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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema 

 

 Finanças Pessoais, Interface com outros profissionais do mercado, Economia 

doméstica: Contabilidade Financeira na Economia Familiar. 

 Devido a atual situação econômica do Brasil, as famílias têm buscado meios para 

administrarem seus gastos e amenizar o impacto da crise financeira. Dessa forma, o trabalho 

tem como base discutir novas formas para as famílias organizarem seus orçamentos. A 

contabilidade, como uma ciência social, auxilia trazendo conceitos e novos meios 

organizacionais, possuindo, então, grande importância social. 

1.2 Problematização 

  

Como a contabilidade auxilia na economia doméstica idealizando reservas 

financeiras? 

 De que forma a contabilidade permite fixar prioridades nas finanças pessoais? 

 Qual o reflexo da economia doméstica nas relações interpessoais e no meio ambiente? 

1.3 Objetivos 

 

 Apresentar de que forma a contabilidade ajuda nas finanças pessoais para render e 

sobrar recursos;  

 Diagnosticar em uma economia pessoal e doméstica o que deverá ser priorizado em 

um plano de custos e como reorganizar essas finanças; 

 Demonstrar como economizar reflete no comportamento das pessoas e na natureza, de 

maneira positiva ou negativa. 

1.4 Justificativa 

 

 Optamos por esse tema de pesquisa, pois a saúde financeira pessoal é tão importante 

quanto a saúde financeira de uma organização. As pessoas têm que saber se programar para 

conseguirem pagar todas as despesas domésticas e ainda restar dinheiro para outras atividades 

e investimentos. Assunto que, na atual crise econômica brasileira, se tornou ainda mais 

indispensável.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Economia Doméstica e Contabilidade 

A economia doméstica surgiu no início do século XX, devido à Revolução Industrial, 

momento em que as famílias começaram a se mudar para as cidades (BARRE 1963) 1 . 

Dialogar sobre economia doméstica não se delimita apenas ao âmbito dos lares, abrange áreas 

comerciais, industriais e escolares. Em ascensão, este é um assunto capacitado para 

informatizar acerca das necessidades de alimentação, higienização, habitação, vestimenta e 

consumo referente ao cotidiano familiar (BARSA,1981). Trata-se, portanto, de melhorar o 

condicionamento do dia a dia, considerando mecanismos para uma adaptação frente a 

sociedade moderna globalizada.  

Quando se discorre sobre a globalização, o consumo é algo intrínseco e de extrema 

relevância, pois, quanto maior for melhor é para a economia do país. Contudo, o mesmo está 

interligado à falta de habilidade de alguns indivíduos para administrar de modo correto suas 

próprias finanças. Afinal, o consumo em demasia e de forma incorreta, acarreta em prejuízos 

financeiros. Estabelecer um contato com profissionais capacitados a orientar sobre maneiras 

de usufruir seus próprios recursos de maneira consciente, tanto no cenário doméstico quanto 

ao empresarial, faz-se necessário à medida que o indivíduo não consegue administrar suas 

contas ou deseja obter uma “sobra” do salário ao final do mês.  

 Uma alternativa para se desvincular de uma finança mal administrada está na 

contratação de um profissional contábil. Em um mercado cuja adaptação é instável, mediante 

constante mudança e aprimoramento, consequente da necessidade do destaque frente a 

concorrência, o profissional contábil é capaz de exercer um trabalho corroborado tanto por 

excelência quantitativa quanto qualitativa, considerando o viés social da profissão. Kroetz 

(2000, p.21)2 enaltece a Contabilidade como fonte à “geração de informações e a explicação 

dos fenômenos patrimoniais, possibilitando o controle, a análise, a avaliação, o planejamento 

e a tomada de decisão, no enfoque passado/presente/futuro”. 

