
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIAS,  

CONTABILIDADE E SECRETARIADO – FEAACS 

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISCILA COSTA LEANDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA: O USO DA 

INFORMAÇÃO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FORTALEZA 

FEVEREIRO, 2013 

 

 



 

 

PRISCILA COSTA LEANDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA: O USO DA 

INFORMAÇÃO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR  
 

 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado em 

cumprimento parcial às exigências do 

Curso de Bacharelado em Ciências 

Econômicas da Universidade Federal do 

Ceará - UFC, para obtenção do diploma 

de graduação. 

 

 

Orientador (a)  

Profa. Dra. Eveline Barbosa Silva 

Carvalho 

 

 

 

 

Fortaleza,  

Fevereiro/2013 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

PRISCILA COSTA LEANDRO 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA: O USO DA 

INFORMAÇÃO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR  
 

 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado em 

cumprimento parcial às exigências do 

Curso de Bacharelado em Ciências 

Econômicas da Universidade Federal do 

Ceará - UFC, para obtenção do diploma 

de graduação. 

 

 

Aprovada em __/__/____ 

BANCA EXAMINADORA  

 

___________________________________________  

Profa. Dra. Eveline Barbosa Carvalho Silva (Orientador)  

Universidade Federal do Ceará (UFC)  

 

___________________________________________  

Prof. José Henrique Félix Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC)  

 

____________________________________________  

Profa. Dra Sandra Maria Santos 

Universidade Federal do Ceará (UFC)  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais João Leandro (in 

memoriam) e Rita, minha irmã Karine e 

ao meu esposo Ádamo. 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente agradecer a Deus que me deu a vida, sabedoria e inteligência para 

concluir mais um dos meus objetivos. 

A minha família que é tudo pra mim. 

Minha mãe que me apoiou e nunca me deixou desistir, investiu nos meus 

estudos e me ajudou sempre como pode com carinho e amor não me deixando desistir 

nunca e sempre sendo essa mãe maravilhosa. 

Meu pai que os doze maravilhosos e felizes anos que pude tê-lo ao meu lado 

pode me ensinar a ser o que sou hoje sendo sempre minha fonte de inspiração, meu 

exemplo e meu orgulho e que com certeza se estivesse entre nós estaria bastante feliz e 

realizado com mais essa conquista. 

A minha irmã e grande companheira Karine que me ajudou bastante a realizar 

este trabalho e que esta sempre do meu lado me ajudando e me apoiando para que eu 

cresça ainda mais. 

Ao meu grande amor Àdamo, pelo companheirismo, paciência nos momentos 

que estive ausente, amor e amizade. Ajudando-me sempre no que pode para a 

concretização de mais essa etapa dos meus estudos. E me apoiando desde o inicio até a 

conclusão deste curso.  

A professora Eveline pela paciência em me orientar contribuindo com suas 

sugestões e pela disponibilidade quando precisei me ajudando na conclusão deste 

trabalho. Agradeço bastante, pois sua ajuda foi fundamental e sem ela jamais teria 

conseguido.  

Aos professores Henrique Félix e a professora Sandra por aceitarem o convite de 

fazer parte da minha banca e por todas as colaborações efetuadas. 

A todos os meus amigos e amigas e em especial Viviane, Larissa, Bárbara, 

Marília Márcia e Mayra que sempre torceram para que mais essa etapa se concluísse. 

A todos os meus colegas de faculdade que tive oportunidade de conhecer 

durante o trajeto do meu curso aos quais dividi momentos muito felizes dentro da 

universidade e pude aprender sempre mais com cada um deles: Daniele, Claudio, 

Rodolfo, Camila, Eduardo, Micheliana, Evandro e em especial a amiga Misaele.  

A todos meus familiares que amo e em especial a minha madrinha Magda 

sempre me incentivou para que eu jamais desistisse.  



 

A todos da família Vasconcelos que agora são minha família e que posso dizer 

que me apoiaram muito. Em especial ao amigo Valmir que colaborou diretamente me 

ajudando na revisão e conclusão do trabalho. 

A todos os meus colegas de trabalho e em especial aos que puderam 

disponibilizar um pouquinho de seu tempo para responder a pesquisa em anexo efetuada 

nesta monografia. Ela foi nosso objeto de estudo e bastante fundamental para que esse 

trabalho pudesse ser realizado. 

Em geral agradeço a todos que puderam contribuir de alguma forma e torcer 

para que eu pudesse estar finalizando mais esse objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sua tranquilidade financeira não 

depende da sorte. Depende de um bom 

planejamento financeiro.”  

(Louis Frankenberg). 

 

 



 

RESUMO 

 

O aumento constante dos níveis de endividamento somado a falta de planejamento das 

pessoas quando se trata de finanças vem preocupando a população. Como também o 

maior acesso ao crédito associado ao aumento do nível de consumo. Devido a todos 

esses fatores é que se viu a necessidade de analisar como as pessoas estão organizando 

suas receitas e despesas. Os funcionários dos bancos detêm informações avançadas, se 

comparados ao restante da população, sobre finanças. Eles vivenciam diariamente no 

trabalho com as mais diversas situações de clientes e pessoas endividadas além de ter 

acesso a informações sobre o assunto. O objetivo desta pesquisa será verificar se com 

conhecimento financeiro e essa vivência diária com os problemas de seus clientes 

influencia aos bancários a ter uma vida financeira saudável e planejada. Foi efetuada 

uma pesquisa de campo com perguntas sobre o assunto para verificar se a informação 

sobre as finanças é o fator fundamental para evitar o endividamento e como os 

bancários planejam seu orçamento familiar. 

 

Palavras-chave: Crédito; Planejamento Financeiro; Orçamento Familiar; 

Endividamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The steady increase in debt levels coupled with lack of planning of people when it 

comes to finances is worrying the population. As well as greater access to credit 

associated with the increased level of consumption. Because of all these factors is that 

we saw the need to analyze how people are organizing their income and expenses. The 

bank employees hold advanced information, compared to the rest of the population, 

about finances. They experience daily in working with diverse customer situations and 

people in debt in addition to having access to information on the subject. The objective 

of this research is to verify with financial knowledge and this experience daily with the 

problems of its customers to influence bank to have a healthy financial life and planned. 

Was conducted a field survey with questions on the subject to see if information about 

the finances is the key factor to avoid debt and how the banking plan your family 

budget. 

 

Keywords: Credit, Financial Planning, Budget Family; Indebtedness; 
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1. INTRODUÇÃO         

 

O planejamento financeiro pessoal é cada vez mais importante na vida das 

pessoas. Tanto para aqueles que têm confortável padrão de vida, como para aqueles que 

se esforçam para que o salário consiga chegar ao fim do mês. 

Atualmente, o consumo desenfreado auxiliado pela mídia como também a 

facilidade do crédito podem acarretar descontrole no planejamento financeiro individual 

causando um aumento no endividamento da população. 

Existem profissionais da área financeira especializados na orientação de pessoas 

que buscam ajuda para lidar com situações de endividamento, enfocando as questões 

relacionadas a planejamento evitando que tais problemas ocorram. Os bancos também 

demonstram disponibilidade para ajudar na prevenção destes problemas. 

Os bancos são instituições que estão à disposição para servir aos consumidores 

no que diz respeito à concessão e orientação na utilização de crédito. Estes possuem as 

mais diversas linhas de crédito adequadas aos mais diversos perfis de clientes.  

Os bancários são pessoas que possuem instrução sobre assuntos financeiros 

como aplicações e taxas de juros. 

No dia a dia os funcionários dos bancos convivem com as mais adversas 

situações e formas de planejamento familiar e orçamentário de seus clientes. Desde os 

investidores mais organizados aos tomadores de crédito que em muitas vezes, 

consomem mais do que as suas condições permitem. 

   Tendo essa convivência com diversos perfis, os bancários possuem ciência dos 

problemas causados pelo uso desordenado do crédito, consumo compulsivo e 

desorganização financeira. Estes detém também conhecimento acerca das linhas de 

crédito, o comportamento do mercado econômico e as armadilhas que podem causar o 

endividamento devido à má utilização do crédito.  

            Seria lógico concluir que os bancários possuem uma vida financeira saudável. 

Devido ao maior acesso a informação, e ao convívio diário com situações difíceis de 

seus clientes, além de terem diversos treinamentos a respeito do assunto a fim de poder 

orientar melhor as pessoas. Contudo, mesmo com todos esses fatores, nem todos os 

bancários tem uma vida financeira saudável, pois tanto quanto os clientes, os 

funcionários acabam dependentes das linhas de crédito e acaba-se criando um ciclo 

onde, em muitos casos ocorre uma situação difícil a ponto de não ser possível arcar com 
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os compromissos assumidos. Isso é ainda mais grave considerando que as instituições 

financeiras podem demitir em alguns casos os funcionários com alto nível de 

endividamento.   

O objetivo desta pesquisa é analisar como o planejamento familiar e o uso 

consciente do crédito podem contribuir para melhorar a vida das pessoas. E se de fato os 

bancários, com todo conhecimento sobre o assunto utilizam de forma adequada desse 

tipo de informação para gerir suas finanças pessoais e a de suas famílias.  O presente 

estudo faz essa análise a partir da visão dos funcionários de uma agência de um banco 

privado da cidade de Fortaleza. 

Essa análise será efetuada considerando as facilidades atuais de concessão de 

crédito e como ocorre o endividamento familiar caso o crédito não seja bem utilizado. 

A melhor maneira de entender como equilibrar receitas e despesas é elaborar um 

orçamento familiar. Para tanto é preciso definir as principais necessidades e planejar os 

gastos para que não se tenha surpresas. 

Portanto a presente pesquisa objetiva analisar como os bancários na cidade de 

Fortaleza vêm utilizando as linhas de crédito disponíveis e como essa utilização pode 

prejudicar ou ajudar dependendo da finalidade dos recursos tomados, lembrando sempre 

que estes possuem totais acesso a informação sobre o assunto. 

O estudo se baseia em pesquisa bibliográfica e documental além de estudo de 

caso a partir de pesquisa por amostragem com base em questionário elaborado com o 

propósito de analisar os dados e compreender de fato como a população bancária está 

contratando as linhas de crédito disponíveis e de que forma equilibram receitas e 

despesas. 

Além disso, a pesquisa verifica quais as principais modalidades de crédito que 

estão sendo utilizadas e para quais situações. A intensidade da utilização do cheque 

especial e, as possibilidades de endividamento.  

Depois desta introdução serão acrescentados mais três capítulos na apresentação 

do objeto de estudo. 

Na segunda seção é feito um referencial teórico sobre as teorias do consumidor. 

Como eles fazem suas escolhas e decisões e como o consumo exagerado pode causar 

endividamento e desequilíbrio financeiro. 

Na terceira seção será retratado o planejamento familiar, como este pode ser 

feito e os benefícios de uma boa gestão da vida financeira pessoal. 
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Na quarta seção abordaremos sobre crédito. Suas formas de concessão e as 

principais linhas de financiamentos disponíveis para pessoa física. Com o intuito de 

mostrar como é feita a análise na concessão pelas instituições e a diversidade de opções 

que o consumidor tem no mercado.  

A quinta seção explica a metodologia utilizada na realização da pesquisa, como 

foi desenvolvida, como os dados foram coletados e a forma como foram utilizados e 

analisados. 

Por fim, serão realizadas as últimas considerações efetuando a conclusão do 

objeto de estudo. 
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2.TEORIAS DO CONSUMO  

 

2.1 Teorias do Consumidor 

 

A Economia analisa como as pessoas, grupos e indivíduos efetuam suas escolhas 

e por que as fazem. Pressupondo a análise do individuo este capítulo verifica o 

comportamento dos consumidores e suas decisões em relação ao consumo. 

A teoria do consumidor estuda as preferências dos consumidores analisando o 

seu comportamento e as suas escolhas. Estas escolhas são fundamentais no orçamento 

familiar, pois são delas que muitas vezes por falta de planejamento ocorre o 

endividamento familiar. 

Segundo Oliveira et al. (2004, p. 110) “As pessoas demandam mercadorias 

porque seu consumo lhes traz algum tipo de prazer ou satisfação. Essa é uma condição 

necessária para que uma mercadoria seja demandada pelos seus consumidores”.   

Segundo Antonioni e Flynn (2012, p. 26) “O comportamento das escolhas 

individuais se foca no comportamento do consumidor, porque a maioria das escolhas 

que as pessoas fazem no seu dia a dia envolve quais mercadorias e serviços elas irão 

consumir”. 

