPE (2019), apenas             

21% das pessoas tiveram educação financeira até os 12 anos de idade. 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), apontou que o Brasil tem             

baixa proficiência em leitura, matemática e ciências, se comparado com outros 78 países que              

participaram da avaliação. A edição 2018 revela que 68,1% dos estudantes brasileiros, com 15              

anos de idade, não possuem nível básico de matemática, o mínimo para o exercício pleno da                

cidadania. Mais de 40% dos jovens que se encontram no nível básico de conhecimento são               

incapazes de resolver questões simples e rotineiras. Apenas 0,1% dos 10.961 alunos            

participantes do Pisa apresentou nível máximo de proficiência na área (BRASIL, 2019). 

“As escolas particulares (473) e federais (469) têm rendimentos bem superiores à            

média nacional (384), diferentemente das instituições de ensino públicas estaduais (374) e            
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municipais (314), que estão abaixo da média do Brasil” (BRASIL, 2019). Fato que demonstra              

a discrepância entre os ensinos público e privado. 

Segundo Campara et al. (2016), o aumento da facilidade de acesso aos serviços e              

produtos financeiros, amplia a necessidade de conhecimentos, atitudes e comportamentos          

financeiros adequados à tomada de decisões financeiras assertivas que melhorem o           

gerenciamento individual e familiar, principalmente para as famílias com menor renda. 

 

6.4 Educação Financeira na População de Baixa Renda  

Os níveis de alfabetização financeira são apontados como críticos nos indivíduos com            

as menores faixas de renda. De acordo com Agarwalla et al. (2015 apud CAMPARA et al.,                

2016), a renda possui uma influência positiva sobre a alfabetização financeira, porque, dentre             

outros fatores, há a ampliação do acesso a fontes de conhecimento. Tal relação foi estudada               

por diversos pesquisadores e os resultados são mostrada na tabela a seguir:  

 

Fonte: Programa Bolsa Família X Alfabetização Financeira: em busca de um modelo para mulheres de baixa 

renda. 

 

O artigo “Educação financeira e endividamento do consumidor de baixa renda:           

Tendências de inadimplência e adimplência” (2017), de Rocha, Oliveira e Teixeira analisa a             

relação do conhecimento financeiro com o endividamento do consumidor de baixa renda            
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pertencente às classes sociais ‘D’ e ‘E’ na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas              

Gerais. As conclusões obtidas com o estudo são as seguintes: 

1) Ser mais planejado, indica uma menor inadimplência. O contrário também é           

verdadeiro, pois, a maior inadimplência foi observada entre aqueles que são menos            

planejados; 

2) De forma racional o consumidor de baixa renda busca maximizar seu retorno            

econômico;  

3) O consumidor de baixa renda apresenta um comportamento de endividamento que           

oscila entre a inadimplência e a adimplência. Para os autores, este aspecto reflete um              

processo de consumo irregular; 

4) O consumidor de baixa renda é ávido por mais acesso ao crédito; 

5) Existe uma influência na inadimplência quando o consumidor de baixa renda lê o             

contrato e entende seu significado; 

6) O percentual de endividamento tem influência na inadimplência do consumidor de           

baixa renda. Verifica-se uma inadimplência menor para os que indicaram estar com            

até 30% da renda comprometida com dívidas, quando comparado com os que apontam             

ter mais de 31% da renda comprometida; 

7) O que indica que haverá inadimplência para o consumidor de baixa renda é o fato do                

mesmo pagar todas as dívidas com atraso.  

O comportamento de consumo, perfil de endividamento e educação financeira          

revelam, portanto, duas tendências, a primeira de inadimplência ao: a) pagar as dívidas com              

atraso, b) estar com mais de 31% da renda comprometida com dívidas e, c) maior acesso ao                 

crédito implicaria em mais endividamento; e a segunda de adimplência ao: a) planejar as              

compras, b) pagar as dívidas em dia, c) estar com até 30% da renda comprometida com                

dívidas e, d) ler e entender as cláusulas contratuais ao contrair empréstimos e financiamentos. 

A verificação é que os resultados estão relacionadas com a educação financeira, não             

comprometer a renda com dívidas implica em possuir uma melhor capacidade financeira e             

isto, significa na prática, planejar o uso da renda, estabelecer metas e prioridades e controlar               

as despesas e receitas (ROCHA; OLIVEIRA, TEIXEIRA, 2020).  

Para os autores, a pontualidade nos pagamentos das dívidas e o planejamento das             

compras são aspectos determinantes para minimizar a vulnerabilidade do consumidor de baixa            

renda e seu endividamento, pois estão diretamente vinculados à instrução financeira. Por fim,             

em relação à Educação Financeira formal, a leitura e entendimento dos contratos de             

empréstimos e financiamentos é a característica mais importante para determinar          
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inadimplência ou adimplência do consumidor de baixa renda. A conclusão dos autores é que              

embora existam outros fatores propulsores do endividamento, a educação financeira é           

relevante para os aspectos comportamentais que prejudicam os consumidores. 

Campara et al. (2016) realizaram uma pesquisa com beneficiários do Bolsa Família            

residentes no Rio Grande do Sul e, o resultado encontrado mostra que as lacunas mais               

eminentes em relação ao conhecimento dizem respeito à realização de contas matemáticas que             

possibilitem tanto a realização de cálculos básicos, como também a compreensão de taxas de              

juros, conhecimento do valor do dinheiro no tempo e aspectos inerentes à relação risco e               

retorno. 

