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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, conseguir manter um controle econômico é uma tarefa um tanto 

quanto complicada, com a atual situação brasileira, onde nos deparamos com um crescimento 

astronômico da taxa de desemprego, e uma inflação cada vez mais alta, o simples fato de ir ao 

supermercado que antes era visto como uma coisa prazerosa se tornou uma rotina cansativa. 

Está cada vez mais difícil conciliar a renda familiar com os gastos advindos do dia a dia, com 

isso cabe às famílias se adequarem a novos hábitos de consumo. 

O brasileiro tem um grande problema em se relacionar com seu próprio dinheiro. Ter a 

consciência da atual situação em que estamos vivendo, facilita que o controle dentro do seu 

próprio teto seja bem executado. O controle pessoal é de extrema importância quando se quer 

obter bons resultados financeiro, por parte dos indivíduos, pois assim como as empresas, cada 

indivíduo e família em conjunto possuem despesas fixas, variáveis; e um rendimento mensal 

que deve suprir todas as suas necessidades. 

O nosso trabalho tem por objetivo analisar a economia doméstica, dando uma atenção 

maior no controle financeiro familiar e o papel do contador e da contabilidade nessa área de 

atuação. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Uso da contabilidade na gestão das finanças pessoais 

 

A contabilidade na gestão das finanças pessoais é um ponto que poucas pessoas dão 

valor, mas é de extrema importância para sociedade ainda mais no país em que vivemos. No 

Brasil quando falamos no assunto “Contabilidade”, automaticamente vem à mente das 

pessoas registro de contas de empresas. O que as pessoas não sabem é sobre a importância da 

contabilidade em prol da administração das finanças pessoais.  

O brasileiro não tem o costume de planejar, poupar e organizar suas finanças, se 

preocupando apenas quando a situação está fora de controle e encontra diversas dificuldades 

de reestruturar financeiramente. Isto é de estrema importância para sociedade, pois se fosse 

aplicado métodos de prevenção evitaria frustações futuras. A contabilidade é a ferramenta 

para educar a população, pois alerta os riscos de se gastar sem planejar.  

A contabilidade busca tomar decisões mais eficazes, trazendo para população a forma mais 

correta de administrar suas finanças. Buscar o aumento do patrimônio financeiro, é de 

extrema importância que seja feito um planejamento. Manter um planejamento financeiro não 

é nada fácil, pois exige organização, tempo e esforço. Todos os gastos e ganhos devem ser 

anotados e os cálculos precisam ser atualizados constantemente, o acompanhamento diário é 

essencial para tomada de decisões. 

 

2.2 A situação financeira no país x Economia Doméstica  

Um dos fatos que atinge diretamente a economia doméstica é a situação financeira do 

país, pois com a alta da inflação, o crescimento da taxa de desemprego e a queda do Produto 

Interno Bruto (PIB), o indivíduo entende que é hora de fazer retenção de gastos, e ter um 

planejamento mais acirrado sobre seus ganhos e seus gastos. 

Com um Produto Interno Bruto (PIB) mantendo uma estimativa de crescimento 

estável em 0,47%, uma taxa de juros de 12,25%, e uma baixa na inflação de 4,12% para 

4,10%, o cenário econômico Brasileiro ainda é de instabilidade, apesar da pequena melhora 

em relação ao ano de 2.015 e 2.016. 
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Muitas pessoas por falta de um conhecimento mais aprofundado no assunto não 

entendem o que esses dados possam vim a ser, e a diferença que possam fazer em suas vidas, 

faremos então uma breve abordagem sobre cada índice para esclarecer um pouco. 

O PIB (Produto Interno Bruto) é o conjunto de bens e serviços finais produzidos no 

país, e um dos fatores que influenciam diretamente o PIB é o consumo privado, que são os 

gastos das famílias com compras, logo, quanto maior o poder aquisitivo das pessoas mais elas 

gastam e aumentam a economia do país. 