 O planejamento na hora de consumir e as escolhas é que se distinguem entre as 

pessoas.  

[...] tudo que você compra ou consome decorre de sua vontade de consumo. 

Ter um teto para morar é uma necessidade, mas optar por moradia própria, 

em um bairro que lhe agrade e com o número de dormitórios que mantenha a 

família confortável é uma vontade sua (CERBASI, 2009, p. 73).   

 

As escolhas e também o planejamento na hora de consumir são fundamentais 

para que posteriormente ao consumo a situação financeira pessoal não seja 

comprometida no sentido de não se conseguir pagar os produtos e serviços obtidos ou 

deixar de pagar suas obrigações em consequência do consumo excessivo. 

No âmbito social, a tentação às compras sempre está no cotidiano das pessoas. 

Sejam nas propagandas televisivas, outdoors espalhados pela cidade, propagandas de 

rádio, redes sociais e amigos.  

As pessoas acabam motivadas ao consumo e em alguns casos efetuam compras 

de produtos ou serviços desnecessários, fato este atrelado à falta de planejamento, sendo 
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justificadas pela tentação ao consumo ou qualquer outro motivo, gerando e ampliando a 

necessidade de adquirir objetos. 

 

2.2 Comportamentos do consumidor 

 

O individuo está sempre buscando a sua felicidade e o desejo de estar satisfeito. 

Segundo Antonioni e Flynn (2012, p. 27) “[...] deduz que as pessoas fazem suas 

escolhas baseando-se no fato de se elas as farão felizes ou não, dadas suas 

circunstâncias”.  

A teoria do consumidor é uma teoria microeconômica que busca descrever como 

os consumidores efetuam suas escolhas e decisões levando em consideração suas 

preferências e restrições orçamentárias. 

Entender como essa teoria funciona é fundamental no dia-a-dia das pessoas e das 

empresas a fim de que se possam estabelecer preços de produtos, demanda para criação 

de novos produtos e também estudos que acarretem na implementação de novas 

políticas governamentais. 

Com efeito, Antonioni e Flynn (2012) acreditam que a utilidade é uma forma de 

medir a satisfação ou prazer decorrente do consumo de uma mercadoria. Se as escolhas 

das pessoas estão baseadas no máximo de satisfação que terão, então elas precisam 

encontrar alguma forma de comparar quanta satisfação cada possibilidade terá.  

Segundo Amorim (2010)  

Utilidade é o conceito econômico atribuído à satisfação pelo consumo de 

bens ou serviços. É muito difícil quantificar, atribuir valores a utilidade de 

um bem (utilidade cardinal), porém os economistas acham que é possível 

ordenar as preferências do consumidor (utilidade ordinal). As pessoas 

possuem preferências diferentes, e assim, individualmente atribuem 

diferentes utilidades para um determinado bem já que produtos que geram 

grande satisfação para um consumidor podem não gerar para outro indivíduo, 

mesmo que esse possua renda e recursos disponíveis similares ao primeiro.  

 

A análise da variação da utilidade permite explicar o comportamento dos 

indivíduos em prol do aumento de sua satisfação. 

De acordo com a ideia de Oliveira et al.(2004, p. 117) a utilidade total é a 

satisfação total resultante do consumo de um bem ou serviço em um determinado 

período. À medida que aumenta o consumo deste determinado bem vai decrescendo o 

valor da utilidade marginal. Esta última seria a utilidade que a última unidade 

consumida acrescenta à utilidade total.  
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Figura 1 – Exemplo de gráfico de utilidade marginal 

 

__________ 

Fonte: < http://www.rincondelvago.com.br/teoria-de-la-utilidad > acessado em 21. Jun 2013. 

 

Conforme a ilustração da figura 1 observa-se que à medida que há o consumo de 

uma unidade adicional de determinado bem seu processo de consumo passará a 

aumentar em proporções cada vez menores de sua utilidade, visto que a satisfação do 

consumo adicional já não é a mesma do que nas primeiras unidades.   

Devido à necessidade de se estudar o comportamento do consumidor mediante a 

imensa variedade de bens e serviços para consumo e, havendo também preferências 

diferentes entre os consumidores, é que foram criados alguns conceitos como o de 

utilidade, a fim de se obter alguma forma para mensurar a satisfação de determinado 

bem ou mercadoria.  

Para auxiliar o estudo das preferências do consumidor e efetuar comparativos 

entre elas é que se podem utilizar as chamadas cestas de mercadorias.  

De acordo com Oliveira et al.(2004) “as cestas seriam um conjunto de uma ou 

mais mercadorias associadas às quantidades consumidas de cada uma dessas 

mercadorias. Estas cestas podem ser uma combinação de vários itens alimentícios em 

uma sacola ou uma combinação deles com itens de vestuário, por exemplo.” 

 

 

 

 

 

http://www.rincondelvago.com.br/teoria-de-la-utilidad
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Tabela 1 – Exemplo de cestas de mercadorias 

Cestas de Mercadorias Unidades de 
Alimentação 

Unidades de 
Vestuário 

   
I 10 15 
II 05 25 
III  20 20 
IV 15 30 
V 25 05 
VI 30 15 

   

 
Fonte: Própria autora, dados fictícios. 

 

Nesse exemplo tem-se a cesta I que contém 10 unidades de alimentação e 15 

unidades de vestuário. Já a cesta VI possui 30 unidades de alimentação e 15 unidades de 

vestuário. 

 

Figura 2 - Representação gráfica de cestas de mercadorias  

 Fonte: Própria autora, dados fictícios. 

 

Conforme a figura 2, cada ponto exemplificado possui uma abcissa referente aos 

dados apresentados na tabela 1 que correspondem a cestas de mercadorias. Dentre as 

também chamadas cestas de consumo, cada consumidor poderá ter sua preferência sobre 

determinada cesta, ou comparando uma cesta à outra. 
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Segundo Pyndick e Rubinfield (1994, p. 75), “A teoria do comportamento do 

consumidor inicia-se com três premissas básicas a respeito das preferências das pessoas 

por uma determinada cesta em relação à outra cesta”. 

A primeira delas diz que se têm duas cestas possíveis, o consumidor dirá se 

prefere a primeira à segunda, se prefere a segunda cesta à primeira ou se as duas cestas 

lhe são indiferentes.  

A segunda retrata que as preferências são transitivas, o que significa que um 

consumidor prefere a cesta A ao invés de B, e prefere a cesta B ao invés de C, então ele 

prefere a cesta A ao invés da cesta C. 

A terceira condição estabelece que sendo todas as mercadorias desejáveis, o 

consumidor preferirá sempre comprar quantidade maior de cada uma dessas 

mercadorias. Assim o consumidor irá preferir a cesta VI do que a cesta I , ambas 

representadas na tabela 1 e na figura 2. Isso pelo fato de que as duas possuem 15 

unidades de vestuário, mas a cesta I possui 10 unidades de alimentação e a cesta VI 

possui 30 unidades. 

Segundo Pindyck e Rubinfield (1994, p. 76) “Essas três premissas constituem a 

base da teoria do consumidor. Elas não explicam as preferências do consumidor, porém 

conferem um aspecto de racionalidade a tais preferências”.  

Para representar graficamente e ajudar no entendimento a respeito das 

preferências do consumidor, são utilizadas as chamadas curvas de indiferença. “[...] uma 

curva de indiferença é o lugar geométrico dos pontos que representam cestas de 

consumo indiferentes entre si.” (OLIVEIRA, et al 2004, p. 118).   

“Uma curva de indiferença representa todas as combinações de cestas de 

mercado que poderiam oferecer o mesmo nível de satisfação a uma pessoa.” 

(PINDYCK e RUBINFIELD, 1994, p. 76). 

“O conjunto de todas as curvas de indiferença do consumidor é chamado de 

mapa de indiferença. Evidentemente, como são infinitas as curvas de indiferença, não se 

pode representar graficamente um mapa de indiferença com precisão. Assim para 

representar um mapa de indiferença, escolheremos sempre apenas algumas de suas 

curvas de indiferença.” (OLIVEIRA, et al 2004, p. 120) 

O consumidor é, portanto indiferente em relação às cestas de mercado 

representadas pelo lugar geométrico dos pontos da curva de indiferença. Mas o 

consumidor pode sempre, de acordo com as premissas citadas anteriormente, manifestar 
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sua preferência por uma determinada cesta em comparação a outras ou então manifestar 

sua indiferença. 

 

Figura 3 – Exemplo de curva de indiferença 

 

Fonte: < http://dc390.4shared.com/doc/sVhPe36S/preview.html>, acessado em 24 Jun. 2013. 

 

Conforme a figura 3 pode-se verificar a comparação das cestas de mercadorias.  

A cesta E é preferida dentre as demais, pois esta acima e a direita da linha U¹.  Todas as 

cestas localizadas acima e a direita da curva de indiferença são preferíveis às cestas de 

mercadorias sobre a curva de indiferença.  

No exemplo da figura 3 pode-se comprar a cesta E com a cesta A que está 

localizada sobre a curva de indiferença. A cesta E contém mais unidades de alimento e 

vestuário que a cesta A. Sendo assim podemos afirmar que a cesta E é preferida a todas 

as outras cestas sobre a curva de indiferença. 

Seguindo a mesma análise, observa-se que a cesta G da figura 3 está situada 

abaixo e a esquerda da curva de indiferença. Ela pode ser considerada pior do que as 

outras cestas devido a conter menos unidades de alimento e vestuário do que as demais 

cestas de mercadorias. 

Comparando as cestas entre si e diminuindo ou aumentando unidades de 

vestuário e alimento, podemos analisar as unidades que o consumidor estará disposto a 

aceitar trocar de vestuário por alimento, conforme o exemplo do gráfico a qual estamos 

seguindo. 

Segundo Pyndick e Rubinfield (1994, p. 82)  

http://dc390.4shared.com/doc/sVhPe36S/preview.html
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Para medir a quantidade de uma determinada mercadoria da qual um 

consumidor estaria disposto a desistir para obter maior número de outro 

produto, faz-se uso de uma medição denominada taxa marginal de 

substituição (TMS). A TMS do alimento A para o vestuário V corresponde à 

maior quantidade de unidades de vestuário das quais uma pessoa estaria 

disposta a desistir, para obter 1 unidade adicional de alimentação. Se a TMS 

for 3, então o consumidor estará disposto a desistir de 3 unidades de vestuário 

para obter uma unidade adicional de alimento. 

 

Segundo Oliveira et al. (2004, p.120) 

 

O conjunto de todas as curvas de indiferença do consumidor é chamado de 

mapa de indiferença. Evidentemente, como são infinitas as curvas de 

indiferença, não se pode representar graficamente um mapa de indiferença 

com precisão. Assim para representar um mapa de indiferença, escolheremos 

sempre apenas algumas de suas curvas de indiferença.  

             

             

            Figura 4 – Modelo de mapa de indiferença 

 

 

Fonte: Oliveira et al. (2004, p.120) 

 

As cestas de mercadorias são escolhidas de acordo com a preferencia de cada 

consumidor. Seguindo a ideia de (Oliveira, et al 2004, p. 124), as restrições que a renda 

impõe ao consumo são representadas pela linha de restrição orçamentária. A posição 

desta linha depende de dois fatores, ou seja, o preço das mercadorias e a renda do 

consumidor.  

Conforme a figura 5 verifica-se um exemplo da linha de restrição orçamentária 

juntamente com o mapa de indiferença. 
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Segundo Oliveira et al. (2004, p.127) “Das quatro curvas de indiferença 

apresentadas no gráfico, seria preferida escolher uma cesta da curva de indiferença I ³, 

por exemplo, a cesta de mercadorias C. Todavia, sua restrição orçamentária não permite 

que nenhuma cesta de mercadorias sobre essa curva de indiferença seja acessível.” 

Ainda de acordo com a ideia de Oliveira et al. (2004, p.128) deverá ser escolhida 

uma cesta dentre a região cinza da figura 5 que é graficamente representada pela 

restrição orçamentária e a mais alta do gráfico que representa a cesta de mercadorias 

com maior quantidade de itens. No exemplo da figura 5 a cesta E seria o ponto chamado 

de equilíbrio do consumidor. 