Ao identificar essas dificuldades, propõe-se o desenvolvimento de ações preventivas e           

corretivas que façam com que estas famílias conheçam melhor o mundo das finanças e              

possam alocar de maneira mais eficiente os recursos recebidos. Essas medidas dizem respeito             

a maiores investimentos do governo em prol do letramento financeiro desses indivíduos,            

como por exemplo, cursos de capacitação financeira. Neste contexto, sugere-se a criação de             

ações, como a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), no entanto, voltada às             

famílias de baixa renda. 

 

6.5 Educação Financeira e o Gênero  

Com o objetivo de melhor compreender a relação existente entre o gênero e a              

alfabetização financeira, diversos pesquisadores investigaram a população dos países centrais          

e observaram grandes diferenças nos níveis de mulheres e homens, sendo que além de as               

mulheres demonstraram menores níveis de alfabetização financeira em todos os países           

pesquisados, elas também são mais propensas a afirmarem que não sabem a resposta correta              

(CAMPARA et al., 2016). Alguns exemplos estão contidos no quadro a seguir:  
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Fonte: Programa Bolsa Família X Alfabetização Financeira: em busca de um modelo para mulheres de baixa 

renda 

 

 

6.6 Programas de disseminação da Educação Financeira no Brasil  

Diversas instituições criaram programas com o intuito de propagar a Educação           

Financeira no Brasil, de forma acessível e gratuita. O BC Cidadania é o programa de               

Educação Financeira do Banco Central, sua página na Internet oferece a Calculadora do             

Cidadão, onde é possível simular situações, efetuar cálculos de serviços financeiros além de             

fazer correções de valores através de diferentes índices de preços, como o IPCA E IGP-M               

(BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) disponibiliza em seu site histórias com            

temas que promovem o estudo sobre educação financeira direcionada ao público           
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infanto-juvenil com assuntos apropriados para cada faixa etária, que varia dos 07 aos 14 anos,               

este projeto é organizado em 08 módulos, com os seguintes temas: empreendedorismo,            

propaganda, bens públicos, planejando as férias, orçamento, pé-de-meia, tecnologia, compras          

e sustentabilidade. Já o CVM Educacional é um aplicativo que reúne jogos de perguntas e               

respostas sobre finanças pessoais e mercado de capitais, com ele é possível testar             

conhecimentos, sobre diversos temas, como ações, finanças pessoais, funcionamento do          

mercado, sistema financeiro, entre outros. 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) atuou lançando publicações que            

compõem o Programa de Educação Financeira para Consumidores. A iniciativa é da            

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do MJSP. O conjunto de três livros, elaborados             

pela Escola Nacional de Direito do Consumidor, faz parte dos programas da Secretaria para              

promover a educação financeira. Já o Programa de Educação Financeira para Consumidores            

tem o objetivo de fornecer aos consumidores maior conhecimento sobre produtos e serviços             

nanceiros, orçamento doméstico, planejamento e outros temas. Questões como cláusulas          

contratuais e acesso a serviços mínimos também são tratados (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E             

SEGURANÇA PÚBLICA). 

A iniciativa Futuro na Mão: dando um Jeito na vida financeira, lançada pelo             

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em 2018, em São Paulo, funcionava em            

formato de oficinas, formadas por três encontros, oferecidos nos Centros de Referência da             

Assistência Social (CRAS), para mulheres. As participantes recebiam um material para           

auxiliá-las durante o curso, o mesmo preconizava três eixos: formação de reservas,            

planejamento financeiro e controle de dívidas.  

Na primeira oficina, as participantes recebiam “Cofrinhos da Família”, três cofrinhos           

de papel destinados a armazenar o dinheiro para despesas do dia a dia, emergências e os                

sonhos e projetos da família. Já na segunda oficina, que trata de planejamento financeiro, as               

mulheres recebiam a “Agenda da Família”, com divisórias e adesivos coloridos que ajudam a              

visualizar as fontes de renda e os tipos de gastos da família. Por fim, na terceira parte da                  

capacitação, as participantes recebiam a “Carteira da Família”, kit composto por uma carteira             

e duas cadernetas (estas poderiam ser utilizadas para anotar as entradas e saídas de dinheiro),               

deste modo, as participantes poderiam compreender as dívidas e evitar a inadimplência            

(MINISTÉRIO DA CIDADANIA). 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –            

ANBIMA tem uma área dedicada exclusivamente à educação, concentrando-se em temas do            
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segmento. Com diversos cursos disponíveis no site, de maneira gratuita, como “Mercado            

Financeiro de A a Z”.  

A página da B3 também possui materiais educativos como cursos, vídeos e            

simuladores. Alguns dos cursos gratuitos e básicos são: “Como economizar para investir” e             

“Como organizar suas finanças”. Por fim, a Febraban mantém o portal “Meu Bolso em Dia”,               

onde são oferecidas instruções sobre planejamento financeiro, controle de orçamento,          

consumo consciente, resolução de passivos e formas de evitar o endividamento. O site             

também oferece diversas ferramentas, como o Jimbo (software de orçamento doméstico),           

calculadoras para comparar opções de abastecimento de automóveis, testes para avaliar a            

capacidade de consumo e etc. 

 

6.7 Cenário Atual 

Cerbasi (2010 apud PICCINI; PINZETTA, 2014, p. 98) elenca os erros mais comuns             

cometidos pelas pessoas, dentre eles estão: ceder o nome a terceiros, emprestar dinheiro a              

parentes e amigos, decidir por impulso, não ler contratos e permitir o acúmulo de dívidas.  

Segundo Braunstein e Welch (2002 apud LUCCI, 2006), a administração ineficiente           

do dinheiro deixa os consumidores vulneráveis a crises financeiras mais graves, nessa            

perspectiva, as operações de mercado e as forças competitivas ficam comprometidas quando            

consumidores não têm habilidade para administrar efetivamente suas finanças.  