Outro fator é a taxa de juros, que nada mais é do que um instrumento de controle da 

inflação, ou seja, caso os juros caiam muito a população começara a fazer mais compras, logo 

a indústria não conseguirá atender a alta na demanda, por outro lado, se os juros aumentam 

muito a economia desacelera inibindo que ocorra a inflação. 

E por fim, temos a inflação que nada mais é do que o percentual de alta dos preços, 

logo quando dizem que ouve queda na inflação não significa que diminuíram os preços de 

certos produtos, mas sim que não houve um aumento tão alto. 

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,7% no primeiro trimestre do 

ano de 2.017, batendo um recorde histórico de 14,2 milhões de desempregados. 

Com isso e com todos os outros agravantes da crise econômica, o consumidor 

brasileiro anda com o sinal vermelho ligado para gastos ditos como supérfluos, e para os que 

já possuíam dividas em seu nome, a melhor saída é tentar acordos com o banco e se planejar 

para poder quitar brevemente e não contrair mais divida com valor exuberante e de longo 

prazo. 

Contudo para conter um pouco a taxa de desemprego alguns brasileiros apostam em 

abrir seu próprio negócio ou tentar empregos de freelance, e outros até apostam em novos 

mercados como o aplicativo Uber, no qual serve como uma carona remunerada, e garante o 

sustento de famílias que sofreram com os reflexos da crise econômica brasileira. 

Os principais reflexos da crise no consumo familiar são nos gastos, e o que mais pesa 

nessa conta são os gastos com alimentos da cesta básica, gastos como lazer e cuidados 

pessoais também entram na lista de cortes. 
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Com isso ocorre o desacelera mento da economia brasileira, gerando danos como nos 

pequenos comerciantes que são só mais afetados, e que os levam a desistirem de seus 

negócios e entrarem para o mercado de trabalho como empregado, aumentando então o 

percentual de desemprego no país. Outro ponto negativo é o aumento do trabalho de crianças 

e adolescentes como uma alternativa para aumentar a renda familiar. 

 

2.3 A educação do consumidor relacionada com as finanças domésticas  

Ao se falar de economia doméstica, é sempre bom começar pensando sobre todos os 

gastos que temos durante o mês e se o que queremos comprar está dentro do orçamento 

familiar, ou seja, se podemos ou não comprar certo produto. 

A maioria dos brasileiros hoje em dia, está endividada, pois acabam sempre 

comprando o que não pode pagar e em muitos casos, acabam comprando produtos que não 

precisam naquele certo momento.  

A Educação do Consumidor consiste em oferecer o ensinamento de hábitos, atitudes 

e conhecimentos que permita ao cidadão viver pleno em uma sociedade de consumo. É uma 

componente fundamental da educação geral que procura orientar uma vida quotidiana 

organizada, entre os consumidores, procurando apoiá-los num estilo de vida sustentável. 

 A contabilidade em si, está ligada, não só indiretamente, mas diretamente com a economia 

doméstica e sempre é bom pensar na frase “receita maior que despesa” na hora em que quiser 

adquirir um novo produto para sua casa, ou para sua família. 

 

2.4 A relação do microempreendedor individual com a economia doméstica  

 O microempreendedor individual (MEI) é uma pessoa que tem o seu próprio 

negócio, e se legaliza como pequeno empresário. Para ser um (MEI), é preciso faturar no 

máximo até R$60.000,00 anuais, ou seja, R$5.000,00 por mês, e não pode ser sócio ou ter 

participações em outras empresas.  

A principal relação do MEI com a economia doméstica é, sempre visar identificar e 

reduzir os gastos, o custo fixo é essencial, pois tem um impacto direto e recorrente, gerando 

assim mais recursos para investimento.  
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É preciso ter controle e organização de tudo que acontece na economia doméstica e na 

microempresa, existem várias ferramentas para auxiliar, como planilhas, aplicativos de 

controle de gastos, entre outros, ter a consciência de tudo que entra e sai.  