“O equilíbrio do consumidor é obtido na cesta de mercadorias correspondente ao 

ponto de tangência entre a linha de restrição orçamentária e a curva de indiferença mais 

elevada que toca essa linha” (OLIVEIRA et al, 2004, p.128) 

 

Figura 5 – Linha de restrição orçamentária e mapa de indiferença 

 

Fonte: Oliveira et al. (2004, p.127) 

 

Além dos pontos tratados sobre as preferencias e limitações dos consumidores 

em relação a suas escolhas, ainda existem estudos mais aprofundados que descrevem o 

comportamento dos consumidores de forma mais significativa. 

Segundo Varian (2006, p.586), “O campo da economia comportamental é 

devotado ao estudo de como os consumidores realmente fazem suas escolhas. Neste 
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campo empregam-se alguns insights da psicologia para desenvolver previsões sobre as 

escolhas que serão feitas”.  

De acordo com a ideia de Varian (2006, p.587) “As preferencias sofrem 

influencias de diversos fatores: os efeitos do contexto, que são a forma como as 

informações são colocadas ao consumidor, de forma positiva ou negativa; excesso de 

opções e preferencias construídas que podem ser descobertas com o tempo”.  

Ainda segundo Varian (2006, p.600) “Em muitos casos o comportamento real 

dos consumidores é diferente das previsões do modelo simplificado do consumidor 

racional. Os consumidores fazem escolhas diferentes dependendo de como o problema é 

inserido no contexto ou apresentado”. 

Segundo Yoshinaga et al (2008, p.28) “ Com relação aos vieses relacionados às 

crenças dos indivíduos, destacam-se o excesso de confiança, otimismo, 

conservadorismo, perseverança e ancoragem” 

O otimismo somado ao excesso de confiança e controle da situação da à ideia 

aos indivíduos de que o consumo está sempre sobre controle. Estes consumidores 

compram além de suas rendas utilizando crédito de bancos e sem planejamento.  

As escolhas e preferências do consumidor são fundamentais para que se tenha 

uma vida financeira mais saudável. O consumo exagerado e acima do orçamento pode 

acarretar um endividamento e uma situação difícil de reverter. No estudo de caso será 

abordado para quais tipos de bens e produtos estão sendo despendidos os recursos dos 

bancários e qual percentual de valores de seus salários são gastos. 

O uso da informação não é o fato isolado para verificação no comportamento do 

individuo. Os bancários são detentores de informações financeiras em nível avançado e 

podem-se destacar outros fatores além da informação atrelados ao estudo das finanças 

comportamentais, do qual é importante salientar que além da falta de informação, o 

excesso de confiança e otimismo, também estão associados ao consumo em exagero e a 

falta de planejamento. 
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3. ORÇAMENTO FAMILIAR E O PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

3.1 Conceitos 

 

Atualmente o planejamento financeiro está se tornando cada vez mais 

importante na vida das pessoas. Há uma grande diferença entre os que vivem em paz 

com o seu orçamento e os que lutam para esticar o seu salário até a chegada do próximo. 

Neste capítulo será abordada além da importância do planejamento financeiro, 

os conceitos, modelos e métodos para eliminar os saldos negativos com o objetivo de 

equilibrar o orçamento familiar. Também serão apresentadas formas de se obter um 

melhor controle dos gastos e ganhos a fim de que se possa ter um maior controle sobre o 

dinheiro. 

De acordo com Frankenberg (1999, p. 31) “planejamento financeiro pessoal 

significa estabelecer e seguir uma estratégia precisa, deliberada e dirigida para a 

acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de uma pessoa e de sua 

família”. 

Vendo pelo lado da prática, nem sempre se consegue que esse planejamento seja 

rigorosamente cumprido. Pode haver imprevistos que levem a sair dos planos e a mudar 

um pouco as estratégias, o que ocasiona uma maior demora na formação de patrimônio 

e acumulação de bens. 

Definir quais as reais necessidades e planejar todos os gastos, considerando 

sempre a renda disponível, é imprescindível para se organizar e ter sempre as finanças 

sobre controle. Uma forma de entender melhor como equilibrar as receitas e despesas é 

verificar para onde estão sendo despendidos os recursos familiares através da 

elaboração do orçamento familiar. 

No orçamento poderão ser definidas todas as necessidades e planejar todos os 

gastos. Dessa forma fica mais fácil equilibrar receitas e despesas. Assim é possível 

auxiliar tanto as pessoas que não tem noção de seus ganhos quanto àqueles que 

precisam se organizar para sair de dívidas e poder ter uma vida financeira mais 

saudável. 

A vida financeira saudável requer um planejamento a fim de que se consiga 

cumprir as metas estabelecidas para que as despesas se enquadrem dentro do orçamento. 
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Sendo este um grande desafio diante do aumento do consumo pelas pessoas em diversos 

setores e atividades. 

 

3.2 A superação da situação de endividamento 

 

Identificar que a situação está fugindo do controle já é um grande passo para que 

se possa contornar e não piorar ainda mais o endividamento. Muitas vezes essas 

situações foram causadas por imprevistos ou situações de descontrole e todas as pessoas 

estão sujeitas a passar por isso. Em muitos dos casos não é possível prever, mas existe 

forma de evitar: mantendo as contas em dia e deixando uma reserva para emergências. 

Essa reserva é necessária devido a situações inesperadas que às vezes nos deparamos 

como a perda de emprego, morte de familiares, nascimento de um filho, doenças, 

divórcios, dentre outras. 

O nível de consumo exacerbado da população trás situações que ao invés de se 

poupar para emergências, na verdade ocorre um endividamento e situações em muitos 

casos difíceis de contornar, mas que com foco e determinação é possível se reorganizar 

e voltar a manter um orçamento saudável.            

Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC) em 2011: “A maioria 

das famílias brasileiras endividadas possui renda inferior a dez salários mínimos e 

justifica o acúmulo de débitos pelas compras excessivas no cartão de crédito, 

pagamentos de carnês e crédito pessoal”. Essas são algumas conclusões da Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), apurada mensalmente, em 

todos os estados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e divulgada em abril 

de 2011: dos 17.800 consumidores consultados em pesquisa efetuada, 64,8% 

consideram-se endividados. Mas há esperança: destes, apenas 8,4% disseram não ter 

condições de pagar suas contas e 15,3% das famílias se consideraram muito endividadas 

em março de 2011, contra 14,5% em março de 2010. O cartão de crédito foi apontado 

por 71,6% das famílias como um dos principais tipos de dívida. Seguidos de 21,9% com 

carnês e 10,6% com financiamento de carros.  

Identificando a situação de dívidas e desequilíbrio financeiro é necessário um 

planejamento para reorganizar-se. Priorizar os débitos de maiores juros e procurar os 

credores quando estiver em condições de renegociar é muito importante, pois assim é 

possível sanar os valores e alcançar uma situação mais equilibrada. Lembrando que 
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nesse momento deve-se estar preparado para conter mais os gastos, economizar e se 

desfazer de alguns bens, caso necessário. 

Após esse período é preciso avaliar o tempo necessário para zerar todos os 

débitos, já considerando as reduções de gastos que conseguirá fazer, os eventuais 

ganhos extras e quanto caberá de pagamento de dívidas mês a mês. 

Deve-se verificar junto ao banco se há opções de linhas de crédito com taxas 

mais atrativas do que as que estão sendo utilizadas também é interessante para sair de 

uma situação difícil. Mas deve-se ter um planejamento e cautela com relação a isso para 

que não ocorra uma nova situação de dificuldade semelhante. O corte de gastos 

supérfluos deve ser mantido juntamente com um controle maior dos gastos até que se 

possa ter uma melhor situação em que uma reserva de emergência seja feita para que em 

momentos difíceis fique mais fácil de a situação ser resolvida e que torna a vida 

financeira familiar mais equilibrada. 

 

3.3 Como montar o orçamento familiar 

 

Para que situações de endividamento não ocorram ou para que ao menos possam 

ser evitadas, é sempre importante que tenhamos um planejamento das contas de nossa 

família. E por isso montamos o orçamento familiar com gastos e ganhos. 

Para montar o orçamento familiar podemos utilizar desde as ferramentas mais 

simples, como o lápis e papel, até os mais modernos programas informatizados sobre o 

assunto. 

Utilizando qualquer das formas o ideal é que este planejamento seja efetuado e 

que todas as despesas, incluindo os pequenos gastos, sejam incluídas a fim de que se 

possa entender para onde estão sendo despendidos os valores e de que forma pode se 

ajustar o orçamento a fim de que se possa ter mais tranquilidade no dia-a-dia. 

No anexo A está ilustrado um exemplo simples de como montar o orçamento 

familiar e o que é sempre importante constar na planilha. 

No anexo B foi apresentada a tabela que demonstra as despesas familiares no 

período de 2008 – 2009 na qual a fonte foi o IBGE e que retrata de acordo com o 

rendimento total das famílias qual percentual gasto para cada tipo de despesa. 
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Quando se tem organizado o orçamento se verifica aonde podem ser 

economizados valores para haver maior flexibilidade e encaixe de acordo com a 

situação vivida pela família.  

Se a receita for maior que a despesa: a situação está controlada. Depois de pagar 

todas as despesas no mês e ainda sobrar algum dinheiro há diversas formas de investir e 

assim aumentar o patrimônio da família, pois neste caso serão valores que poderão ser 

utilizados para poupança, novos investimentos ou adquirir novos bens e assim aumentar 

o patrimônio familiar. 

Se a receita for a média da despesa: é bom ter atenção. Em casos como este pode 

se ter problemas em situações de emergência. O ideal é rever o orçamento a fim de 

tentar efetuar algum ajuste para que se possa ter maior conforto em situações mais 

delicadas. 

Se a receita é menor que a despesa: é necessário um planejamento de redução de 

gastos. Estabelecer metas de economia, eliminar os gastos mais desnecessários e os 

supérfluos. Nessa situação é importante que todos da família entendam a necessidade de 

cortas as despesas e ajustar o fluxo. Quanto mais rápido se encaixar os valores, melhor 

será para que não sejam despendidos valores com juros desnecessários. 

Segundo Cerbasi (2009, p. 20) 

 [...] se você tem dívidas que o preocupam ou não tem condições de manter 

sua família por alguns meses em caso de desemprego, é sinal de que escolhas 

ruins no passado fizeram com que seu padrão de vida passasse a depender de 

dívidas. Ter dívidas não planejadas significa que você gasta mais do que 

ganha, e também que você está dando um passo atrás na construção de sua 

riqueza, gastando sua renda com juros, e não com consumo ou investimentos. 
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4. CRÉDITO: LINHAS DE CRÉDITO PESSOAL E USO DO CRÉDITO PELA 

POPULAÇÃO 

 

As linhas de crédito atualmente, se bem usadas, podem auxiliar o crescimento 

das empresas e o aumento do patrimônio das pessoas.  

Segundo Rocha e Vergili (2007, p. 59)  

 

A palavra crédito (do latim creditum) significa confiança. O crédito 

estabelece uma relação entre dois agentes originada em um acordo de 

empréstimo. [...] Atualmente, o crédito está integrado a nosso cotidiano e 

saber usar os empréstimos com inteligência e racionalidade deve ser nosso 

objetivo. 

 

Segundo Cerbasi ( 2009, p. 89)  

 

Crédito não é veneno nem faz mal a sua saúde financeira. Crédito é uma 

benção, um privilégio dos que podem contar com ele para custear 

eventualidades ou mesmo para realizar desejos sem resultar em 

desmantelamento de sua estratégia de previdência ou de suas oportunidades 

de investimento. 

 

Segundo Bulgarelli (1996, p. 19)  

 

[...] não se pode crer que o crédito cria capitais, pois sua função é de 

fomentar a criação de riquezas, injetando recursos antecipadamente nas 

atividades econômicas. O crédito, economicamente, consiste em trocar bens 

presentes por bens futuros, e obviamente não leva à criação de capitais. 

   

Atualmente a atividade da concessão de crédito é exercida pelas instituições 

financeiras e são regulamentadas por meio de normas infraconstitucionais, sob a 

fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. 

As instituições financeiras possuem diversas linhas de crédito que atendem as 

diversas necessidades das pessoas e empresas. Estas são essenciais por permitirem o 

acesso ao crédito, elemento que fomenta a atividade e o crescimento econômico 

expandindo os investimentos de capital e proporcionando um padrão de vida melhor 

para a população.  