Segundo Savoia, Saito, Santana (2007 apud BALLESTERO, 2019), para muitos, o           

controle das finanças é um processo desagradável e desgastante, pois traz a sensação de que é                

necessário economizar cada vez mais. 

Segundo Piccini e Pinzetta (2014), “As pessoas tendem a transferir para a sociedade             

ou para o Governo a culpa pelo seu fracasso financeiro, sem perceberem que o responsável               

pela situação é a falta de educação, planejamento e definição de objetivos”. 

Romero (2020) afirma: "As famílias de baixa renda têm como meta comprar casa             

própria, quitar dívida e se formar na faculdade. Já aquelas com renda acima de 4.999 reais                

têm, entre seus objetivos, conquistar uma aposentadoria tranquila". Essa discrepância de           

propósitos mostra que as classes mais baixas têm dificuldade para fazer planejamento            

financeiro de longo prazo, o que não surpreende, afinal, estão lutando para resolver o curto               

prazo (EXAME, 2020). 

“Diários Financeiros” foi um estudo sobre os ganhos e os gastos das classes C,D e E                

no Brasil, foi encomendado pelo CGAP (sigla em inglês de Consultative Group to Assist the               

Poor), o mesmo permitiu identificar o impacto da renda variável na vida das famílias mais               
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vulneráveis. Com muitas incertezas sobre a entrada de dinheiro mês a mês, as famílias das               

classes C, D e E se veem em dificuldade de planejamento e organização financeira. Além               

disso, criam estratégias diversas, incluindo aumentar o número de bicos e trabalhos informais,             

para garantir a renda do mês seguinte. 

De acordo com a pesquisa realizada pela consultoria Plano CDE a pedido do Banco              

PAN, 16% das famílias com renda até 4.999 reais não tinham pendências financeiras um ano              

antes da realização da pesquisa (2020), mas passaram a ter, enquanto 19% tinham débitos e              

eles aumentaram no mesmo período. Por outro lado, 34% dos entrevistados conseguiram            

reduzir seus passivos, mas não zerá-los. Outra peculiaridade é o desemprego, que é mais              

acentuado entre os mais pobres. De acordo com a pesquisa, enquanto 16% das classes C, D e                 

E buscam emprego, apenas 5% das classes mais altas o fazem. Uma das explicações é a                

menor escolaridade em relação aos mais ricos. Enquanto apenas 30% daqueles com renda             

familiar até 4.999 reais se formaram na faculdade, o percentual sobe para 62% no caso das                

pessoas com renda acima desse valor. 

Ainda conforme o levantamento, 35% dos mais pobres não confiam ou não acham             

seguro fazer compras pela rede de computadores. A mesma pesquisa aponta que 85% dos              

entrevistados das classes inferiores já foram barrados pela porta giratória das agências e 25%              

foram vigiados de perto pelos seguranças dos bancos (PLANO CDE).  

Para 49% dos entrevistados de baixa renda, os bancos abusam de seus clientes; já 29%               

deles acham que os bancos só concedem crédito para quem não precisa de dinheiro. De fato, a                 

oferta de crédito é mais limitada para o grupo de menor renda. Apenas 35% das classes C, D e                   

E têm crédito pré-aprovado - principalmente de 1.000 a 8.000 reais - contra 54% das famílias                

com renda de mais de 4.999 reais que, em geral, têm mais de 8.000 reais disponíveis. E o                  

crédito tomado é normalmente mais relacionado a emergências do que a gastos planejados –              

especialmente na menor renda (PLANO CDE). 

 

6.8 Reserva Financeira  

A reserva de emergência é um plano de curto prazo. Ter uma reserva financeira para               

imprevistos é importante, pois possibilita minimizar ou até mesmo evitar empréstimos com            

altas taxas de juros (FARIA, 2016). Para Frankenberg (1999 apud FARIA, 2016), “A reserva              

de emergência é a formação de uma poupança a partir da decisão de não gastar tudo o que se                   

ganha”. “O ideal é que o consumidor consiga poupar pelo menos seis vezes o valor de suas                 

despesas básicas. Dessa forma, consegue manter o padrão de vida por seis meses em situações               

de emergência como desemprego” (KAWAUTI, 2017).  
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Poucas famílias têm o hábito de destinar recursos à formação de reservas que possam              

ser utilizadas em momentos de emergência ou imprevistos. As reservas podem não ser             

formadas devido ao fato da renda ser insuficiente, de não se reconhecer a importância destas               

reservas ou simplesmente do consumo imediato ser a opção escolhida, seja qual for a              

motivação, a consequência é a vulnerabilidade financeira de pessoas e famílias           

(BALLESTERO, 2019). 

Para Rodrigues (2020), o brasileiro é historicamente conhecido por poupar pouco. “Os            

motivos que fazem com que o brasileiro tenha uma das menores taxas de poupança do mundo                

são culturais”. Nessa perspectiva, esse comportamento pode ser parcialmente explicado pelas           

seguranças assistencial, trabalhista e previdenciária que o Brasil oferece à população. “Esses            

recursos contribuem para que o brasileiro se sinta mais seguro e se preocupe menos em               

economizar para uma emergência”. 

Rodrigues, Menezes Filho e Komatsu (2018), realizaram o trabalho “Quem poupa no            

Brasil?”, com base nos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. Foram              

utilizados os microdados das edições de 1995-1996, 2002-2003 e 2008-2009. Os autores            

concluíram que a poupança das famílias segue, desde a década de 90, em um grau elevado de                 

concentração, sendo que grande parte da poupança agregada das famílias ainda está            

concentrada em um número pequeno de famílias mais ricas. 