Sendo assim, o MEI precisa ter em mente um orçamento para saber o quanto investir, para 

não se perder e ter o controle do negócio desde o início, levando em consideração as despesas 

domésticas. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

 O Estudo de Caso buscou analisar o comportamento de diferentes tipos de famílias 

baseando-se em algumas perguntas com assuntos relevantes quando tratamos de economia 

domestica. Os resultados foram colhidos a partir de uma pesquisa através de um site 

(surveymonkey.com) e foi divulgado para colegas de faculdade, colegas de trabalho e 

familiares a fim de conseguir um maior número de amostragem, tendo assim resultados mais 

confiáveis que facilitaram a interpretação dos resultados obtidos.  

 

Questão 1: Qual o seu sexo? 

a- Feminino; (55.81%) 

b- Masculino; (44.19%) 

 

Gráfico 1 – Sexo 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 
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Questão 2: Qual o nível de escolaridade mais alto que você completou? 

a. Nenhuma das opções acima; (0%) 

b. Ensino fundamental; (2.30%)  

c. Ensino médio incompleto; (2.30%) 

d. Ensino técnico; (3.45%) 

e. Pós-graduação; (8.05%) 

f. Ensino superior completo; (13.79%) 

g. Ensino médio completo; (17.24%) 

h. Ensino superior incompleto ; (52.87%) 

 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade mais alto completo 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 

 

Questão 3: Aproximadamente, qual a sua renda familiar mensal? 

a. R$0 a R$260; (1.14%) 

b. R$261 a R$520; (1.14%)  

c. R$521 a R$780; (1.14%) 

d. R$781 a R$1.300; (10.23%) 

e. R$1.301 a R$2.600; (13.64%) 

f. R$2.601 a R$5.200; (22.73%) 

g. R$5.201 a R$7.800; (19.32%) 

h. R$7.801 a R$15.000; (13.64%) 

i. Acima de R$15.000; (17.05%) 
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Gráfico 3 – Renda familiar mensal 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 

 

 

Questão 4: Quantas pessoas, atualmente, vivem no seu domicilio?  

 

a. 1; (2%) 

b. 2; (7%) 

c. 3; (35%) 

d. 4; (51%) 

e. 5 ou mais; (5%) 

 

 

Questão 5: Alguém em sua família ficou desempregado no período de 2014 ate hoje? 

a. Sim; (44.32%) 

b. Não; (55.68%) 

Gráfico 5 – Desemprego na família entre 2014 e hoje 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 
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Questão 6: Qual a situação em que se encontra hoje?  

a. Desempregado; (25.29%) 

b. Estagiário; (26.44%) 

c. Contratado; (35.63%) 

d. Concursado; (4.60%) 

e. Trainee; (0%) 

f. Dono ou sócio de uma empresa; (8.05%) 

 

                              

Gráfico 6 – Situação profissional atual 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 

 

Questão 7: Qual o tipo de lugar em que trabalha? 

a. Multinacional; (6.82%) 

b. Empresa; (44.32%) 

c. Escritório; (20.45%) 

d. Comercio; (3.41%) 

e. Em seu próprio negócio; (4.55%) 

f. Não tem emprego fixo; (20.45%) 
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Gráfico 7 – Local de trabalho 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 

 

Questão 8: Quem em sua família costuma economizar mais?  

a. Você; (29.55%) 

b. Pai; (20.45%) 

c. Mãe; (20.45%) 

d. Irmão/Irmã; (11.36%) 

e. Todos; (7.95%) 

f. Nenhuma das alternativas; (10.23%) 

 

Gráfico 8 – Quem tem costume de economizar mais 

 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 
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Questão 9: Qual a forma de economizar que você mais utiliza? 