Segundo Frankenberg (2002, p. 70-72)  

Os bancos estudam os perfis de seus clientes, analisando o passado e o 

presente em relação a restrições cadastrais, consumo de produtos e serviços e 

saldo médio na conta. Esta análise tem como finalidade o estabelecimento 

dos limites de crédito (empréstimos, cartões e cheque especial) e dos 

possíveis riscos que o banco terá ao destiná-los ao cliente. 
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Ibidem  

É possível analisar a vida financeira do cliente, porém, não há formas de 

adivinhar imprevistos que podem ocorrer com o mesmo e qual o impacto que 

eles causarão no seu relacionamento com o banco, tais como a perda do 

emprego, doença ou morte de familiar. O imprevisto é um dos maiores 

causadores da inadimplência dos clientes. 

 

Nesta seção há uma apresentação acerca das principais linhas de crédito 

existentes no mercado que são oferecidas pelas Instituições Financeiras e como é a 

forma de concessão e malefícios de determinadas linhas quando não utilizadas 

corretamente. Além de um pouco da visão das instituições financeiras na concessão ou 

não de crédito a população 

 

4.1 Principais linhas de crédito disponíveis as Pessoas Físicas 

 

4.1.1 Cartões de crédito 

 

Nos dias de hoje o chamado dinheiro de plástico vem sendo cada vez mais 

utilizado.  Cada vez mais brasileiros preferem utilizar o cartão de crédito ao dinheiro 

como papel-moeda. 

Segundo Frankenberg (1999, p. 162)  

 

O cartão de crédito é um dos modernos serviços ofertados pelos bancos e 

empresas especializadas na administração deste instrumento de crédito. Ele 

substitui o dinheiro e o cheque em inúmeras transações comerciais. 

Proporciona comodidade e facilidade na hora da compra tanto para o 

consumidor quanto para o lojista. 

 

De acordo com Rocha e Vergili (2007, p. 61) 

 

 Os cartões de crédito podem ser adquiridos por meio dos bancos ou 

diretamente com as instituições de crédito. È uma forma de pagamento que 

dá ao cliente a oportunidade de comprar um produto ou serviço sem que 

tenha dinheiro disponível no momento. Funciona como empréstimo de curto 

prazo.  

 

De acordo com Tsuru e Centa (2007, p. 82),  

 

[...] os cartões de crédito são aliados ao impulso e ao consumo tendo em vista 

a facilidade que muitas lojas e empresas do setor financeiro oferecem aos 

seus clientes para que façam compras de acordo com o pagamento estipulado 

em datas predeterminadas.  

 

É uma linha de crédito a qual se deve ter bastante cuidado. Caso por algum 

descuido ou consumo exagerado não se possa efetuar a quitação da fatura integral o 
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consumidor deve procurar outras linhas de crédito a fim de sanar o problema, pois os 

juros do parcelamento do cartão de crédito ou do não pagamento acumulado são os mais 

altos praticados atualmente. 

 

4.1.2 Cheque especial 

 

O cheque especial é um limite de crédito automático que o banco concede ao 

correntista, acertado previamente, que permite aos clientes operarem com a conta 

mesmo que não tenha valor disponível. 

 Segundo Rocha e Vergili (2007 p. 62)  

 

É oferecido pelos bancos a quase todos os correntistas e o limite de crédito 

está vinculado ao seu salário. As taxas são muito altas e você só deve usá-lo 

para curtos períodos de tempo, quando aparecem alguns problemas no 

orçamento e sua poupança não existe. 

 

De acordo com Hoji (2007, p. 119) 

 

O cheque especial é a modalidade mais fácil de empréstimo concedido pelos 

bancos, porém é o mais caro para aqueles que o tomam. A facilidade do 

cheque especial está em não ser necessária uma formalização de um 

empréstimo cada vez que a pessoa precisar utilizá-lo, pois o limite de crédito 

já esta pré-aprovado. O cheque especial tem sido cada vez mais motivo de 

endividamento entre os brasileiros devido à grande facilidade de utilização e 

as altas taxas embutidas. 

 

Os bancos cobram taxas mais altas em relação às outras modalidades de 

empréstimos devido ao risco de crédito da operação. Caso o correntista venha a utilizar 

a linha, como esta já esta disponível em conta, o banco conta com a possibilidade de o 

cliente não poder arcar com o valor. 

É uma linha de crédito considerada emergencial e caso haja necessidade de 

utilização do cheque especial deve-se atentar a possibilidade de recebimentos de 

recursos em curto prazo para a cobertura do saldo ou verificar a possibilidade de uma 

linha de crédito mais barata a fim de que se possam pagar juros menores. 

É um erro frequente incorporá-lo ao seu orçamento que ao longo prazo pode 

levar a um endividamento mais sério por isso a necessidade de efetuar a cobertura do 

valor o quanto antes. 

Segundo pesquisa do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor 

(PROCON) divulgada em Junho de 2013: “A taxa média dos juros cobrados no cheque 

especial pelos maiores bancos do país é de 149,9% em um ano (ou 7,93%). Esses são 
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números médios e podem variar para cada situação específica porque os bancos 

oferecem taxas diferentes de acordo com o plano contratado pelo cliente e a relação 

entre eles (quem tem mais dinheiro no banco paga menores taxas)”. 

Segue a tabela 2 com a média das taxas cobradas pelos principais bancos do 

país. 

Tabela 2 – Percentual de taxa de juros do cheque especial cobrada pelos 

principais bancos. 

 

             TAXA DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL 

Banco Taxa de juros mensal Taxa ao ano 

Santander 9,95% 212,14% 

HSBC 9,82% 207,74% 

Bradesco 8,78% 174,53% 

Itaú 8,75% 173,62% 

Safra 8,25% 158,9% 

Banco do Brasil 5,7% 94,49% 

Caixa 4,27% 65,16% 

__________ 

Fonte: Procon - SP
 
, Junho de 2013. 

 

4.1.3 Crédito Pessoal 

 

Segundo as idéias de Santos (2011) é um empréstimo em que o dinheiro é 

colocado à disposição do correntista, que pode ser utilizado livremente sem determinar 

a que fim será destinado. O pagamento é feito em parcelas mensais e o valor é creditado 

em conta corrente. 

Trata-se, portanto de uma linha de crédito geralmente utilizada para antecipar 

uma compra ou cobrir um débito e geralmente é parcelado pelas instituições financeiras 
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de 2 a 36 parcelas e além das taxas de juros mensais e IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras) geralmente também é cobrada a TAC (Tarifa de Abertura de Crédito). 

 

4.1.4 Crédito Consignado 

 

É um empréstimo com desconto de prestações em folha de pagamento. Ou seja, 

o trabalhador receberá seu salário já deduzido da prestação devida. O prazo varia, em 

média, entre 2 a 60 prestações e só poderá comprometer 30% do salário liquido mensal. 

Cobra além dos juros e do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) geralmente 

também a TAC (Tarifa de Abertura de Crédito). 

É uma linha de crédito ideal para compra de bens ou crédito pessoal e possui 

taxas mais reduzidas devido a ser mais garantido para as instituições financeiras que a 

concedem pelo fato de no ato do contrato já ser autorizado o débito diretamente no 

salário. 

 

4.1.5 Crédito direto ao Consumidor – CDC 

 

É um financiamento destinado à aquisição de bens duráveis como veículos, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos profissionais, materiais de 

construção, dentre outros. É uma linha de crédito que pode ser contratada em bancos, 

financeiras e também em algumas lojas.  

O prazo para pagamento varia de acordo com o bem adquirido e a capacidade de 

pagamento do comprador que geralmente é feita analise de seu cadastro no ato da 

compra. O prazo varia em média de 2 a 48 meses. 

Na maioria dos casos o próprio bem financiado representa a garantia da 

operação em situações de inadimplência pelo consumidor.  

 

4.1.6 Leasing  

 

É um financiamento de médio e longo prazo para aquisição de bens. Os bens são 

adquiridos pela empresa de leasing (arrendadora) em seu nome com recursos próprios, e 

estes bens são arrendados ao cliente, chamado de arrendatário. 
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É uma alternativa de financiamento de médio e longo prazo que permite 

financiar veículos, computadores, maquinários e diversos equipamentos utilizando essa 

linha. 

As taxas de juros que incidem sobre elas são taxas atrativas devido ao bem da 

operação estar em nome da arrendadora e ser a garantia da operação. Após o termino do 

prazo contratado o arrendatário pode nomear um interessado na compra do bem, ou 

repassar para o seu nome.  

 

4.1.7 Crédito Imobiliário  

 

É um financiamento destinado à compra de imóveis residenciais e comerciais, 

avaliado de acordo com a renda familiar, prazo e valor desejado. 

A taxa de juros é uma das mais baixas nas linhas de crédito e geralmente não 

ultrapassa os 11 % a.a. É uma excelente alternativa para adquirir a casa própria e o 

próprio imóvel a ser adquirido fica como garantia da operação.   

 

4.1.8 Cheques pré-datados 

 

Seguindo a ideia de Santos (2011) o cheque é uma ordem de pagamento a vista 

expedida contra o banco para pagamento retirando o valor da conta do cliente emissor. 

No mercado se utiliza bastante o cheque pré-datado, onde o emissor entrega ao lojista os 

cheques com datas futuras. Este é um acordo entre o lojista e o cliente, pois caso o 

cheque seja depositado antes, o mesmo será acatado pelo banco como se fosse do dia 

depositado.  

Apesar de ser uma modalidade bastante utilizada em parcelamento de compras, 

ela não esta prevista em lei, pois como já dito o cheque é uma ordem de pagamento a 

vista. 

É sempre bom ter cautela nesses casos, pois se o lojista não respeitar a data de 

apresentação combinada o cheque pode ser devolvido sem saldo e o correntista terá seu 

nome incluído no CCF (cadastro de emitentes de cheques sem fundos) se a devolução 

for ocasionada por duas vezes pelo motivo de insuficiência de saldo.  
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4.2  Análise de crédito para Pessoa Física 

 

As linhas de crédito apresentadas anteriormente geralmente são concedidas pelas 

Instituições Financeiras após uma análise de crédito. O objetivo do processo de análise 

de crédito é o de verificar se o cliente possui idoneidade e capacidade financeira para 

amortizar a dívida. 

Toda instituição financeira utiliza metodologia própria para analisar a 

capacidade de crédito de seus clientes, que geralmente considera sua capacidade 

financeira e seu histórico de relacionamento com o banco.  

No ato da abertura da conta corrente é solicitado comprovação de renda e que 

caso esta seja apresentada e comprovada também será um embasamento para a liberação 

de crédito calculado com base na renda que dará um direcionamento sobre a capacidade 

de pagamento daquele cliente. 

Os bancos e instituições também consultam órgãos de serviço de proteção ao 

crédito como SPC e SERASA, verificando se há apontamentos restritivos e a situação 

de seus clientes a fim de também ser um determinante na liberação de recursos. 

 

4.3 Os chamados C´s do crédito 

 

Na concessão de crédito os bancos e instituições precisam ser criteriosos, pois 

caso não façam a analise adequada na liberação de recursos aos clientes, podem ter 

maiores riscos de não receber os valores da operação e os juros devidos. 

Santos (2011) acredita que há duas técnicas utilizadas na liberação de crédito. 

Uma delas é a técnica subjetiva baseada no julgamento humano e a técnica objetiva 

baseada em procedimentos estatísticos. 

Na análise subjetiva o analista de crédito tem um papel fundamental, pois ele 

que terá a decisão da concessão do valor ou da recusa. Ele utilizará sua experiência 

adquirida e as informações do cliente a qual disponibilizará para verificar a concessão 

do valor. 

Ainda segundo Santos (2011, p. 40) “As informações que são necessárias para a 

análise subjetiva da capacidade financeira dos clientes são tradicionalmente conhecidas 

como C´s do crédito: caráter, capacidade, capital, colateral e condições”. 
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Securato (2002, p. 59) destaca que: 

A análise subjetiva de crédito depende de um conjunto de informações 

contidas em um dossiê ou pasta de crédito. Dentre elas, cita as informações 

cadastrais, financeiras, patrimoniais, de idoneidade e de relacionamento. A 

subjetividade é tratada nesse artigo como a capacidade, ou visão de cada 

analista de crédito, para identificar fatores de risco que comprometam a 

capacidade de pagamento de pessoas físicas em créditos rotativos. 

 

Estas cinco palavras que se iniciam com a letra C e por isso são chamadas de 

cinco c´s do crédito são fundamentais na analise subjetiva de concessão de valores. 