Além de possuir um senso crítico frente aos números, seja de uma empresa de grande 

porte ou de um microempreendedor, o contador faz-se disponível em demonstrar como 

determinadas economias podem gerar novos rendimentos, prosperando novas formas de 

                                                 
1 Oliveira, Tatiana Morais. Economia – Um breve Comentário sobre Economia Doméstica. 2013 
2 VANZO, Geni F. Dos Santos; SOUZA, Valquíria Pinheiro. UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DA 

DISCIPLINA CONTABILIDADE SOCIAL OU AMBIENTAL NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL 

DOS FUTUROS CONTADORES, DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO DOS GRADUANDOS DOS 
CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS Disponível em 

<http://www.congressocfc.org.br/hotsite/trabalhos_1/544.pdf> 
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investimentos e definindo novos perfis de gerenciamento. Considerando o âmbito doméstico, 

o contador seria responsável por verificar como está sendo aplicada a renda dos componentes 

daquele ambiente, assim como, assimilar o planejamento dos mesmos, caso o tenham, além de 

indicar a melhor maneira de alcançá-los de modo econômico, permitindo-os um controle 

sobre o patrimônio e, consequentemente, o exercício de um investimento futuro.  

 

A Contabilidade provoca benefícios potenciais à indústria e à sociedade, entre outros: 

identifica, estima, aloca, administra e reduzem os custos, particularmente os 

ambientais; permite o uso mais eficiente de recursos naturais, incluindo a energia e a 

água; fornece informações para a tomada de decisão, melhorando a política pública. 

(TINOCO, Kraemer, 2004, p. 12) 
 

 A contabilidade como ciência social prevê em determinado período as receitas em 

forma de ganhos e as despesas em forma de gastos, além de acompanhar o desenvolvimento 

do patrimônio familiar. A contabilidade familiar deve ser feita de forma distribuída entre 

todos os entes que fazem parte dela. Cada um deve prestar suas contas, demonstrando suas 

receitas e despesas, junto a seus bens, direitos e obrigações para com terceiros. Como mostra 

o quadro abaixo, podemos elaborar um Balanço Patrimonial especial para esse tipo de 

situação, para que, dessa forma, haja um melhor controle patrimonial para as famílias. 

(Revista Ciência Empresarial, UNIPAR, 2000). 

 

Quadro 1: BALANÇO PATRIMONIAL FAMILIAR 

 

ATIVO 

 

ATIVO CIRCULANTE 

Disponível 

Caixa 

Banco Conta Corrente 

Direitos 

Aplicações Financeiras 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

Imobilizado 

Propriedades Urbanas 

Propriedades Rurais 

Veículos 

Bens de uso e consumo 

Móveis e Utensílios 

Vestuário 

Eletrodomésticos 

Bens de renda 

Ações 

 

PASSIVO 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

Escola a pagar 

Plano de saúde a pagar 

Água/Luz a pagar 

Impostos a pagar 

Cartão de crédito a pagar 

Empréstimos a pagar 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Financiamentos a pagar 

 

 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Lucros acumulados ou despesas 

acumuladas (resultantes dos períodos 

anteriores) 

Riqueza familiar acumulada 

 

Fonte: D’Auria (1958), Adaptado pelos autores 
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2.2 Planejamento Orçamentário 
 

A contabilidade tem como pressuposto a continuidade da entidade. Mesmo quando 

tratamos da Entidade Familiar devemos seguir este princípio. A família deve visar sempre sua 

continuidade e tomar as atitudes necessárias para tal. A previsão orçamentária contribui muito 

para o controle do patrimônio familiar, serve como instrumento para análise, 

acompanhamento e decisão. Por meio dela, os membros podem definir quais gastos devem ser 

reduzidos e o que será feito com a renda que sobrar. 

Conforme Sá, 19833, a Previsão Orçamentária pode ser definida como “cálculo prévio 

de um fato patrimonial, calcular receitas e despesas”. Para isso, na contabilidade doméstica, é 

necessário conhecer os hábitos da família. Quando definimos os padrões da entidade familiar, 

podemos estimar os gastos do período e classificá-los antes mesmo que ocorram. Assim 

sendo, o controle orçamentário pode ser realizado, afinal as receitas já são conhecidas e 

podemos confrontá-las com os gastos previstos. 

Assis4 afirma que a entidade familiar possui um patrimônio, que se for gerenciado 

corretamente, permite um controle orçamentário contábil que reflete em um futuro melhor. O 

ambiente econômico tem, assim, grande influência para a construção do orçamento 

doméstico. Quanto menor for o orçamento que a família possui, maior a importância de se 

fazer este controle. Conforme o mesmo se torne mais confortável, seja por aumento da renda 

ou redução dos gastos, o valor marginal do poder de aquisição doméstica, faz com que verbas 

sejam criadas e sobra mais dinheiro para o lazer. “A Contabilidade Familiar tem por 

finalidade então, apurar e demonstrar o equilíbrio entre os rendimentos e gastos familiares.” 