 

a. Gastando somente com o que precisa; (45.45%) 

b. Economizando com viagens; (4.55%) 

c. Anotando todos os gastos; (28.41%) 

d. Economizando em saídas de fim de semana; (15.91%) 

e. Utilizando pouco ou quase nada o cartão de credito; (20.45%)  

f. Criando métodos para seus gastos; (23.86%) 

g. Poupanças; (19.32%) 

 

                          

 

 

Gráfico 9 – Maneira de economizar mais utilizada 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 
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Questão 10: Em qual situação você costuma gastar mais dinheiro? 

a. Supermercados; (44.32%) 

b. Lojas de roupas e sapatos; (31.82%) 

c. Fast-foods; (30.68%) 

d. Festas/baladas/shows; (35.23%) 

e. Cursos preparatórios online; (3.41%) 

f. Despesa com veículos; (22.73%) 

g. Despesas domesticas; (22.73%) 

h. Salão de beleza/maquiagens; (11.36%) 

i. Academias; (7.95%) 

 

Gráfico 10 – Situação em que há maior gasto de dinheiro 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 
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Analisando os resultados 

Gráfico 3 

Dentre as 10 perguntas realizadas, foram selecionadas 3 que estão relacionadas para analisar 

os resultados de acordo com o tema principal deste trabalho. 

No gráfico abaixo, encontra-se os resultados da pergunta: aproximadamente, qual é a sua 

renda familiar mensal? 

 

 

Gráfico 3 – Renda familiar mensal 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 

 

Analisando o gráfico acima, pode-se conclui que, das 100 pessoas entrevistadas, 20% tem 

uma renda mensal com cerca de 4 a 6 salários mínimos, isso quer dizer que, as famílias que se 

encontram nesta porcentagem, tem uma boa condição de se manterem, tendo em vista que a 

90% dos entrevistados moram com 3 ou mais pessoas no mesmo apartamento. Por outro lado, 

pode-se observar que somando todas as outras porcentagens de renda familiar, 78% das 

famílias entrevistadas, encontram-se com uma renda de 0 a 3 salários mínimos, isso quer dizer 

que, considerando o número mínimo de 4 pessoas que vivem em cada família entrevistada, o 

rendimento salarial é bastante apertado.  
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Gráfico 6 

Outra pergunta realizada na pesquisa, foi no que se trata da situaçao em que o entrevistado se 

encontra naquele momento. 

 

 

Gráfico 6 – Situação profissional atual 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 

 

Analisando os resultados, pode-se concluir que, cerca de 65% dos entrevistados tem um 

emprego fixo, ou estão em um estágio, mas comparando os resultados do gráfico anterior, que 

se trata da renda mensal, a grande maioria das famílias tem uma renda baixa. Concluído que 

mesmo a maioria tendo um trabalho ou um estágio, a renda não está tão flexível, pois os 

gastos despesas domesticas são grandes. Já 27% estão desempregados, isso nos mostra que 

relativamente é um número baixo, mas que de 4 pessoas da família, pelo menos um está 

desempregado. Os outros 8 % são as pessoas que já se encontram em uma classe alta de 

renda, e quer dize que já são donos ou sócios de uma empresa ou alguma loja.  
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Gráfico 3 

O gráfico abaixo, mostra a situação em que cada família entrevistada gasta mais. 

Gráfico 10 – Situação em que há maior gasto de dinheiro 

 

Fonte: Pesquisa elaborado pelos autores 

 

Analisando os resultados, pode-se concluir que os gastos com despesas domesticas, como 

supermercados, contas de agua, luz, telefone, internet, faculdades/colégios entre outros gastos, 

é o mais alto. Este resultado já era de se esperar, pois todo mundo tem um número muito 

grande com as despesas domesticas, com cerca de 60%. Na categoria diversão, lojas, e 

alimentação, teve uma porcentagem aproximada entre 30 e 40%, onde se conclui que, grande 

parte dos entrevistados gastam mais com o que precisa ou com o que não tem, fazendo dívidas 

com cartões de créditos, parcelamentos e também gastando muito com festas, baladas shows, 

entre outros. Já na categoria estética, que se encaixa, academias, salões de belezas e 

maquiagens, teve uma porcentagem relativamente abaixo do esperado, pois a maioria das 

pessoas gastam muito com estéticas no brasil.  