 

Figura 6 – Os C´s do Crédito 

 

__________ 

Fonte: Santos (2011, p.40) 

 

Caráter é a intenção de pagamento do cliente que pode ser verificada pelo 

histórico do cliente no mercado. Está associado à idoneidade do cliente no mercado de 

crédito. Para análise desse critério é indispensável que os credores disponham de 

informações históricas de seus clientes (internas e externas), que evidenciem 

intencionalidade e pontualidade na amortização das dividas. As informações históricas 

internas são extraídas de relatórios gerenciais do credor, onde constam registros de 

pontualidade, atrasos, renegociações e perdas financeiras resultantes da inadimplência 

do cliente. Já as informações históricas externas são extraídas de arquivos de dados 

especializados em coleta, armazenamento e comercialização de informações 

relacionadas à idoneidade do cliente no mercado de crédito. Os credores verificam nos 
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arquivos de empresas de gerenciamento de risco de crédito se existem informações 

desabonadoras dos clientes, tais como as decorrentes da existência de ações executivas, 

cheques devolvidos, protestos, falências requeridas etc. (SANTOS, 2011) 

A capacidade é o potencial de pagamento pelo tomador do recurso. Informações 

como salário, estabilidade no emprego, a vida, o ramo como empresário e o imposto de 

renda são verificações importantes para avaliar a capacidade de pagamento. 

Segundo Santos (2011, p.41) “A capacidade refere-se ao julgamento subjetivo 

do analista quanto à habilidade dos clientes no gerenciamento e conversão de seus 

negócios em receita”. 

O capital consiste na solidez financeira do cliente que irá tomar o recurso. O 

patrimônio do cliente pode ser levado em consideração. Extrair informações de 

relatórios como informações contábeis quando empresa e IRPF (Imposto de Renda 

Pessoa Física) quando clientes pessoa física são relevantes para a constatação de capital. 

Estes relatórios são em muitos casos requisitados pelos credores para análise do risco 

em operações de crédito. 

O item colateral refere-se aos dados aos quais o cliente ou empresa tem em seu 

patrimônio. São bens que podem ou não ser utilizados diretamente como garantias na 

operação, mas mesmo que não sejam utilizados servem para auxiliar o cliente tomador 

em caso de perda de patrimônio.  

 
Colateral refere-se à riqueza patrimonial dos clientes composta por bens 

(móveis e imóveis) e aplicações financeiras. No mercado de crédito, esse C 

recebe a denominação de “garantia acessória”, ou seja, garantia secundária 

vinculada aos contratos de crédito para proteger os credores de situações 

adversas decorrentes da perda de capacidade financeira dos clientes (parcial 

ou total).  Para realização de adequada análise de riqueza patrimonial, é 

fundamental que o analista consiga a abertura da composição do patrimônio 

do cliente, além de identificar a situação dos ativos em termos de liquidez, 

existência de ônus e valor de mercado. Embora os credores reconheçam as 

dificuldades de conversão de garantias acessórias (bens móveis e imóveis) 

em caixa, a vinculação de patrimônio material aos contratos de crédito 

constitui-se em prática comum para inibir inadimplência (SANTOS, 2011, 

p.41). 

 

As condições econômicas do ambiente externo ao solicitante do valor também 

são fundamentais na verificação da capacidade de pagamento do cliente e na análise 

para liberação do valor. 

Segundo Santos (2011) este C de condições está relacionado à sensibilidade da 

capacidade de pagamento dos clientes à ocorrência de fatores externos adversos ou 
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sistemáticos, tais como os decorrentes de aumento nas taxas de inflação, taxa de juros e 

paridade cambial; e de crises em economias de países desenvolvidos e emergentes, que 

mantêm relacionamento com o Brasil. 

De acordo Blatt (1999, p.48) “[...] ainda existem outros C´s do crédito que 

atualmente são chamados de C´s modernos do crédito. São eles: conglomerado, 

consistência, comunicação, controle, concorrência, custos e caixa“. 

Segundo Blatt (1999, p. 48) “O conglomerado refere-se à análise financeira de 

controladas, controladoras, coligadas e interligadas, para que possa fazer uma análise 

mais apurada com relação ao pleiteante do crédito”. 

Isso se deve ao fato de em muitos casos haver inadimplências e restritivos graves 

no grupo do pleiteante do valor que causem receio ao analista de aprovar linhas de 

crédito visto o fato de que o grupo já é desestruturado financeiramente. Devem-se 

analisar muitas vezes o cônjuge do cliente ou familiares próximos que atuem 

diretamente com ele em seu ramo de atividade, os sócios do cliente no caso de 

empresários, a situação da empresa a qual o cliente é sócio, e o grupo em geral a fim de 

se evitar uma possível perda do valor liberado. 

Segundo Blatt (1999, p. 48) ”A consistência relaciona-se com o mercado a qual 

o cliente atua, ou seja, a escolha do nicho de mercado correta que, por sua vez, depende 

da politica do crédito, do cenário econômico e da estrutura do cliente”. 

Outro C do crédito considerado moderno é a comunicação. Blatt (1999, p. 48) 

afirma que: “A comunicação faz referência à correta e ágil obtenção e análise de 

informações cadastrais, estruturais, contábeis e econômico-financeiras do pleiteante do 

crédito”. 

Todo cliente precisa ser acompanhado, pois devido a diversos fatores o mesmo 

poderá ter algum problema a qual não possa honrar o pagamento do crédito ao credor. 

Segundo Blatt (1999, p. 48)  

Controle refere-se ao acompanhamento, gerenciamento e administração do 

crédito concedido, uma vez que todo crédito gera uma obrigação a ser 

cumprida em determinado prazo, e que, neste prazo, a situação geral do 

cliente pode se alterar. [...] A detecção de problemas logo em seu início no 

que se diz respeito ao crédito concedido pode vir a ser o caminho para evitar 

que determinado crédito se torne problemático. 

 

Os custos ajustados são bastante importantes no gerenciamento da vida 

financeira das empresas e pessoas. Com estes desajustados pode haver um descontrole 
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acarretando na inadimplência e não pagamento do crédito recebido. É fundamental 

atentar-se além das receitas também para os custos. 

Este C é mais destinado aos empresários, o caixa. Estes devem ter o fluxo de 

suas empresas ajustado para que nas atividades operacionais destas aja sempre a geração 

de caixa positivo, sendo esta uma medida de viabilidade da empresa. 

O analista de crédito utiliza de sua experiência para entender dos principais 

ramos de atuação de seus clientes. A concorrência é um item importante no que diz 

respeito à consistência e tempo de mercado de uma empresa.   

Segundo Blatt (1999, p. 49)  

 

O cliente deve ter os produtos corretos para o mercado adequado ou não 

sobreviverá aos rigores da concorrência no curto prazo. Deve estar apto a 

competir no calendário, no serviço, na qualidade e, em alguns casos, na 

tecnologia. É necessário que o credor conheça a natureza e o nível da 

competição a que estão sujeitos cada um de seus clientes. 

  

O analista de crédito utiliza de sua experiência e análise julgamental na liberação 

dos recursos, conforme citamos anteriormente, como também de análise baseada em 

técnicas estatísticas. 

 

4.4 Técnicas estatísticas na análise de crédito 

 

Devido ao volume de propostas submetidas às instituições financeiras e com a 

aceleração no desenvolvimento de software e sistemas, a abordagem estatística baseada 

na pontuação de propostas de crédito surgiu no negócio de financiamento ao 

consumidor, como um dos métodos mais importantes no auxilio de análise de crédito. 

Essa abordagem surgiu a partir dos anos 70 e dá suporte na análise dando velocidade e 

suporte na tomada de decisão (SANTOS, 2011). 

Segundo Santos (2011, p.183), 

 

A pontuação de crédito é um instrumento estatístico desenvolvido para que o 

analista avalie a probabilidade de que um determinado cliente venha a tornar-

se inadimplente no futuro. Trata-se de um modelo de avaliação do crédito 

baseado em uma fórmula estatística desenvolvida com base em dados 

cadastrais, financeiros, patrimoniais e de idoneidade dos clientes. 

 

4.4.1 Ponto de corte 
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Quando selecionadas as principais informações cadastrais de seus clientes e 

atribuídos pesos de acordo com a importância dos pontos selecionados anteriormente 

como os C´s do crédito e a ficha cadastral, por exemplo, o resultado final será um 

sistema de pontuação que possibilitará o cálculo de valores e se chegará a uma 

pontuação média relacionada a determinado nível de risco. 

Segundo Santos (2011, p.184) “[...] a decisão é do estabelecimento de uma 

pontuação mínima denominada ponto de corte ou valor referencial para a aprovação ou 

recusa do crédito. Como regra básica, pontuações de propostas de crédito acima do 

ponto de corte recomendam a aprovação do crédito; para pontuações inferiores ao ponto 

de corte, a recomendação é a recusa do crédito“. 

 

Figura 7: Exemplo de um ponto de corte 

 

__________ 

Fonte: Adaptado de Santos (2011, p.184). 

              

 Conforme figura 7 que demonstra pontuações de crédito chamadas de score que 

neste exemplo vão de 0 a 230. Na curva A verificamos a distribuição de contas que os 

scores vão de uma média de 0 a 210, o que chamamos de “não potenciais”, “clientes não 

pré-aprovados” ou de “mau risco”. A curva B corresponde à distribuição de contas 

classificadas como “de bom risco” ou “potenciais”. O sistema já recomenda nesses 
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casos a aprovação do valor (acima do referencial de 210) e abaixo recomenda a recusa 

do financiamento (abaixo do ponto de corte).  

Essas situações são sempre avaliadas pelo credor do crédito e são instauradas 

politicas de crédito para que se possa ser avaliado o ponto de corte ideal de acordo com 

uma série de fatores como a politica macroeconômica, situação politica, dentre outros. 

Isso ocorre para que se possa ter uma melhor atuação e aumentar ao máximo as 

possibilidades de retorno do valor concedido. 

Segundo Santos (2011, p.185) “Os dados sugerem que, se o ponto de corte 

calculado com base nas características da carteira de crédito fosse estabelecido em 210, 

seriam rejeitados 90% dos “maus pagadores” (de acordo com a curva A) e 20% dos 

“bons pagadores” (curva B)”. 

A determinação dos clientes para serem inseridos na curva se baseia nas 

características destes e do tipo de linha de crédito solicitada para que haja um ponto de 

corte de acordo com o risco para a instituição de receber o valor solicitado e fazendo um 

contraponto entre os que estatisticamente irão pagar o valor e os que não irão.  

Conforme anexo B e anexo C é retratado o exemplo de dados aos quais são 

pesquisados do cliente contrato de crédito e que influenciam na pontuação ou score 

destes nas instituições.  

Conforme Santos (2011, p. 189)  

 

A soma das pontuações máximas e mínimas de cada categoria é de 63 e -14 

pontos, respectivamente. Supondo que determinada empresa calculasse seu 

ponto de corte em 30, clientes com pontuações inferiores a esse referencial 

teriam suas solicitações de crédito recusadas. Acima desse ponto de corte, as 

solicitações de crédito seriam aprovadas. 

 

Esses pontos acima são pontos aos quais servem como parâmetros para análise 

de crédito, mas sabe-se que nem sempre os clientes abaixo do ponto de corte serão maus 

pagadores ou clientes de alto risco e os acima do ponto de corte poderão representar 

elevada exposição. Algumas empresas estabelecem intervalos de confiança entre os 

parâmetros a partir do ponto de corte para determinar situações as quais eles pretendem 

arriscar, casos de clientes aos quais aprovariam crédito mesmo sendo considerado alto 

risco e recusa de crédito para clientes potenciais. 

Conforme o intervalo de confiança exemplificado a seguir na figura 8 o credor 

de crédito poderia utilizá-lo com clientes que obtiveram pontuações dentro do intervalo 
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entre os pontos destacados em vermelho (189 e 231). Nesse intervalo as propostas 

seriam submetidas para um grupo de analistas chamado de “comitê de crédito”.  

 

Figura 8: Exemplo de intervalo de confiança a partir de um ponto de corte 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2011, p. 190). 

 

Dentro desse intervalo seriam analisadas as propostas mais criteriosamente e 

poderiam estas serem aprovadas ou recusadas. 

Cada instituição utiliza esses exemplos de modelos estatísticos e análise de 

crédito em geral da forma com que lhes convém de acordo com sua estratégia de 

atuação no mercado. Umas mais agressivas e outras menos, mas todas com o intuito de 

continuar a concessão de operações de crédito e financiamentos para maximizar o lucro, 

mas tentando minimizar ao máximo as perdas. 