(ASSIS, 1995).  

O conceito de lucro ou prejuízo no cenário doméstico é inexistente, dando lugar para 

ao superávit ou o déficit das contas da economia familiar. É papel da Contabilidade Familiar, 

identificar os rendimentos, que incluem as receitas de trabalho, investimentos das poupanças e 

outros ganhos eventuais, os e gastos da família. Segundo Assis, a receita do trabalho é 

composta pelo salário, direitos autorais, honorários, vale-alimentação, vale-transporte, ajudas 

de custo e diárias, comissões, gratificações, indenizações trabalhistas e demais ganhos 

financeiros provenientes do trabalho. Já a receita dos investimentos de capital, abrange os 

rendimentos das aplicações financeiras, recibos de depósitos bancários, “commoditties”, 

fundos de aplicação financeira, entre outros. E a receita eventual, inclui prêmios lotéricos, 

                                                 
3 SÁ, Antônio Lopes de. Dicionário de Contabilidade, 7.ed. São Paulo: Atlas. 1985. 
4 ASSIS, José Luiz Ferreira. Uma Contabilidade Familiar? Contabilidade Vista & Revista, Belo Horizonte, v.6, 

n.1, p.5-12, dez. 1995. 
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heranças, indenização de seguros e outros rendimentos que não se classificam como receita do 

trabalho ou investimento de capital.  

Os investimentos de capital devem ser diferenciados dos gastos de subsistência e de 

manutenção do ambiente familiar. Estes gastos representam as “contas de custeio”, que 

demonstram o custo do padrão de vida do lar. São parte das “contas de custeio” a subsistência 

familiar, os gastos profissionais, dos tributos pagos e a manutenção patrimonial. 

Para que um planejamento econômico de uma família seja planejado, é necessário que 

algumas condições sejam definidas: o padrão de vida familiar, a capacidade dos componentes 

da família de trabalhar, a faixa etária (para que seja possível a previsão dos gastos 

educacionais) e os projetos de investimento a curto ou longo prazo. Sendo assim, a família 

tem mais condições de planejar seu programa de vida com consciência, com a capacidade de 

realizar suas contas e investimentos sem se endividar. Assis declara: 

Através dos centros de custo, busca-se precisar e identificar cada grupo de encargos 

e, com conhecimento de causa, praticar o orçamento doméstico com economia 

priorizando as necessidades, evitando desperdícios, racionalizando os gastos, 

educando, enfim, o modo de vida familiar. 

 

 Como todo tipo de planejamento, o planejamento familiar deve ter um 

acompanhamento e ser ajustado, da forma necessária, de acordo com os acontecimentos do 

cotidiano. Para realizar o planejamento orçamentário familiar não é necessário conhecer sobre 

contabilidade, basta ter organização, registrar as operações e controlar a renda.  

O fluxo de caixa, segundo Assaf Neto5 (1997, p.35) é um instrumento que relaciona os 

ingressos e saídas (desembolsos) de recursos monetários. As entradas correspondem a todas 

as receitas de um determinado período, como por exemplo os salários. As saídas são todos os 

desembolsos em um determinado período e são divididas em Custos Diretos, Custos Indiretos, 

Custos Fixos e Custos Variáveis.  

Os Custos Diretos são os gastos necessários para suprir as necessidades, como a 

alimentação; os Custos Indiretos são os gastos que não retornam, são pagamentos a terceiros, 

como doações, impostos; Os Custos Fixos são os gastos que existem em determinada 

frequência, como telefone, água, luz, internet; e os Custos Variáveis são os gastos com 

diferentes valores e em diferente tempo, como lazer, farmácia, alimentação. A partir destes 

conceitos é possível criar um modelo de fluxo de caixa eficaz e de fácil manutenção e 

acompanhamento. 

Para maior eficácia, a família deve escolher para realizar esse controle o membro que 

                                                 
5 GIARETA, Marisa. PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL: Uma proposta de controle de fluxo de 

caixa para orçamento familiar. Porto Alegre, 2011. Disponível em 

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/77602/000894439.pdf?sequence=1> 
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tenha mais conhecimento dos hábitos da casa e dos preços do que normalmente é consumido. 