Pesquisa realizada pelo SPC Brasil (2020) concluiu que, apenas 34% dos indivíduos            

entrevistados costumam fazer reserva financeira, dentre eles, 62% utilizam a caderneta de            

poupança e 27% preferem guardar as economias em casa, motivados, principalmente, pela            

possibilidade de utilizar o dinheiro a qualquer momento (51,7%). Além destes, 29,9%            

acreditam que, por se tratar de pouco dinheiro, não valeria a pena aplicar o montante no                

banco, 28,7% querem evitar o pagamento de taxas, 24,1% acreditam ser mais seguro estar              

com o dinheiro em casa e 11,5% mencionaram terem receio de que aconteça um novo               

confisco da poupança, como o que se deu durante o governo Collor. Dentre os entrevistados,               

apenas 33,8% afirmaram ter o costume de guardar dinheiro de alguma forma, sendo que              

14,9% estipulam um valor a ser poupado e 18,9% contam apenas com a quantia que sobra do                 

orçamento.  

 

6.9 Aposentadoria  

É necessário abordar a importância do planejamento e do controle do orçamento            

familiar no âmbito da aposentadoria (BALLESTERO, 2019). Como explícito: 

 

 



 
59 

Fica clara a necessidade da formação desta poupança direcionada à aposentadoria, já            
que a expectativa de vida no país tem aumentado nos últimos anos, significando que              
os indivíduos passarão uma maior proporção de suas vidas aposentados e, quiçá,            
dependentes dessas reservas, pois este é um momento em que sua renda encontra-se             
diminuída enquanto seus gastos com categorias de despesa como saúde tendem a            
aumentar por conta da idade mais avançada (SILVERIA et al, 2006 apud            
BALLESTERO, 2019).  
 

Dos idosos entrevistados pelo SPC Brasil (2014), 57% não possuem nenhum tipo de             

investimento ou qualquer reserva de dinheiro. “Essa situação é ainda mais comum entre os              

entrevistados com baixa escolaridade [68%] e os pertencentes à classe D e E [77%]”, afirma               

Kawauti (2014).  

Um relatório de 2010 do INSS identifica os aposentados como grandes tomadores de             

empréstimos, especialmente por meio de crédito consignado, a conclusão que se obtém é que              

muitos deles estavam superendividados. Esse segmento sofre com o baixo nível de instrução e              

com pressões familiares para tomar empréstimos (INSTITUTO NACIONAL DO INSTITUTO          

SOCIAL). O Grupo Allianz apresentou a primeira edição do seu “Relatório Global do Sistema              

Previdenciário” (2020), nele avaliou a estrutura previdenciária de 70 países, a conclusão foi             

que no Brasil, cerca de 90% das pessoas com mais de 25 anos não poupam dinheiro pensando                 

na aposentadoria. 

 

7. Análise das Finanças das Famílias de Baixa Renda  

A consultoria Plano CDE e o Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão             

Financeira-FGV conduziram o estudo “Segmentação em Inclusão Financeira no Brasil”          

(2017), que apurou dados relevantes sobre as classes C, D e E, são elas: 57% possuem conta                 

em banco, mas apenas 7% a utilizam mais de uma vez no mês; 17% conseguiram poupar o                 

equivalente a um mês de renda, mas 39% destes guardaram dinheiro em casa; 48% usam               

Whatsapp, mas apenas 5% realizaram operações bancárias pela internet; 68% pagam contas            

em lotéricas, 10% em agências bancárias, e 5% pela internet. O estudo ainda identificou três               

perfis de comportamento financeiro das classes C,D e E. São eles: 

1) Conservadores: Com menor escolaridade, é o perfil que mais se preocupa em manter o              

nome limpo. É um grupo que prefere reduzir seu consumo para evitar qualquer dívida.              

Desconfiado, é avesso à tecnologia e, quando pode, evita relacionamento bancário. Os            

Conservadores compõem 45% dos indivíduos das classes C, D e E, e possuem suas              

particularidades: 71% deles não têm nenhuma conta bancária; 55% pagam contas           

apenas em lotéricas e 90% dizem comprar apenas o necessário para evitar dívidas.  
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2) Desorganizados: Geralmente com filhos menores, é um perfil que não consegue           

organizar suas contas. Como tem rendas variáveis, muitas vezes se perde na            

organização financeira e se endivida. Seu principal desafio é a educação financeira. A             

parcela desse perfil é de 27%, deles: 30% dizem fazer compras mesmo que estejam              

fazendo uma dívida; 54% não pretendiam pagar as dívidas nos meses subsequentes à             

pesquisa; quando conseguem renda extra, 77% dizem querer comprar algo que estejam            

desejando; 49% dizem não ter controle sobre seus empréstimos. 

3) Planejados: Um grupo que consegue poupar e construir ativos. Têm dificuldade de            

conseguir crédito e financiamentos, e se sentem abandonados pelos bancos, mesmo           

sendo bons pagadores. 28% são Planejados, deles: 58% conseguiram poupar algum           

dinheiro no ano anterior à pesquisa (2016); 25% olham o extrato online; 19% pagam              

as contas pelo celular; 72% dizem que guardariam mais dinheiro se obtivessem um             

aumento de renda; 50% guardam dinheiro em casa e esse é o grupo que mostra mais                

conhecimento financeiro entre os perfis. 

 

7. 1 Alternativas para as Finanças das Famílias de Baixa Renda  

É fundamental que as famílias de baixa renda se planejem e alguns tópicos podem              

auxiliá-las na busca pelo equilíbrio financeiro, tais como: 

 

Consumo 

Alguns cuidados podem fazer diferença nas práticas de consumo, como não ir ao             

supermercado com fome, ou sempre que estiver faltando algo, assim como não comprar na              

primeira loja, pesquisar preços e definir objetivos (PICCINI; PINZETTA, 2014). Assim           

restringir os gastos desnecessários.  