As linhas de crédito e a forma de concessão destas são fundamentais para o 

objeto de estudo. A análise das principais linhas de crédito aqui citadas e a forma como 

são utilizadas pelos bancários é de suma importância para a conclusão dos resultados e 

verificação dos tipos de operações mais efetuadas. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

                                 
         0                         189              210              231                   330  

 

   

                 



42 
 

 

5. ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO DOS BANCÁRIOS 

DE UMA AGÊNCIA DA CIDADE DE FORTALEZA  

 

5.1 Tipologia da pesquisa 

 

Nesta seção serão apresentados os dados coletados em pesquisa de campo 

efetuada com os funcionários de uma instituição financeira privada da cidade de 

Fortaleza. A partir dos dados coletados faremos uma análise dos resultados obtidos na 

apresentação e destes serão efetuados gráficos específicos. 

Segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 147) “A amostra é uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo”. 

Ainda segundo Lakatos e Marconi (2010, p.169)  

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou, 

ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

Seguindo esses conceitos e critérios, a pesquisa foi realizada por meio de 

amostragem, e foi feita com um universo de 48 respondentes responderam perguntas 

pertinentes ao assunto para verificar o nível de endividamento e como os bancários 

utilizam as linhas de crédito disponíveis em seus orçamentos pessoais. 

O questionário elaborado foi baseado no referencial teórico desta pesquisa, 

teoria do consumo, nas formas de planejamento pessoal e como é efetuada a 

organização financeira dos bancários além da forma de utilização das linhas de crédito 

disponíveis e muitas vezes facilitadas com taxas mais atrativas devido ao vinculo 

empregatício com a instituição financeira. 

Essas perguntas foram montadas em um questionário específico ao qual contém 

perguntas que mostram o perfil do respondente e também que nos mostram como ele 

gasta seu salário e muitas vezes o crédito disponível em seus gastos mensais. Mostra 

também o que mais leva ao endividamento e se esses bancários estarão de fato 

endividados com as linhas utilizadas e o percentual de comprometimento de seus 

salários. 
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De acordo com Lakatos e Marconi (2010, p. 184) “Questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

 

5.2 Coleta dos dados obtidos. 

 

O instrumento de coleta dos dados foi um questionário montado de acordo com 

o assunto e que tem como objetivo verificar se a informação é fator determinante no 

endividamento ou vida financeira saudável dos respondentes. A amostra foi de 48 

funcionários que responderam de acordo com sua vivência e informações sobre o 

assunto.  

O tratamento dos dados foi feito com o uso de gráficos que nos mostram o 

percentual de respostas de cada dado solicitado. 

 

5.3 Perfil dos respondentes 

 

Dentre os respondentes, 20 eram homens (41,66%) e 28 mulheres (58,34%), 

como mostra o gráfico 1. A idade dos respondentes foi bem diversificada, sendo 21% 

dos entrevistados com idades entre 20 a 25 anos; 33% estão entre o intervalo de 25 a 30 

anos; 19% possuem entre 30 e 35 anos; 4 % entre 35 e 40 anos (4%); e 23% dos 

entrevistados estão acima de 40 anos. 
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Gráfico 1 – Sexo dos participantes 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 2 – Idade dos entrevistados 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Os anos de serviços em bancos e os anos de serviço em geral mostram que boa 

parte dos entrevistados tem até 10 anos de banco e também de serviço. Mas devido aos 

percentuais apresentados, além de trabalhar apenas em bancos os funcionários já 

trabalharam em outras instituições. Como mostram os gráficos 3 e 4.  
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Gráfico 3 – Anos de serviço em bancos  

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 4 – Anos de serviço em geral 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Para concluir a identificação dos participantes mostrando o perfil dos 

entrevistados, verificou-se que quase metade destes eram casados e mais da metade 

deles não possuem filhos, conforme os gráficos 5 e 6. 
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Gráfico 5 – Estado civil dos participantes 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 6 – Quantidade de filhos 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

A média de renda mensal dos entrevistados concentra mais da metade do 

percentual deles (58%) em até R$3.000,00.  A menor parte ganha acima de R$5.000,00. 

Muitos destes funcionários com rendas mais elevadas são mais antigos e que tiveram 

diversos aumentos e gratificações no decorrer dos anos. 
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Gráfico 7 – Renda mensal líquida 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Contrapondo um pouco a distribuição da renda individual dos funcionários, 

quando inclui a de seus familiares há uma dispersão um pouco diferente acerca dos 

valores. Um percentual de 38% ganha acima de R$8.000,00 quando tem o seu salário 

somado ao de seus familiares e mais da metade dos entrevistados possuem renda 

familiar acima de R$5.000,00 (67%), de acordo com o gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Renda familiar líquida 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 
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Conforme o gráfico 9 foi questionado aos colaboradores se na opinião deles seu 

salário seria suficiente para os seus gastos, 22 colaboradores informaram ser suficiente 

(46%), 20 pessoas informaram que não (42%) e 6 responderam que ás vezes consideram 

os valores que recebem suficiente para os seus gastos e as vezes não consideram(12%). 

 

Gráfico 9 – Entrevistados que consideram o salário suficiente. 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 10 – Referente à sobra de recursos mensais  

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

De acordo com o gráfico 10, o percentual de respondentes que informou ter 

sobra de valores de um mês para o outro foi de 25%. O maior percentual foi (54%) que 
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afirmaram não sobrar valores. 21% dos respondentes informaram que às vezes ocorrem 

sobras de valores de um mês para o outro. 

 

5.4 Nível de endividamento dos entrevistados. 

 

Gráfico 11 - Endividamento dos entrevistados. 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Foi questionado aos participantes se estes possuíam dívidas, como utilização de 

cheque especial, linhas de empréstimos pessoais, financiamentos, parcelas de cartão de 

crédito a vencer, dentre outras. Do total de 48 entrevistados, 42 informaram possuir 

dividas (87%) e 6 deles informaram que não (13%).  

As análises efetuadas no estudo de endividamento dos entrevistados terão como 

amostra 42 colaboradores, uma vez que os demais informaram não possuir dívidas. Foi 

verificado na pesquisa que 43% dos participantes possuem dívidas acima de 

R$10.000,00, de acordo com o gráfico 12. 

De acordo com o gráfico 13, as dívidas se concentram mais no período de 1 ano 

acima, aonde somados os três percentuais temos 66%. Destes 26% estão no prazo de 1 a 

2 anos. 21% de 2 a 3 anos e 19% acima de 3 anos. 
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Gráfico 12 – Valor aproximado das dívidas. 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 13 – Prazo de comprometimento das dividas. 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

A causa maior do endividamento dos entrevistados está associada às despesas 

com compra de bens (54%). 
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Gráfico 14 – Tipo de despesa que pode ter causado endividamento 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 15 – Dívidas em atraso 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Em relação a dívidas em atraso (gráfico 15) observou-se que apenas 5 % dos 

entrevistados possui algum tipo de dívida em atraso. Ressaltando que todos os 

respondentes são funcionários de uma instituição bancária e que são orientados a evitar 

dívidas em atraso, motivo antes utilizado pelas instituições bancárias como justa causa 

em demissões e que após lei sancionada em 2010 não pode mais ser utilizado desta 

forma. Os dois colaboradores que informaram possuir dívidas em atraso marcaram a 

opção de gastos inesperados (doença ou ajuda familiar). 
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Gráfico 16 – Frequência de uso do cheque especial 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Como relata a seção 4 deste trabalho, o uso do cheque especial é considerado um 

grande vilão devido à disponibilidade de utilização quando o cliente já tem esse valor 

aprovado em conta, e também em relação à taxa de juros que geralmente é bastante 

elevada. Conforme gráfico 16, 47 % dos entrevistados informaram que não utilizam o 

cheque especial, já 36% informaram que usam, mas não frequentemente e 17% deles 

informaram que usam sempre. 

 Em relação à dependência desta linha de crédito, 19% deles informaram ser 

dependentes da utilização, até os que informaram não usarem com frequência, mas 

dependem do valor para eventuais necessidades. 
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Gráfico 17 – Dependência do cheque especial 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Em relação à linha de crédito para compra de imóveis, conforme o gráfico 18 

mostra que 28% dos entrevistados possuem saldo em ser em financiamento de imóveis. 

 

Gráfico 18 – Financiamento imobiliário vigente. 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Em relação à utilização de crédito consignado, e que trata-se de crédito com 

desconto em folha de pagamento do funcionário a qual é limitado a um 

comprometimento de 30% do valor do salário em parcelas, 55% dos funcionários 

informaram que possuem contratado o empréstimo consignado.  
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Gráfico 19 – Empréstimo Consignado 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

5.5 Perfil Financeiro dos entrevistados 

 

As perguntas a seguir relatam o perfil dos clientes em relação ao planejamento 

financeiro. 42% dos colaboradores informaram que fazem projeções mensais das suas 

finanças. Nenhum informou fazer planilhas minuciosas e 35% informaram não se 

planejar, de acordo com o gráfico 20.  

Da amostra de 31 respondentes que fazem planejamento financeiro, a maioria 

dos entrevistados (52%) afirma que se planeja apenas em curto prazo (até 1 ano). 

O aprendizado para que se tenha gestão de suas finanças pessoais foi adquirido 

por 31% deles na instituição que trabalham e por outros 31% em casa com familiares 

como mostra o gráfico 22. 
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Gráfico 20 – Forma de planejamento financeiro dos entrevistados 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 21 – Prazo de planejamento financeiro 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 
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Gráfico 22 - Conhecimento na gestão de finanças 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 23 – Importância do planejamento familiar 

 

Fonte: Própria autora de acordo com os dados obtidos na pesquisa. 

 

Conforme a pesquisa e os dados apresentados no gráfico 23, a maioria dos 

entrevistados com um percentual de 96% afirma achar importante fazer um 

planejamento do orçamento familiar. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Conforme pôde ser observado na introdução desta monografia, o objetivo do 

estudo seria a verificação da importância do planejamento financeiro. E também se a 

informação sobre o assunto a qual os bancários detêm é relevante para uma vida 

financeira saudável e equilibrada. Foi constatado que o planejamento familiar é 

importante não só para a população amostral de um grupo de bancários a qual foram 

escolhidos aleatoriamente, como também a toda população. 

Em contrapartida foi verificado que o conhecimento sobre o assunto não é o 

fator fundamental para uma vida financeira equilibrada. De acordo com a pesquisa de 

campo efetuada verificou-se que muitos bancários possuem alto nível de 

endividamento. O que fortifica o estudo das finanças comportamentais que incluem 

outros fatores como o otimismo e a confiança na análise do comportamento dos 

indivíduos. 

Foi constatado que o consumo exacerbado pode ser o grande vilão para a 

tranquilidade financeira dos indivíduos. Na falta de planejamento é difícil manter os 

elevados níveis de consumo e valores de reserva necessários para eventuais imprevistos. 

De acordo com a pesquisa realizada, percebe-se que os funcionários da 

instituição financeira pesquisada utilizam linhas de crédito com juros mais elevados, 

como o cheque especial, mesmo tendo a informação de que essa opção pode acarretar 

em desperdícios de valores com juros desnecessários, pois caso haja organização e 

disciplina neste sentido não é necessário à utilização do cheque especial, exceto em 

emergências e por um período curto de tempo. 

Foi constatado ainda que outras linhas de crédito com taxas de juros menores são 

utilizadas por mais da metade dos entrevistados, como o crédito consignado, por 

exemplo.  