O membro responsável determina o plano de contas a ser utilizado e estrutura as receitas e 

despesas para melhor visualização do planejamento orçamentário. O fluxo de caixa deve ser 

alterado regularmente, ajustando o valor previsto em relação ao valor efetivamente realizado e 

acrescentando receitas ou despesas não planejadas que vierem a ocorrer. Segue abaixo um 

modelo básico dessa estrutura de contas que pode ser utilizado. 

 

Quadro 2: MODELO BÁSICO DE ESTRUTURA DE CONTAS PARA 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FAMILIAR 

Controle Orçamentário Familiar 

Contas Mês 

Receitas Previsto (R$) Recebido (R$) 

Salário   

Outras Receitas   

Receita Total   

Despesas Previsto (R$) Gasto (R$) 

Aluguel/Financiamento   

Luz/Água/Telefone   

Gás   

Impostos   

Alimentação   

Combustível/Ônibus   

Plano de saúde   

Outros   

Despesas Total   

Déficit/Superávit do Mês   

Elaborado pelos alunos 

2.3 Gestão Orçamentária 

 Souza e Torralvo (2004) 6  identificaram que grande parcela da população tem 

dificuldades para a gestão orçamentária pessoal/familiar em consequência de elevados gastos 

e pouca entrada de receita, além da necessidade de consumir bens  obsoletos ou 

desnecessários.  

 A gestão orçamentária deve ser realizada após o planejamento orçamentário. Nesse 

                                                 
6  EICHEMBERGER, Renan. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – Conceitos Empresariais Aplicados nas Finanças 

Pessoais. Disponível em <https://www.linkedin.com/pulse/gest%C3%A3o-or%C3%A7ament%C3%A1ria-

conceitos-empresariais-aplicados-nas-renan> 
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momento deve-se indicar em qual situação a economia familiar se encontra: 

● Orçamento Deficitário: As despesas superam as receitas; 

● Orçamento Neutro/Equilibrado: As receitas suprem as despesas de maneira igual; 

● Orçamento Superavitário: As receitas são superiores às despesas. 

 A gestão orçamentária tem como objetivo idealizar o orçamento superavitário, 

conhecido no Orçamento Público como Regra de Ouro, que pode ser alcançado através de um 

bom planejamento orçamentário7. 

 

2.3.1 Déficit Orçamentário e Dívidas 

 O déficit orçamentário pode ser gerado a partir do momento em que as pessoas vivem 

um padrão de vida que é acima da renda total recebida. Assim surgem as dívidas. As dívidas 

podem surgir, também, em determinadas épocas do ano, como época de Imposto de Renda, 

IPVA, IPTU, em datas comemorativas. Portanto, é necessário sempre planejar os gastos. As 

despesas emergenciais causadas por imprevistos ou perda de emprego (renda), também 

causam o endividamento e como não é possível se planejar para tais situações, é aconselhável 

que as famílias possuam alguma poupança extra. 

Como colocado anteriormente, as famílias devem ter como meta a situação 

superavitária. Entretanto, nem sempre isso é possível, e viver com um déficit orçamentário 

pode comprometer muito mais do que a saúde financeira familiar. Quando há um 

endividamento excessivo novos problemas surgem. A renda, que já não era suficiente, passa a 

ser menor ainda, pois passa a ser usada para o pagamento das dívidas atuais, sobre as quais 

incidem multas e juros. Isso acaba reduzindo o poder de compra das famílias e o seu consumo 

futuro diminui.  

Em alguns casos, pode ocorrer a perda de patrimônio (quando o bem for alienado ou 

dado em garantia), a interrupção de serviços como fornecimento de água e luz e o despejo da 

família (quando morarem de aluguel). Além disso, se os integrantes familiares não pagarem 

suas dívidas, seus nomes podem ser inscritos em cadastros de restrição ao crédito, como o 

Serasa e o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). 

Essa situação compromete a qualidade de vida dos membros da família e pode acabar 

desestruturando o núcleo familiar, gerando consequências sociais e morais, além das 

financeiras. Isso ocorre porque no mundo capitalista em que vivemos tudo está ligado ao 

dinheiro, e sua falta gera muitas preocupações. Quando não resolvidos os problemas, o clima 

                                                 
7  CADERNO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA – Gestão de Finanças Pessoais. Banco Central do Brasil, 

2013, Brasília. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/caderno_cidadania_financeira.pdf> 
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familiar fica tenso e as pessoas que o compõe passam a discutir frequentemente.  