 

Crédito 

As principais recomendações, quanto ao crédito, são: pesquisar entre alternativas, se           

atentar às taxas de juros e analisar atentamente o custo efetivo total. Deve-se ter no máximo                

um cartão de crédito e só levá-lo quando uma compra realmente necessária estiver prevista              

(SERASA). 

 

Para evitar o rotativo 
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O valor da parcela do cartão de crédito deverá ser pago em totalidade, além de anotar                

os prazos das parcelas, segundo o SPC Brasil, não é indicado fazer o pagamento da fatura em                 

débito automático, porque há uma grande chance do consumidor não ter clareza nos gastos. 

 

Crédito para negativado 

Segundo Vignoli (2017), é preciso observar que as taxas de juros para negativados             

estão muito acima das cobradas em outras modalidades, o mesmo aconselha que se evite essa               

alternativa, dado que ao aceitar tais condições, a situação pode resultar em dívidas             

impagáveis, a melhor opção é a renegociação da dívida com taxas mais baixas. 

 

Inadimplência  

Para evitar a inadimplência é fundamental que haja reuniões em família e a mesma              

deve fazer um levantamento de todos os gastos, inclusive com itens pequenos. A família deve               

sempre decidir em conjunto quais gastos cortar, quanto guardar e onde aplicar o dinheiro              

poupado. E o consumidor que está inadimplente deve buscar um acordo com o credor o               

quanto antes, o consumidor pode procurar diretamente o credor ou utilizar os serviços de              

renegociação de dívida online dos cadastros de inadimplência como Serasa, SPC Brasil e Boa              

Vista. Procons e associações de defesa do consumidor também podem ajudar nessa            

negociação com as empresas (EXAME, 2018). 

 

Autocontrole  

Thaler (2007 apud ZERRENNER, 2019) identifica duas personalidades em um          

indivíduo, o planejador e o fazedor, o segundo quer consumir sempre, se preocupa com o               

curto prazo e portanto, deve ser controlado pelo planejador, que deve pensar no futuro, na               

aposentadoria e portanto, deve poupar. O autor acredita que para resolver estes conflitos             

internos é necessário reconhecê-los e criar meios de autocontrole. Shefrin e Thaler (1998 apud              

ZERRENNER, 2007) elencam algumas técnicas de controle efetivo como: mudar as           

preferências do fazedor, monitorar o comportamento do fazedor, alterar incentivos e           

modificar regras.  

Vignoli (2017) sugere que para o consumidor controlar seus impulsos de compras não             

planejadas é importante que ele saiba identificar o próprio estado emocional. “Ir às compras              

quando se está mal pode ser perigoso, já que o consumidor estará mais vulnerável a utilizar o                 

consumo como gatilho”. O mesmo propõe que, pessoas com tendência a um alto grau de               

comportamento impulsivo devem evitar frequentar lojas e shoppings. “É justamente nessa           
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hora que esses consumidores estão mais vulneráveis e cedem às compras por impulso, uma              

vez que são mais suscetíveis aos apelos do consumo”. 

Kawauti (2017) afirma que estabelecer um controle orçamentário ajuda o consumidor           

a ter uma visão mais ampla das pendências financeiras, além de evitar que o dinheiro               

comprometido com gastos fixos e inadiáveis seja gasto impulsivamente em compras           

momentâneas, ainda acrescenta que, algumas das estratégias mais aconselháveis para evitar as            

compras por impulso foram identificadas na pesquisa do SPC Brasil (2017), são elas: analisar              

a situação financeira (28,7%), pensar muito antes de comprar (22,2%) e sair de casa sem o                

cartão de crédito ou débito (19,8%). 

 

Reserva de Emergência  

Para Massaro (2020), "A reserva de emergência é o seguro da dignidade pessoal. Em              

caso de emergência, a pessoa não precisa se submeter a coisas degradantes por causa de               

dinheiro". Jannuzzi (2020) orienta o acúmulo do valor equivalente a 3 a 6 meses do custo fixo                 

mensal da família. Esses gastos devem levar em consideração despesas que não podem ser              

cortadas ou reduzidas, como moradia, alimentação, água, luz e internet, por exemplo            

(VALOR INVESTE, 2020). 

Para profissionais autônomos, Ikedo (2020) orienta de 6 a 12 meses de colchão contra              

acontecimentos inesperados e recomenda guardar pelo menos 10% do salário. "Se conseguir            

20%, 30% vai constituir a reserva em menos tempo". Ikedo lembra que uma vida financeira               

saudável inclui o limite máximo de endividamento de 30% de sua renda, isso inclui também               

pequenos gastos do dia a dia que acabaram parcelados. 

O cenário atual está mais complicado para aqueles que desejam aplicar seus recursos             

em ativos mais conservadores, como a renda fixa. Porém Massaro (2020) afirma: "A taxa de               

juros pode ir a zero que o jeito de fazer reserva não vai mudar”. Para ele, a reserva de                   

emergência não é para ganhar dinheiro, e conclui: “Se a pessoa conseguir ganhar da inflação               

já está de bom tamanho”. Nessa perspectiva, a reserva de emergência cumpre a função de               

proteção e não é, portanto, um meio de obter lucros. "É um olhar de preservação de capital, de                  

tranquilidade e de liquidez. Renda fixa rendendo 20% ao ano ficou pra trás" (IKEDO, 2020).  