O estudo possibilitou verificar que a totalidade dos entrevistados concorda que o 

planejamento financeiro é importante e essencial, mas mesmo assim em sua maioria não 

possuem margens financeiras para eventuais necessidades, parte deles informou não se 

planejar e muitos comprometem boa parte da sua renda com linhas de crédito que 

despedem juros e caso não usadas corretamente podem desencadear uma situação de 

endividamento séria. 
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Por fim, se conclui que o crédito é muito importante para a população, mas deve 

ser usado com cautela, pois se podem vivenciar situações de consumo desnecessário e a 

falta de uma margem financeira de segurança para emergências, por isso a organização 

do orçamento familiar é fundamental para todos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Modelo de Orçamento Familiar 

 

Receitas     

Salários   R$ 0,00 

Benefícios   R$ 0,00 

Outros   R$ 0,00 

 
Total R$ 0,00 

Despesas 
  

Gastos fixos     

Moradia 

Prestação do 
financiamento 

R$ 0,00 

Aluguel R$ 0,00 

Água R$ 0,00 

Gás R$ 0,00 

Internet R$ 0,00 

Telefone Fixo R$ 0,00 

TV a cabo R$ 0,00 

Luz R$ 0,00 

Celular R$ 0,00 

IPTU R$ 0,00 

Diarista R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Alimentação 

Supermercado R$ 0,00 

Padaria / Feira R$ 0,00 

Restaurante R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Saúde 

Plano de Saúde R$ 0,00 

Tratamentos R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Educação 

Escola / Faculdade R$ 0,00 

Cursos R$ 0,00 

Material Escolar / 
Uniforme 

R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Transporte 

Ônibus / Metrô / Trem / 
Táxi 

R$ 0,00 

Combustível R$ 0,00 

Estacionamento R$ 0,00 
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IPVA R$ 0,00 

Prestação / Financiamento R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Seguros 

Seguro habitacional R$ 0,00 

Seguro de automóvel R$ 0,00 

Seguro de vida R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Outras Despesas 
Fixas 

Tarifas / anuidades R$ 0,00 

Clube  R$ 0,00 

Academia R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

 
Total R$ 0,00 

Despesas 
  

Gastos variáveis     

Saúde 

Médico R$ 0,00 

Dentista R$ 0,00 

Hospital R$ 0,00 

Medicamentos R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Transporte 

Lavagem R$ 0,00 

Conserto e Reparos R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Crédito 
Empréstimos R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Lazer 

Passagens e 
Hospedagens 

R$ 0,00 

Cinema e Teatro R$ 0,00 

Bares e Restaurantes R$ 0,00 

Passeios R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Despesas Pessoais 

Roupas R$ 0,00 

Salão de Beleza R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

Outras Despesas 

Consertos e Reparos R$ 0,00 

Presentes R$ 0,00 

Gorjetas / Doações R$ 0,00 

Outros R$ 0,00 

 
Total R$ 0,00 

   
Investimentos     

Caderneta de Poupança / CDB  
R$ 0,00 
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Previdência 
 

R$ 0,00 

Fundos 
 

R$ 0,00 

Ações 
 

R$ 0,00 

Outros 
 

R$ 0,00 

 
Total R$ 0,00 

   
Resumo     

Total Receita   R$ 0,00 

Total Despesa   R$ 0,00 

Resultado mensal 
  R$ 0,00 
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Anexo B – Tabela de despesas monetárias e não monetárias por classe de 

rendimento e tipo de despesas 

 

 

Tabela 1.1.1 - Despesas monetária e não monetária média mensal familiar, por classes de rendimento 

total e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa, com indicação do número e  

tamanho médio das famílias - Brasil - período 2008-2009 

        

(continua) 

Tipos de despesa, 

número e tamanho médio 

 das famílias 

Despesas monetária e não monetária média mensal familiar (R$)                     

Total                                                                            

Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (1)       

Até 830 

(2)                                                                     

Mais de 

830 

a 

1 245                                                           

Mais de 

1 245 

a 

2 490                                                           

Mais de 

2 490  

a 

4 150                                                        

Mais de 

4 150  

a 

6 225                                                        

Mais de 

6 225  

a 

10 375                                                        

Mais de 

10 375                                                                   

Despesa total 

 2 

626,31   744,98 

 1 

124,99 

 1 

810,69  3 133,00  4 778,06  7 196,08  14 098,40 

 Despesas correntes 

 2 

419,77   722,20 

 1 

084,34 

 1 

721,04  2 909,57  4 299,38  6 623,38  12 274,04 

  Despesas de consumo 

 2 

134,77   699,24 

 1 

035,23 

 1 

605,79  2 638,02  3 783,68  5 626,30  9 469,57 

   Alimentação   421,72   207,15   279,02   378,83   522,66   655,45   842,79  1 198,14 

   Habitação   765,89   277,46   410,65   602,72   946,16  1 319,03  1 809,14  3 221,08 

    Aluguel   334,89   130,60   198,48   282,54   419,97   551,64   718,06  1 244,77 

     Aluguel monetário   47,48   24,72   32,82   39,45   56,42   77,77   100,16   140,14 

     Aluguel não monetário   287,41   105,87   165,66   243,09   363,55   473,86   617,89  1 104,62 

    Condomínio   22,22   1,46   2,65   5,28   23,30   48,48   91,89   210,82 

    Serviços e taxas   183,90   66,19   101,96   156,20   236,98   323,80   422,24   635,82 

     Energia elétrica   60,27   26,21   38,57   56,10   77,09   98,44   115,63   169,18 

     Telefone fixo   27,18   4,91   14,03   26,32   42,90   51,24   58,11   69,02 

     Telefone celular   26,19   5,84   10,20   18,12   32,60   51,10   77,80   133,47 

     Pacote de telefone, TV e Internet   15,05   0,82   1,71   6,70   20,39   42,07   53,75   95,62 

     Gás doméstico   20,63   15,77   19,37   21,22   22,24   22,41   27,06   30,88 

     Água e esgoto   23,08   11,71   16,59   23,38   29,49   32,90   36,78   51,69 

     Outros   11,52   0,94   1,49   4,37   12,28   25,66   53,11   85,97 

    Manutenção do lar   102,51   26,43   35,98   56,18   114,25   203,21   303,95   682,52 

    Artigos de limpeza   15,00   8,20   10,59   13,94   17,41   20,65   30,37   40,51 

    Mobiliários e artigos do lar   46,46   18,33   24,98   36,38   56,59   75,81   107,00   203,00 

    Eletrodomésticos   54,63   24,10   32,85   47,59   68,61   84,60   119,70   179,80 

    Consertos de artigos do lar   6,28   2,15   3,15   4,61   9,06   10,83   15,95   23,84 

   Vestuário   118,22   40,43   58,90   96,64   155,39   202,01   289,68   454,70 

    Roupa de homem   28,62   9,85   13,95   23,75   37,00   51,11   69,05   108,16 

    Roupa de mulher   35,83   11,48   17,35   28,58   47,97   61,72   94,07   136,92 

    Roupa de criança   13,52   6,66   9,01   12,61   17,71   21,23   24,22   33,87 

    Calçados e apetrechos   33,44   10,75   16,12   27,25   44,60   56,28   83,96   131,82 

    Joias e bijuterias   5,48   1,27   1,77   3,39   6,37   9,78   15,50   36,90 

    Tecidos e armarinhos   1,34   0,41   0,70   1,05   1,74   1,88   2,89   7,03 

   Transporte   419,19   72,07   124,41   247,73   518,84   835,58  1 428,28  2 491,54 

    Urbano   59,06   28,16   46,80   63,12   83,46   75,78   88,24   89,16 

    Gasolina - veículo próprio   69,18   10,48   18,57   45,26   99,37   152,41   214,59   340,34 

    Álcool - veículo próprio   12,16   1,11   1,70   4,85   16,10   32,98   52,36   68,88 

    Manutenção e acessórios   43,73   6,37   11,38   29,68   63,22   93,56   131,45   219,34 

    Aquisição de veículos   181,70   18,01   33,34   81,44   203,71   383,57   739,98  1 329,38 

    Viagens esporádicas   32,43   5,97   9,10   15,00   30,30   52,11   114,17   283,59 

    Outras   20,92   1,97   3,54   8,38   22,68   45,16   87,49   160,84 

   Higiene e cuidados pessoais   51,02   20,60   30,17   46,92   66,52   83,96   109,14   146,29 

    Perfume   20,62   8,70   12,58   19,56   26,83   32,22   44,99   52,96 

    Produtos para cabelo   4,35   1,96   2,78   4,15   5,92   7,67   7,98   9,05 

    Sabonete   2,72   1,32   1,87   2,63   3,68   4,18   5,00   5,48 

    Inst.  e produtos de uso pessoal   23,33   8,63   12,94   20,58   30,09   39,88   51,16   78,81 

   Assistência à saúde   153,81   40,80   67,71   109,80   185,51   272,83   437,90   787,32 

    Remédios   74,74   31,00   49,27   67,87   90,53   111,05   139,60   271,32 

    Plano/seguro-saúde   45,86   2,37   5,37   19,59   57,95   101,21   182,83   339,75 

    Consulta e tratamento dentário     7,29   0,67   1,25   3,88   8,39   14,50   29,14   50,80 

    Consulta médica   5,94   1,62   3,25   5,16   7,91   8,08   13,53   26,38 
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    Tratamento médico e ambulatorial   2,86   0,25   0,31   0,41   1,15   2,86   10,76   44,38 

    Serviços de cirurgia   4,31   0,49   1,46   1,76   4,08   9,63   34,56   8,30 

    Hospitalização   1,03   0,10   0,37   0,65   1,51   2,76   2,32   5,14 

    Exames diversos   4,53   2,26   3,30   4,61   5,66   7,07   8,25   8,03 

    Material de tratamento   6,08   1,70   2,35   4,95   6,59   13,91   14,30   28,57 

    Outras   1,19   0,35   0,77   0,91   1,73   1,78   2,61   4,66 

 

 

Tabela 1.1.1 - Despesas monetária e não monetária média mensal familiar, por classes de rendimento 

total e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesas, com indicação do número e  

tamanho médio das famílias - Brasil - período 2008-2009 

        

(conclusão) 

Tipos de despesa, 

número e tamanho médio 

 das famílias 

Despesas monetária e não monetária média mensal familiar (R$)                     

Total                                                                            

Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (1)              

Até 830 

(2)                                                                     

Mais de 

830 

a 

1 245                                                           

Mais de 

1 245 

a 

2 490                                                           

Mais de 

2 490  

a 

4 150                                                        

Mais de 

4 150  

a 

6 225                                                        

Mais de 

6 225  

a 

10 375                                                        

Mais de 

10 375                                                                   

   Educação   64,81   6,83   12,95   29,01   74,66   145,64   288,40   409,31 

    Cursos regulares   16,83   0,96   2,28   5,88   13,81   37,20   89,99   131,62 

    Cursos superiores   20,48   0,65   2,26   8,12   27,82   50,10   94,20   125,38 

    Outros cursos e atividades   15,52   1,13   2,87   6,60   17,65   34,71   66,10   109,94 

    Livros didáticos e revistas técnicas   2,76   0,59   0,97   1,42   3,32   5,58   10,52   15,47 

    Artigos escolares   5,31   2,96   3,73   4,80   6,84   7,88   11,05   10,90 

    Outras   3,91   0,54   0,85   2,19   5,24   10,18   16,55   16,01 

   Recreação e cultura   42,76   8,38   14,67   27,81   51,53   86,70   133,22   239,57 

    Brinquedos e jogos   6,44   1,64   2,83   4,75   8,97   14,48   15,19   25,76 

    Celular e acessórios   7,77   2,69   4,46   7,54   10,61   13,20   17,19   18,79 

    Periódicos, livros e revistas    6,96   0,96   1,43   3,54   7,14   13,75   28,29   49,83 

    Recreações e esportes   12,06   1,37   2,78   5,73   13,22   25,87   41,47   93,12 

    Outras   9,54   1,72   3,16   6,26   11,58   19,39   31,08   52,07 

   Fumo   11,62   6,91   8,90   12,32   14,48   14,44   15,17   23,69 

   Serviços pessoais   23,85   5,60   8,99   17,32   30,73   47,76   70,54   108,93 

    Cabeleireiro   15,78   4,43   6,94   12,61   21,27   30,99   41,68   58,83 

    Manicuro e pedicuro   4,74   0,70   1,34   3,30   6,27   10,97   14,95   22,28 

    Consertos de artigos pessoais    0,44   0,12   0,14   0,28   0,47   1,08   1,29   2,39 

    Outras   2,89   0,36   0,57   1,13   2,72   4,72   12,62   25,44 

   Despesas diversas   61,87   13,01   18,85   36,70   71,54   120,28   202,05   389,00 

    Jogos e apostas   5,80   1,76   3,14   5,32   7,36   11,74   14,34   15,37 

    Comunicação   5,24   2,92   3,99   5,43   6,60   7,59   8,81   7,80 

    Cerimônias e festas   14,54   3,00   3,84   8,54   17,81   27,00   50,41   89,56 

    Serviços profissionais   13,24   2,10   2,84   6,21   14,39   30,87   44,62   97,40 

    Imóveis de uso ocasional   5,94   0,37   1,01   2,23   5,02   13,45   21,64   56,67 

    Outras   17,12   2,88   4,03   8,97   20,36   29,64   62,23   122,21 

  Outras despesas correntes   285,00   22,96   49,11   115,25   271,54   515,71   997,08  2 804,47 

    Impostos   121,70   10,31   16,15   37,61   93,67   203,36   440,53  1 407,82 

    Contribuições trabalhistas   80,11   5,67   17,62   42,38   98,01   166,84   272,36   580,20 

    Serviços bancários   9,94   0,78   2,02   5,72   14,54   20,46   38,65   53,21 

    Pensões, mesadas e doações   30,10   4,82   9,12   19,09   36,93   62,90   98,48   171,34 

    Previdência privada   4,84   0,04   0,05   0,65   3,17   7,06   12,92   77,65 

    Outras   38,31   1,34   4,15   9,81   25,22   55,08   134,14   514,26 

 Aumento do ativo   152,09   16,12   25,88   57,37   152,15   367,46   402,48  1 479,90 

   Imóvel (aquisição)   104,62   5,78   10,04   25,26   86,49   272,82   269,90  1 237,61 

   Imóvel (reforma)   47,32   10,33   15,83   32,03   65,46   94,31   131,78   241,51 

  Outros investimentos   0,15   0,02   0,01   0,07   0,21   0,33   0,80   0,78 

 Diminuição do passivo   54,45   6,66   14,77   32,29   71,28   111,22   170,23   344,46 

   Empréstimo   37,68   5,22   11,75   22,51   46,22   75,68   119,40   239,38 

   Prestação de imóvel   16,77   1,44   3,02   9,78   25,05   35,54   50,84   105,07 

Tamanho médio da família    3,30   3,07   3,18   3,38   3,42   3,48   3,47   3,30 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. 

Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de consumo, conforme  

descrito na introdução da publicação. 

        (1) Inclui os rendimentos monetário e não monetário e a variação patrimonial. (2) inclusive sem rendimento. 
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Anexo C – Exemplo de informações pesquisadas do cliente e do contrato de crédito 

 

a)      Informações Pessoais 

- Idade 

- Sexo 

- Estado civil 

- Endereço residencial e CEP (atual e anterior) 

- Situação do imóvel residencial (se próprio, alugado ou outros) 

- Profissão  

- Endereço da fonte geradora de renda 

- Renda Liquida Mensal 

- Número e faixa etária dos dependentes  

- Meios de contato (telefone, endereço eletrônico etc.) 

  

b)      Informações da Fonte Geradora de Renda 

- Natureza da ocupação (assalariada, empresarial ou autônoma) 

- Tempo de atuação na principal fonte geradora de renda (atual e anterior) 

- Cargo exercido na atividade assalariada 

- Endereço comercial e CEP 

  

c)      Informações Financeiras 

 - Renda total (valor mensal e composição) 

 - Despesas totais (valor mensal e composição) 

 - Dívidas onerosas (valor modalidade e forma de amortização) 

 - Índice médio de comprometimento de renda (despesas totais / renda total) 

                     - Aplicações financeiras (valor, modalidade e rendimentos) 

  

d)      Informações Patrimoniais 

- Valor 

- Composição (bens móveis, imóveis e societários) 

- Situação (se existem ônus e se estão vinculados como garantia em contratos de crédito). 

  

e)      Informações da Atividade Empresarial 

- Ramo de atividade 

- Localização  

- Tempo de atividade 

- Quadro administrativo (composição, participação no capital social e identificação de sucessores) 

                    - Situação do imóvel ( se próprio ou alugado) 

                    - Capital investido e participação percentual no capital social 

                    - Carteira de clientes ( valor, composição, concentração, forma de recebimento etc.) 

- Carteira de fornecedores ( valor, composição, concentração, forma de pagamento etc.) 

- Faturamento líquido (mensal e anual) 

- Margens de lucratividade (operacional e líquida) 
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- Dívidas bancárias ( valor, modalidade e prazo de amortização) 

- Riscos sistemáticos 

  

f)      Informações de Idoneidade 

- Protestos cancelados: quantidade, valor, tempo. 

- Cheques devolvidos: código, valor, tempo. 

- Denúncias / passagens em sistemas de proteção ao crédito 

  

g)      Informações de contratos de crédito: 

- Valor total 

- Modalidade 

- Finalidades de crédito 

- Prazos de amortização 

- Garantias acessórias 

- Índice de comprometimento das dívidas onerosas sobre a renda líquida 

  
Fonte: Adaptado de Santos (2011, p. 186-187). 
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Anexo D – Exemplo de variáveis e respectivas pontuações para a classificação do 

risco de crédito 

 

               Fatores Determinantes da Qualidade de Crédito          Pontuação de Risco 

    

1.       Ocupação/Atividade profissional   

Diretor 10 

Gerente/Supervisor 8 

Analista (Finanças, Investimentos, Marketing, Recursos  Humanos, 
etc) 

7 

Trabalhador não especializado 5 

Estudante e funcionário de meio período 4 

Estudante 2 

    

2.       Propriedade de moradia   

 Própria 6 

 Alugada 4 

 Mora com amigos e parentes 2 

    

3.       Classificação de crédito – inclui a pesquisa de idoneidade   

Nunca possuiu restrições 10 

Não apresenta restrições - já possuiu restrições 8 

Apresenta restrições - valor representando até 30% da renda 
líquida 4 

Apresenta restrições - valor representando entre 31 e 50% da 
renda líquida -5 

Apresenta restrições - valor superior a 50 % da renda líquida -10 

    

 4.      Tempo no trabalho atua   

Mais de um ano 5 

Um ano ou menos 2 

    

5.       Tempo na moradia atual   

Mais de um ano 3 

Um ano ou menos 1 

    

 6. Telefone na moradia    

Sim 2 

Não 0 

    

7. Estado Civil   

Solteiro  0 

Casado 2 
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8. Número de dependentes   

Nenhum 2 

Até dois 5 

Entre três e cinco 1 

Mais de cinco -3 

    

9. Índice de comprometimento de Renda   

Despesas representam valor de até 45% da renda líquida 8 

Despesas representam valor entre 46 e 65% da renda líquida 4 

Despesas representam valor entre 66 e 90% da renda líquida -3 

Despesas representam valor superior a 90% da renda líquida -8 

    

10. Relacionamento bancário   

Predominantemente aplicador 7 

Predominantemente tomador 3 

Somente usa conta corrente 2 

Nenhuma 0 

    

11. Número de cartões de crédito   

Nenhum 0 

Até dois 5 

Três 3 

Mais de três 1 

    
Fonte: Adaptado de Santos (2011, p. 188-189). 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado 

 

          Esse questionário tem como objetivo verificar o perfil de endividamento dos funcionários de 

uma instituição financeira em Fortaleza e servirá como escopo para a pesquisa de campo da 

monografia intitulada: ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA: O USO DA INFORMAÇÃO NO 

PLANEJAMENTO FAMILIAR. 

          Em virtude disso, sua participação é muito importante para que se tenha um embasamento 

para que os objetivos dessa pesquisa sejam de fato alcançados. 

          Em cada escolha marcar com um X e marcar uma única opção. 

          Desde já agradeço sua colaboração. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Sexo 

( ) Feminino    ( ) Masculino 

 

Idade 

( )  menos de 20 anos  ( )  entre 20 e 25 anos   ( )  entre 25 e 30 anos   ( )  entre 30 e 35 anos                    

( )  entre 35 a 40 anos   ( )  entre 41 e 50 anos   ( )  acima de 50 anos 

 

Cargo 

( ) Gerente    ( ) Caixa   ( ) Supervisor   ( )Agente Comercial    ( ) Assistente  Comercial                            

( )  Aprendiz       ( )  Outros   

 

Anos de serviço em Bancos 

( )  abaixo de 2 anos   ( ) entre 2 e 5 anos   ( )  entre 5 e 10 anos   ( )  entre 10 e 15 anos   ( )  entre 15 

a 20 anos  ( )  acima de 20 anos. 

 

Anos de serviço em geral 

( )  abaixo de 2 anos   ( ) entre 2 e 5 anos   ( ) entre 5 e 10 anos   ( ) entre 10 e 15 anos   ( ) entre 15 a 

20 anos ( ) acima de 20 anos. 

 

Estado Civil 

( ) Solteiro    ( ) Casado   ( ) União Estável    ( ) Viúvo    ( ) Divorciado  

 

Filhos 

( ) Nenhum    ( ) 1     ( ) 2    ( ) 3     ( ) acima de 3   

 

 

SALÁRIOS E RENDIMENTOS 

 

1 - Renda Mensal Líquida 

( ) até R$1.500,00   ( ) entre R$1.500,01 a R$3.000,00  ( ) entre R$3.000,01 a R$5.000,00  ( ) entre 

R$5.000,01 a  R$8.000,00 ( ) acima de R$8.000,01 

 

2 - Renda Familiar Líquida (incluindo salários e outros rendimentos) 

( ) até R$3.000,00  ( )  entre R$3.000,01 R$5.000,00   ( ) entre R$5.000,01 a R$8.000,00   ( ) entre 
R$8.000,01 a R$10.000,00  ( ) acima de R$10.000,01 



73 
 

 

 

3 – Seu salário é suficiente para seu custo de vida atual? 

( ) Sim           ( ) Não          ( ) Às vezes 

 

4 – Há sobras de valores do seu salário de um mês para o outro? 

( ) Sim           ( ) Não          ( ) Às vezes 

 

Atualmente você possui dívidas?  (Exceto financiamento de imóveis) 

(Exemplo: Utilização do cheque especial, empréstimos em geral, financiamentos, parcelas de cartão 

de crédito, etc) 

( ) Sim       ( ) Não 

 

Se a resposta anterior for sim continue respondendo ao questionário. Se não, passar para a sessão 

referente ao perfil financeiro. 

 

 

      PERFIL DE ENDIVIDAMENTO 

 

5 – Qual o valor aproximado dessas dívidas? (Exceto financiamento de imóveis.) 

( ) até R$2.000,00  ( ) entre R$2.000,01 a R$4000,00  ( ) entre R$4.000,01 a R$8.000,00                           

( ) entre R$8.000,01 a R$10.000,00  ( ) acima de R$10.000,01  

 

6 – Qual o comprometimento dessas dívidas? (Exceto financiamento de imóveis.) 

( ) até 6 meses  ( ) de 6 meses a 1 ano   ( ) de 1 ano a 2 anos  ( ) de 2 anos a 3 anos ( ) acima de 3 

anos  

 

7 – Que tipo de despesa pode ter causado seu endividamento? 

( ) vestuário   ( ) lazer   ( ) educação  ( ) compra de bem   ( ) despesas com alimentação                            

( ) outra, qual? _______________ 

 

8 – Possui alguma dívida em atraso? 

( ) sim    ( ) não 

 

9 – Se sim, porque aconteceu? 

( ) gastos inesperados (doença ou ajuda familiar) 

( ) falta de controle financeiro      ( ) ficou desempregado   ( ) outro, qual? ______ 

 

10 – Você costuma utilizar o cheque especial com que frequência? 

( ) não usa  ( ) usa mas efetua o pagamento integral no mesmo mês  ( ) usa sempre 

 

11 – É dependente do cheque especial? 

( ) sim  ( ) não  

 

12 – Possui financiamento imobiliário vigente? 

( ) sim    ( ) não 

 

13 – Você possui empréstimo consignado?   

( ) Sim    ( ) Não  
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PERFIL FINANCEIRO 

 

 

14 – Em geral você costuma organizar seu orçamento mensal? 

( ) sim , faço projeções mensais  ( ) sim, faço planilhas de gastos simples    ( ) sim, faço planilhas 

bastante minuciosas ( ) não     

 

Caso a resposta seja não, passar para a pergunta 16. 

 

15 – Os seu planejamento costuma ser: 

( ) curto prazo (até 1 ano) 

( ) médio prazo (1 a 5 anos) 

( ) longo prazo (mais de 5 anos) 

 

16 – O conhecimento que você usa para administrar o seu dinheiro foi adquirido principalmente: 

( ) na instituição que trabalha   ( ) em aulas de cursos ou faculdade    ( ) com amigos  ( ) revistas e 

demais meios de comunicação ( ) em casa com a família  ( ) outro, qual _____ 

 

17 – Você acha importante fazer um planejamento do orçamento familiar? 

( ) Sim     ( ) Não    ( ) Às vezes 