Comparando com os 2 gráficos acima, pode se concluir que as porcentagens se relacionam, 

pois, a maioria das famílias entrevistadas tem uma renda mensal relativamente baixa, sendo 

que a maioria delas já tem um trabalho fixo ou um estágio, isso se deve ao grande número de 

gastos que cada família tem que arcar para poder sustentar suas despesas, como pode-se 

analisar no gráfico acima. Pode-se concluir também que, além de todos esses gastos, muitas 

famílias gastam mais do que precisam, comprando roupas, sapatos ou bens matérias. Todas 

essas despesas e gastos, fazem com que muitas das rendas mensais, por mais que um ou dois 

membros da família trabalhem, não sejam altas o suficiente para que se possa fazer uma 

economia ou poupança.  
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4. CONCLUSÃO 

Para o grupo, o nosso projeto de extensão trouxe um ganho de conhecimento 

significativo em termos de finanças pessoais, ligado à economia doméstica. Conseguimos 

perceber a importância da nossa futura profissão, não só dentro de grandes empresas e 

negócios, mas também dentro de um grupo familiar que visa ter uma situação financeira 

estável.  

O cidadão, cada dia que passa se estressa mais e mais com problemas no trabalho e 

no seu dia a dia, deixando um pouco de lado a sua família e sua situação financeira. Sabemos 

que o brasileiro, devido a uma crise econômica persistente, tem dificuldades em se relacionar 

com o próprio dinheiro. Sendo assim, o controle pessoal dentro de um planejamento 

orçamentário pode auxiliar quem sofre com essa dificuldade. 

Conseguimos identificar a importância de um diálogo familiar, da instrução 

adequada de profissionais qualificados e do controle pessoal para que a economia doméstica e 

a saúde financeira caminhem sempre juntas.  
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ANEXO: PROJETO DE EXTENSÃO 

TITULO DO PROJETO:  

Finanças Pessoais, Interface com outros profissionais do Mercado. Economia Doméstica 

CURSO/INSTITUTO OU FACULDADE DE VÍNCULO: 

Ciências Contábeis / Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

UNIDADE/CAMPUS UNIVERSITÁRIO: 

PUC MINAS - Coração Eucarístico. 

PALAVRAS- CHAVE: 

Planejamento familiar; Economia doméstica; Contabilidade doméstica; Educação financeira; 

Microempreendedor. 

RESUMO: 

OBJETIVO: Com ênfase em relação ao desemprego no país, iremos abordar uma pesquisa no 

condomínio Betania Park (onde mora um dos membros do grupo), através de um questionário 

para que se possa mensurar a taxa de desemprego entre os moradores, como eles estão 

fazendo para diminuir este índice e a partir disto, elaborar um parecer para que se possam 

apresentar medidas cabíveis de como reduzir gastos e meios alternativos de como auferir 

renda. 

IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA E EXTERNA: Conseguir passar 

de forma clara e objetiva sobre economia domestica.  

PÚBLICO-ALVO: Público alvo são famílias, com o foco na economia domestica. 

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS: Pretendemos orientar e exibir os 

resultados obtidos a todas as famílias, de forma a auxiliá-los em suas economias, dando 

ênfase a economia doméstica. 

 

 



21 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA: A elaboração do projeto foi devido ao tema 

do próprio trabalho interdisciplinar cuja abordagem tem relação com a economia doméstica 

das famílias e as fontes de investimentos possíveis para que possam guardar e investir o 

capital residual mensal. 

JUSTIFICATIVA: A contabilidade está em diversas áreas básicas do nosso dia a dia, uma 

dessas é a economia familiar, com isso utilizar alguns meios da contabilidade para fazer um 

orçamento doméstico auxilia e facilita a vida de várias pessoas. 

OBJETIVO GERAL: O objetivo geral deste projeto de extensão é demonstrar como a 

contabilidade se relaciona diretamente com a economia doméstica quando se fala de despesas 

e receitas mensais e os gastos na hora de declarar o Imposto de Renda 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Mensurar meios de como se ter um equilíbrio na economia doméstica nos dias atuais; 

 Demonstrar importância de se fazer um planejamento familiar; 

 Apurar as vantagens de um planejamento. 

 

METAS: A meta deste projeto é a educação do consumidor, orientando na compra de bens e 

serviços segundo suas necessidades, e economia nacional. 
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COMPROVACAO DO ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 