Para superar o superendividamento, a família tem que tomar uma série de atitudes. 

Primeiramente os integrantes devem tomar consciência da situação. Após reconhecê-la, 

devem mapear as dívidas: conhecer seus valores, prazos, taxas de juros, etc. Em seguida 

devem compartilhar conhecimentos com pessoas que já vivenciaram situações parecidas e 

buscar ajuda. Após isso, farão a renegociação da dívida com a instituição financeira a qual 

devem. Para que o pagamento seja então possível, é necessário que não contraiam novas 

dívidas e reduzam os gastos. Se for possível gerar renda extra para complementar o 

orçamento, é uma boa forma de facilitar a quitação das dívidas e sair dessa situação.  

 

2.3.2 Neutralidade Orçamentária 

Um orçamento neutro e equilibrado também não é a situação ideal. Nesta situação as 

despesas são praticamente iguais às receitas do período. É um cenário melhor que o 

deficitário, pois não falta dinheiro para os gastos do dia a dia. Mas, em casos de despesas 

emergenciais ou perda de emprego, o orçamento se desequilibra. Por não terem uma margem 

extra, as famílias que vivem nessa situação também acabam se endividando em casos de 

imprevistos. Por isso, assim como na situação anterior, a poupança também é aconselhável. 

 

2.3.3 Superávit Orçamentário 

 O superávit orçamentário é o cenário ideal para todas as famílias, faz com que as 

pessoas possuam um saldo extra disponível, uma vez que, os gastos do período foram 

inferiores às receitas adquiridas. Essa é a situação que deve ser colocada como meta para as 

famílias. A partir do superávit pode-se aumentar o patrimônio, abrir uma poupança ou iniciar 

um investimento. Os valores economizados produzem uma maior qualidade de vida no futuro, 

podendo ser utilizados em diferentes momentos (em situações inesperadas, na aposentadoria, 

na realização de viagens ou algum sonho pessoal). 

 

2.4 Economia Familiar e Meio Ambiente 

É preciso saber que qualquer decisão de consumo gera alguma consequência nos 

recursos naturais disponíveis no mundo e possui impacto em nossa qualidade de vida e na de 

gerações futuras. Consumir levando em consideração o quanto isso afeta a população, a médio 

e longo prazo, é chamado de consumo consciente. O consumo consciente faz parte do 

conceito de educação financeira, pois além de proporcionar vantagens ambientais, possibilita 

benefícios econômicos e sociais. Desse modo, as decisões devem ser tomadas levando em 

conta aspectos sociais e ambientais, tais como o modo de produção, qualidade e tipo de mão 
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de obra, qualidade e quantidade de matérias primas e produção de resíduos. Dar preferência a 

produtos e serviços ecologicamente corretos e cuja situação financeira comporte, colabora 

para o meio ambiente, social e econômico8.  

Outras formas de apoiar a sustentabilidade é reduzir o resultado negativo da ação do 

homem sobre o meio ambiente (urbanização, agropecuária, lixo, extrativismo) e diminuir o 

consumo desnecessário, que contribui para a redução do excesso de lixo e de desperdícios. É 

necessário buscar alcançar um equilíbrio entre adquirir o necessário e ser um consumidor 

consciente.  

A contabilidade familiar também vem sendo um auxílio para a conscientização 

ambiental. A professora de Ciências Contábeis de Ensino à Distância, da PUC Minas Virtual, 

Silvana Maria Figueiredo Santos9, afirma que a contabilidade e o meio ambiente têm uma 

ligação importantíssima tanto nas organizações quanto no âmbito familiar. Isso porque 

reduzindo indiretamente os gastos de água e luz, com a ideia de diminuir os custos familiares, 

contribuímos para que haja uma redução de gastos desnecessários e excessivos dos recursos 

naturais. 