Ikedo diz que mesmo que a Selic esteja em um patamar historicamente baixo, a              

reserva de emergência precisa seguir algumas premissas: baixa volatilidade, disponibilidade          

imediata de recursos e segurança. As aplicações que seguem essas características são Tesouro             

Selic, fundos de renda fixa DI e CDBs de liquidez diária.  
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Tesouro Selic 

Jannuzi afirma que o dinheiro da reserva pode ir para o Tesouro Selic, “Se a Selic está                 

pagando pouco, isso é secundário, a reserva de emergência deve ser no investimento mais              

seguro possível, rentabilidade em reserva de emergência é questão secundária". É importante            

ressaltar que não é mais cobrada a taxa de custódia para aplicações de até R$ 10 mil. Além                  

disso, a cobrança da taxa incide sobre o valor que ultrapassar os R$ 10 mil. "O Tesouro Selic                  

continua rendendo mais que a poupança, mesmo que a diferença seja insignificante" diz             

Massaro. Segundo Dolle (2020), a aplicação em Tesouro Selic é uma boa alternativa para              

reserva de emergência, dado que o risco de crédito do título é o mais baixo do mercado e a                   

liquidez diária significa que o resgate pode ser realizado a qualquer momento. 

 

Fundos de Renda Fixa  

Ikedo (2020) diz que: "É cada vez mais relevante ver no que o fundo investe”. Para a                 

reserva de emergência, os indicados são os fundos de renda fixa simples DI, que aplicam pelo                

menos 95% do seu patrimônio em títulos públicos. Nos fundos de renda fixa, o principal custo                

é a taxa de administração. Ela incide sobre o patrimônio mantido pelo investidor e remunera               

os serviços de administração e gestão. 

 

CDBs 

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) que pagam 100% de CDI (taxa que             

acompanha de perto a Selic) com liquidez diária também cumprem o tripé necessário para              

fazer parte da reserva de emergência. "Respeitados os limites do FGC, é extremamente             

aceitável CDBs na reserva", diz Massaro. Para Ikedo, os CDBs podem ter rentabilidade mais              

atrativa por não cobrarem taxa de custódia nem taxa de administração. 

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) é um seguro que os títulos emitidos por bancos               

possuem e cobre até R$ 250 mil investidos nesses títulos por pessoa física ou jurídica, em                

caso de "quebra do banco". O valor é limitado por instituição financeira também e inclui não                

só o dinheiro aplicado mas também a rentabilidade (VALOR INVESTE). 

Uma possibilidade relativamente recente é deixar a reserva de emergência em contas            

digitais, que pagam 100% do CDI, como as oferecidas pelo Nubank, Sofisa, PicPay, entre              

outros. Mas há divergências sobre seu uso para reserva de emergência, justamente por essas              

contas terem seu saque facilitado. Até demais para Ikedo, especialmente para os menos             

disciplinados. "O que já está na conta fica muito fácil de usar. O recurso precisa estar                

disponível, mas eu tenho que ter o trabalho de entrar em um aplicativo e pedir o resgate", diz.  
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Já Massaro vê a alternativa com bons olhos. "A reserva de emergência tem que ser fácil, não                 

pode ter nenhum entrave". 

 

Impostos 

Os lucros obtidos com CDBs, fundos de renda fixa e Tesouro Direto pagam imposto              

de renda porém ele é regressivo: até 180 dias (22,5%), de 181 dias a 360 dias (20%), de 361 a                    

720 dias (17,5%) e acima de 720 dias (15%). Porém para resgates realizados em menos de 30                 

dias após a aplicação há ainda a incidência de imposto sobre operações financeiras (IOF). 

 

Comportamento Geral 

De acordo com Tolotti (2007 apud PICCINI; PINZETTA, 2014, p. 99), além de se              

educar financeiramente, não gastar mais do que se ganha, ter olhar crítico em relação aos               

apelos comerciais, não utilizar cheque especial, pagar o cartão de crédito integral, fazer uma              

reserva pode evitar o endividamento e tornar as compras mais vantajosas. 

 

Bancos Digitais  

O banco digital se diferencia dos grandes bancos convencionais pela cesta de serviços             

oferecida, com economia e redução na burocracia. Eles não cobram tarifa de manutenção,             

além de que, são ofertadas transferências ilimitadas e gratuitas para outras contas da             

instituição. Mas, há alguns que já oferecem transferências limitadas e sem cobrança para             

qualquer outro banco. Nas contas digitais, é possível gerar boletos de cobrança para receber              

depósitos em conta, isso permite que pessoas com contas de outras instituições não paguem              

taxa de transferência.  

Algumas instituições digitais ainda oferecem na cesta de serviços, acesso a           

investimentos, como LCA, LCI e CDB (COMO INVESTIR, 2020). Deste modo, os bancos             

digitais oferecem maior praticidade e possibilitam o controle contínuo das finanças, a própria             

competição entre eles promove cada vez mais inovações e melhorias no atendimento aos             

clientes. 

 

7.2 Benefícios para a População de Baixa Renda 

O Cadastro Único é um grande sistema de informações, utilizado para a concessão de              

benefícios às pessoas de baixa renda, por isso, devem estar cadastradas as famílias de baixa               

renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até 3 salários mínimos                

de renda mensal total (CADASTRO ÚNICO). Diversos programas e benefícios sociais do            
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Governo Federal utilizam o Cadastro Único como base para seleção das famílias, como:             

Programa Bolsa Família; Programa Minha Casa, Minha Vida; Bolsa Verde; Programa de            

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Programa de Fomento às Atividades Produtivas           

Rurais; Carteira do Idoso; Aposentadoria para pessoa de baixa renda; Programa de Cisternas;             

Telefone Popular; Carta Social; Pro Jovem Adolescente; Tarifa Social de Energia Elétrica e             

isenção de Taxas em Concursos Públicos. 