 A PUC Minas, junto com a professora Silvana Maria Figueiredo, desenvolveu uma 

atividade de extensão, denominada Gestão Ambientar Familiar com Foco no Planejamento 

Financeiro. Esse projeto foi criado com o objetivo de promover a gestão dos recursos naturais 

e do ambiente familiar, atrelando aos benefícios econômicos gerados por práticas 

sustentáveis. De acordo com as experiências deste projeto, a professora afirma que:  

Cada ser humano, cada família e cada comunidade atua sobre o meio ambiente, 

alterando-o, causando impactos locais, regionais e mundiais. A contabilização 

desses impactos é de fundamental importância para a avaliação da saúde do planeta 

e para a elaboração de medidas de prevenção e minimização. As Ciências Contábeis 

contribuem neste sentido.  

 

 A ligação entre educação ambiental e gestão de família desenvolve um conceito 

conhecido como Tripé da Sustentabilidade. Esse conceito é formado por uma parte 

econômica, pela responsabilidade social e preservação ambiental. Há a necessidade de uma 

conscientização coletiva, visando o singular. Cada membro deve entender sua importância no 

processo, já que os reflexos da gestão ambiental e familiar afetam diretamente na vida das 

pessoas. Quando os familiares percebem a eficácia deste, influenciam outras famílias a 

                                                 
8 CADERNO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA – Gestão de Finanças Pessoais. Banco Central do Brasil, 2013, 

Brasília. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/caderno_cidadania_financeira.pdf>  

 
9 ANTUNNES, Renan. FINANÇAS – Gestão Ambiental em Casa. ISSN 2525-4731X. Segundo Semestre de 

2016. Revista PUC Minas, nº 14. Disponível em: <http://www.revista.pucminas.br/materia/gestao-ambiental-

em-casa/> 
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participarem deste ciclo, fortalecendo ainda mais a ideia de sustentabilidade ambiental no 

âmbito familiar. 

3 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO 

 

Para a realização do projeto de extensão foi criada uma página na rede social 

Facebook e produzido um questionário virtual no Google Formulário. A plataforma digital 

social “Facebook” é uma ferramenta de divulgação ampla, onde há discussões diversas assim 

como um leque de perfis a ser alcançado.  

Apesar da economia doméstica ser um tema de interesse de grande parte da população, 

por estarem mais engajados no mundo virtual, os jovens foram o público-alvo das 

publicações. Além disso, essa geração é o futuro da nação, e sua consciência acerca dos 

gastos é de suma importância econômica e ambiental. É importante economizar recursos 

financeiros e naturais, como a água. 

A criação da página possibilitou a aplicação do conteúdo adquirido por meio da 

divulgação de dados sobre o assunto em postagens que garantiram maior visibilidade ao 

trabalho. Considerando que as pessoas estão conectadas diariamente e o quão importante é 

essa temática em uma rede social, verifica-se um diálogo aberto, onde o leitor pode comentar 

acerca do assunto, tirar suas dúvidas e fomentar uma discussão do tema proposto.  

Foi possível agregar à página opiniões de especialistas no assunto, com reportagens 

online acerca da temática, imagens ilustrativas, bem detalhadas e de forte atração visual. O 

link de divulgação também tornou cabível um acesso simples, que permitiu a prática do 

conteúdo de uma forma moderna, com uma conexão sem barreiras e que enriquece a rede 

social com conteúdos importantes, necessários e capazes de fornecer ao cidadão online a 

oportunidade de refletir quanto à economia doméstica.  

O questionário foi divulgado através da mesma rede social, para a obtenção de dados 

concretos sobre o tema desenvolvido no semestre passado, a fim de poder traçar um perfil 

socioeconômico do público alvo. As perguntas tinham como principal objetivo apresentar um 

contraponto entre a renda familiar do entrevistado e suas despesas e, também, fazê-los refletir 

sobre esse controle que se faz necessário nos dias de hoje. No total, 276 pessoas responderam 

ao formulário. 

 No primeiro momento, tem-se que a maioria dos pesquisados dividem a casa com 

quatro pessoas (39%), sendo que, dentre elas, apenas dois trabalham (43%), como visto nos 

gráficos abaixo: 
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Gráfico 1: QUANTAS PESSOAS 

RESIDEM NA CASA. 

Gráfico 2: QUANTAS PESSOAS 

TRABALHAM. 

 

       
Fonte: Criado pelos autores baseado no 

questionário aplicado. 

Fonte: Criado pelos autores baseado no 

questionário aplicado.