 

Programa Minha Casa, Minha Vida 

O Programa Minha Casa, Minha Vida oferece condições atrativas para o           

financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias com renda familiar bruta de até R$               

7.000,00 por mês. As famílias com renda de até R$ 1.800,00, pertencem à Faixa 1, neste caso,                 

o financiamento disponibilizado tem o prazo de até 120 meses, com prestações mensais que              

variam de R$ 80,00 a R$ 270,00, conforme a renda bruta familiar (CAIXA, 2020). 

 

Carteira do Idoso  

Idosos com mais de 60 anos, que recebem até dois salários mínimos e não possuem               

meios de comprovação de renda, têm o direito de solicitar a Carteira do Idoso para viajar de               

forma gratuita ou com 50% de desconto no valor das passagens interestaduais de ônibus. A              

carteira pode ser retirada gratuitamente nos Centros de Referência de Assistência Social           

(BRASIL, 2020). 

 

Telefone Popular 

Telefone Popular é o Acesso Individual Classe Especial - AICE, por meio do qual as               

famílias inscritas no Cadastro Único têm acesso ao serviço de telefonia fixa em condições              

especiais. Sua assinatura mensal possui uma tarifa reduzida entre R$ 13,00 e R$ 15,00 com               

impostos. Esta variação depende do valor do imposto de cada estado e da região de prestação                

da Concessionária (ANATEL, 2O20). Essa modalidade tem uma franquia mensal, não           

cumulativa, de 90 minutos para realizar chamadas locais para outros telefones fixos.  

 

Bolsa Verde 

O programa Bolsa Verde destina-se às famílias em situação de extrema pobreza,            

inscritas no Cadastro Único e que desenvolvam atividades de conservação ambiental nas áreas             

de: florestas nacionais, reservas extrativistas federais e reservas de desenvolvimento          

sustentável federais; projetos de assentamento florestal, projetos de desenvolvimento         
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sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista instituídos pelo INCRA; territórios          

ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas e outras         

comunidades tradicionais (CAIXA, 2020).  

Para participar do Bolsa Verde, a família necessita aderir ao programa, por meio da              

assinatura de termo de adesão, no qual serão especificadas as atividades de conservação a              

serem desenvolvidas. O valor do benefício é de R$ 300,00, o mesmo é pago trimestralmente               

para cada família, por um prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado, a critério do Ministério do                 

Meio Ambiente (CAIXA, 2020). 

 

Tarifa Social de Conta de Água  

A Tarifa Social de Conta de Água é um benefício que garante desconto na conta de                

água de residências unifamiliares que cumpram os seguintes requisitos: renda familiar de até 3              

salários mínimos; residência com área construída de até 60 m2; consumir até 170 kwh/mês de               

energia elétrica e não possuir débitos para o imóvel (INSTITUTO PROBONO). 

 

ID Jovem 

A Identidade Jovem é o documento que possibilita acesso aos benefícios de            

meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com             

desconto no sistema de transporte coletivo interestadual (BRASIL, 2020). 

 

PETI 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é uma iniciativa que visa             

proteger crianças e adolescentes, menores de 16 anos, contra qualquer forma de trabalho,             

garantindo que frequentem a escola e atividades socioeducativas. O programa oferece auxílio            

financeiro, pago mensalmente pela Caixa, à mãe ou ao responsável legal do menor, por meio               

de cartão magnético. Em área rural ou urbana (com menos de 250 mil habitantes), o valor do                 

benefício é de R$ 25,00 por criança, já em área urbana, com mais de 250 mil habitantes, o                  

valor que se recebido é de R$ 40,00, por criança. 

 

Resultados 

Os principais resultados obtidos com o estudo de todas as fontes bibliográficas citadas             

durante a pesquisa foram: 

● Enquanto na média a maior participação da renda das famílias brasileiras é do trabalho              

(57,5%), nas famílias de baixa renda essa porcentagem cai para 41%. Do mesmo             
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modo, na média, 14,5% dos rendimentos são não monetários, já nas classes inferiores             

essa porcentagem sobe para 28,2%. 

● Os consumidores, de modo geral, sofrem influência direta de diversas instituições ao            

longo da vida, são elas: a família, a escola e a igreja. Além da cultura regional, dos                 

papéis sociais e da ideia de status. 

● Sobre o consumo impulsivo, dos indivíduos que compram sem pensar 21,6% são das             

classes C, D e E e 27,1% das mesmas classes dizem que só pensam depois nas                

consequências das compras. Dos locais mais propícios para as compras impulsivas,           

estão: lojas de rua (34,6%), shoppings (21,5%) e supermercados (15,2%). 

● As características mais relevantes sobre o consumidor de baixa renda são:           

escassez/limitação de recursos e baixo conhecimento financeiro. O sentimento desse          

grupo durante suas compras oscila entre poder e frustração, o primeiro derivado da             

satisfação de suprir suas necessidades, o segundo ocorre devido a limitação do            

orçamento.  

● O segmento de baixa renda tem 70,2% de seu orçamento destinado apenas às despesas              

com alimentação (22%), habitação (39,2%) e transporte (9,4%). As despesas de           

consumo representam 92,6% da renda das famílias que recebem até 2 salários            

mínimos.  

● Quanto ao crédito, a heurística da ancoragem, que incentiva os consumidores a            

pensarem somente no valor da parcela do crédito e não no seu custo total, é fomentada                

pelo próprio mercado de crédito, dado que os funcionários, no momento da            

contratação, focam dos seguintes aspectos: formas de pagamento (86,6%) e valor           

limite da prestação (75,3%). Dos consumidores, 29,9% não foram informados sobre as            

taxas praticadas pelas financiadoras. 