 

 Era esperado que a renda familiar dos pesquisados fosse mais baixa, uma vez que, na 

maioria dos casos, apenas duas pessoas estão ativas no mercado de trabalho. Porém, a 

pesquisa mostra que a maior parte dos entrevistados está inclusa na classe média, com renda 

familiar acima de seis salários mínimos. Mesmo com a renda consideravelmente elevada é 

possível notar que o número de pessoas que afirmam sobrar dinheiro no final do mês é 

mínimo, representando apenas 74 pessoas das demais que participaram do questionário.  

 

Gráfico 3: RENDA FAMILIAR 

 

 
Fonte: Criado pelos autores baseado no questionário aplicado. 
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Gráfico 4: SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 

 

 

 
Fonte: Criado pelos autores baseado no questionário aplicado. 

 

 

 Com o desenvolvimento da pesquisa, percebe-se que a maioria da renda das pessoas 

destina-se às despesas básicas (37%), ao lazer (24%) e para manutenções na casa e no carro 

(22%).  

Gráfico 5: DESTINAÇÃO DA RENDA FAMILIAR 

 

 
Fonte: Criado pelos autores baseado no questionário aplicado. 

 

 

 Pelo fato de que a maior parte da renda é destinada às despesas básicas do ser humano, 

as chances de endividamento se tornam mais evidentes, uma vez que essas despesas 

classificadas como necessárias, são difíceis de serem minimizadas. De acordo com os dados 

retirados do questionário, apenas 82 entrevistados nunca se endividaram, enquanto 194 já se 

envidaram. O motivo mais comum é o valor da despesa ser maior que a receita, além da falta 
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de controle.  

 

Gráfico 6: CAUSAS DO ENDIVIDAMENTO 

 

 

Fonte: Criado pelos autores baseado no questionário aplicado. 

 

 Os que se endividaram, procuraram controlar melhor seus gastos e suas receitas para 

não se endividarem novamente.  Dentre esses controles, os mais usados são anotações no 

caderno e as planilhas feitas no Excel.  

 

Gráfico 7: FORMAS DE CONTROLE 

 

 

Fonte: Criado pelos autores baseado no questionário aplicado. 

 

O controle mensal colabora para que ao final do mês sobre dinheiro, podendo ser 

investido ou destinado a outros gastos extras.  A maior parte dos entrevistados opta pela 

segunda opção, comprando bens supérfluos e desnecessários. 
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Gráfico 8: DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT 

 

 
Fonte: Criado pelos autores baseado no questionário aplicado. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Diante a abordagem desse tema, foi possível visualizar, enquanto futuros contadores, o 

quanto o profissional contábil está inserido em questões sociais tão discutíveis e atuais. O 

contador está incumbido de estabelecer a melhor relação possível para com aquele que 

usufruir de seus serviços. Deve, portanto, estar preparado para se portar diante de situações 

que envolvam a economia doméstica e familiar.  

A conciliação entre esta economia e a contabilidade só tem a acrescentar para ambas 

as partes: para o contador no desenvolvimento de sua profissão e para as famílias como forma 

de melhor gestão do seu próprio negócio e de sua casa. Ao entender a natureza do gasto, os 

usuários da contabilidade conseguem utilizar seus recursos de forma mais eficiente e repassar 

esse conhecimento para familiares e amigos.  

Após a realização do projeto de extensão proposto e da análise dos dados obtidos com 

o formulário, concluiu-se que as pessoas, mesmo tendo uma renda familiar mensal 

relativamente alta, não conseguem poupar muito dinheiro, propiciando o endividamento. 

Depois de se endividarem, grande parte dos entrevistados passou a manter um controle 

maior dos gastos e receitas. Aos poucos, a população se conscientiza de que a mudança é 

necessária, principalmente em tempos de crise, seja no âmbito ambiental, doméstico ou 

financeiro.  

O ser humano precisa se adaptar e esse trabalho demonstra o quão benéfica pode ser 

essa ação. O Facebook aparece como uma ferramenta de divulgação e disseminação de 

informações, de fácil acesso, utilizada por todos, independente da idade. E saber que a 

contabilidade pode ser uma das precursoras a contribuir de modo positivo à tamanha 

instabilidade, é de extrema importância à formação da visão de nossa futura profissão.   
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado 

 

 

 

 



18 
 

 



19 
 

 

 
 

  



20 
 

APÊNDICE B – Comprovações de envolvimento no projeto de extensão 
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