● Já com relação às fontes de crédito, as mais utilizadas pelo segmento de baixa renda               

são: bancos (49%) e lojas (46,6%). Os principais motivos para o endividamento são:             

incidentes familiares - como desemprego, diminuição da renda (21,8%) e falta de            

planejamento (43,1%). 

● Dos inadimplentes, 39,1% ganham de 1 a 2 salários mínimos e 38,8% ganham até um               

salário mínimo. As consequências da inadimplência apontadas são: ansiedade         

(63,5%), estresse e irritação (58,3%), tristeza (56,2%), angústia (55,3%) e vergonha           

(54,2%). Dos inadimplentes, 13,3% já fizeram empréstimo para negativados. 

● O percentual de famílias que relataram ter dívidas, ao final de 2020, chegou a 66,3%,               

já as que estão inadimplentes são 11,2% das famílias. 
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● No que tange à Educação Financeira no Brasil, apesar da Estratégia Nacional de             

Educação Financeira ter sido instituída em 2010, seus efeitos ainda são amenos,            

apenas em 2020 o ensino da EF se tornou obrigatório no ensino infantil e no               

fundamental, porém ela ainda não é uma disciplina exclusiva obrigatória. Para           

complementar, o país se mostra com pouca proficiência em leitura, matemática e            

ciências, 68,1% dos estudantes com 15 anos de idade não possuem o nível básico de               

matemática.  

● O consumidor de baixa renda tem um comportamento dúbio, de um lado a tendência à               

inadimplência: paga as dívidas com atraso; está com mais de 31% do orçamento             

comprometido com dívidas; maior acesso ao crédito implicaria em mais          

endividamento. E a tendência à adimplência: planeja as compras; paga as dívidas no             

prazo; está com até 30% do orçamento comprometido com dívidas e, por fim, lê e               

entende as cláusulas contratuais dos empréstimos e financiamentos. 

● Dos consumidores brasileiros, 48% não fazem controle do orçamento e, apenas 34%            

costumam fazer alguma reserva financeira, dentre eles, 62% utilizam a caderneta de            

poupança. Dos idosos, 57% não possuem nenhum tipo de reserva ou investimento.  

 

 

 

Considerações finais  

Esta pesquisa foi elaborada com o objetivo de entender quais fatores são os mais              

importantes para a realização de um planejamento financeiro para famílias de baixa renda,             

diante do estudo de diversas bibliografias, foi possível averiguar que a cultura da educação              

financeira ainda não está inserida no cotidiano dos brasileiros, principalmente aqueles com            

menor renda. 

O estudo sobre o consumo examinou os aspectos que influenciam no processo de             

aquisição de um bem/serviço, a família é portanto, considerada com um fator chave, pode-se              

demonstrar que os consumidores da base da pirâmide possuem características próprias,           

originadas principalmente por uma renda mais limitada, porém, também há nesse grupo o             

comportamento impulsivo, que por vezes resulta em inadimplência.  

Foram estudadas as diferentes formas de crédito, e as conclusões obtidas são que             

quanto menos planejamento e conhecimento, mais os indivíduos se endividam nas           

modalidades que possuem os juros mais altos, o que fomenta a vulnerabilidade dessas             

pessoas, fato que adiante acarreta na impossibilidade de pagamento.  
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O endividamento e a inadimplência são causados tanto por fenômenos endógenos           

como o descontrole de gastos e a falta de planejamento, como por fatores exógenos, como as                

doenças e o desemprego, o segundo se mostra ainda mais latente nos mais pobres, já que os                 

mesmos encontram dificuldades de reinserção no mercado de trabalho devido ao baixo nível             

de escolaridade. 

O planejamento financeiro pôde ser entendido como um processo que absorve os            

valores de cada família, incentivando o pensamento de longo prazo com o estabelecimento de              

metas e objetivos. Porém, o mesmo ainda é visto como uma atividade chata e maçante. O que                 

resulta em baixas taxas de poupança, expondo com intensidade os mais pobres, pois estes              

estão suscetíveis às variações em sua renda. 

A análise das medidas que já foram implantadas no Brasil acerca da disseminação da              

Educação Financeira apontaram que, estas foram insuficientes para reverter o quadro de falta             

de planejamento no país. Então, uma alternativa para reduzir os problemas causados pela falta              

de planejamento é a inserção da Educação Financeira na grade curricular de todas as escolas               

públicas, como disciplina obrigatória. Uma mudança no conteúdo dos livros didáticos pode            

também ser discutida, pois, como mostrado durante o estudo, os materiais ainda não             

contemplam o tema de maneira sólida. 

A Educação Financeira para adultos de baixa renda também é fundamental, estes            

indivíduos aprenderiam técnicas e instrumentos para se planejarem, além de serem           

informados sobre práticas predatórias de empréstimo, benefícios públicos, práticas bancárias,          

estratégias de poupança e utilização correta do crédito. As mulheres pobres também devem             

ser foco das políticas educacionais, pois elas têm um papel substancial na vida de seus               

dependentes dada a quantidade de famílias monoparentais no Brasil.  

Os movimentos nesse sentido podem e devem contar com o apoio da iniciativa             

privada e também de voluntários, as mídias sociais podem funcionar como meio de             

comunicação e de propagação de informações, de maneira acessível, de modo que todos os              

que de fato precisam, façam uso delas e consigam, portanto, aos poucos inserir a educação e o                 

planejamento financeiro na vida de suas famílias. 
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