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Introdução

Por que uma cartilha sobre Educação Financeira?  Há algumas maneiras de 
responder a esta questão; vejamos:

Porque a Educação Financeira é um tema que vem sendo abordado 
intensamente no mundo inteiro;

Porque nosso país possui uma Estratégia Nacional de Educação Financeira;

Porque o Sistema CFC/CRCs incentiva ações em seu programa de 
voluntariado, o PVCC;

Porque o profissional da contabilidade pode oferecer este serviço aos seus 
clientes;

Porque a consequência para as finanças pessoais é um melhor desempenho 
patrimonial;

Finalmente, porque um futuro frutífero agradecerá às sementes financeiras 
que plantarmos agora.
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Introdução

 O objetivo que norteou a elaboração deste instrumento foi alinhar alguns 
assuntos relativos à Educação Financeira à realidade do profissional da 
contabilidade no estado do Rio de Janeiro.  Para isso, Contadores e Técnicos 
em Contabilidade responderam online a um questionário que continha 3 
perguntas sobre seus perfis e 28 perguntas relacionadas à literatura sobre 
finanças pessoais, entre outubro de dezembro de 2016.

 Na primeira série de questionamentos, identificamos a categoria dos 
profissionais, renda e idade, para correlacionar perfis e respostas; na 
segunda série, solicitamos aos respondentes que avaliassem o quanto eles 
achavam que aquele determinado item seria relevante para ser abordado na 
cartilha.

 Desta maneira, identificamos que assuntos como Planejamento e 
Matemática Financeira foram altamente demandados, enquanto Infidelidade 
Financeira e Títulos de Capitalização tinham demandas menos intensas.

 Assim, obtivemos um feedback para elaborar um documento que 
estivesse o mais próximo possível das demandas do profissional da 
contabilidade e, com isso, tornando a aceitação da cartilha a melhor possível.

 Na primeira parte, tratamos de assuntos que visam a entrar na temática 
de finanças pessoais.  Procuramos incentivar a discussão em família para que 
as finanças comecem a compor o contexto familiar; em seguida, discutimos 
nosso relacionamento com a rede bancária, pois é improvável que haja bom 
desempenho em nossas finanças sem esta parceria.  Abordamos ainda um 
item sobre como lidar com valores relacionados a compras de maior vulto 
como nossa residência, uma vez que estaremos, na maioria das vezes, em um 
financiamento que nos acompanhará por um longo período da vida. E, então, 
fechamos os assuntos preliminares dando luz às relevantes questões 
relacionadas ao direito do consumidor, uma vez que o exercício de nossos 
direitos é de grande importância para nossas conquistas enquanto parte mais 
fraca na relação de consumo.
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Introdução

 Na segunda parte, apresentamos uma sequência de 4 passos 
para elaborar um Planejamento Financeiro Pessoal, documento 
importante que visa a servir de balizamento para conduzir nossas 
ações financeiras de uma vida inteira.  Inicialmente, propomos 
reduzir ao máximo o endividamento e, em seguida, indicamos a 
prática do orçamento doméstico, aqui tecnicamente caracterizado 
em suas fases mais importantes: de planejamento, execução e 
controle.

 Seguindo na cartilha, indicamos a necessidade de atentar para 
as reservas de curto prazo (poupança) e de longo prazo 
(investimentos) e seus respectivos usos; finalmente, apresentamos a 
razão para tudo isso, ou seja, uma fase em que desfrutaremos dos 
recursos administrados por toda a vida.

 Agradecemos o apoio do CRCRJ no constante incentivo a estas 
ações, por parte da Presidência, em nosso Programa de Educação 
Financeira, da Vice-Presidência de Estudos Técnicos, que nos 
encomendou a elaboração desta ferramenta, e ao Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil, pela oportunidade de promover esta 
importante questão das finanças pessoais.

 Esta cartilha é dedicada aos profissionais da contabilidade do 
estado do Rio de Janeiro, tendo sido apresentada por ocasião da 4ª 
Semana Nacional de Educação Financeira, em maio de 2017, na 
sede deste Regional.  Foi concebida com base no Trabalho de 
Conclusão de Curso do Diretor Institucional Felipe Ribeiro do CRCRJ.
Contadores:  Luiz Antonio Ochsendorf Leal e Gustavo Montez de 
Matos, membros do PVCC no CRCRJ.

 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.



5

1ª parte - Assuntos preliminares

Finanças em Família 

 Nossa família pode ser considerada como o principal motivo para que as 
finanças pessoais estejam bem equacionadas.  As origens de recursos devem ser 
suficientes para as respectivas aplicações no bem-estar dos entes queridos.  Assim, 
quanto mais houver participação, melhor tende a ser o desempenho das finanças.

 Mesmo no caso de os filhos terem pouca idade, entende-se que eles devam ser 
chamados para participar das decisões.  A finalidade disso é o compartilhamento da 
responsabilidade relativa à qualidade dos gastos.

 Uma outra questão relevante é a organização.  Quão melhor ela for, melhores as 
atividades financeiras vão ser.  Devemos adotar um local específico para colocar os 
documentos como contas, relatórios, orçamentos, cartões, contratos, senhas, etc.  
Em caso de algum sinistro, por exemplo, toda informação relativa à apólice deve estar 
facilmente alcançável para que os contratempos sejam minimizados. 

 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.
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1ª parte - Assuntos preliminares
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

Instituições Financeiras 

 O relacionamento com os bancos é necessário e caro.  Deixar de movimentar 
recursos nas instituições financeiras é ineficiente; entretanto, suas tarifas não são 
convidativas e é necessário uma vigilância perene nos valores cobrados e tudo mais 
que aparece nos extratos.

 Existe um razoável valor em dinheiro que deve ser mantido nas contas 
bancárias, mas o que excede tal quantia precisa estar aplicado em produtos que, em 
sua maioria, costumam oferecer rendimentos mais vantajosos para os clientes.  Por 
isso, é necessário estabelecer que cifra é apropriada para manter nas contas de 
movimentação corrente e de poupança e o que é melhor para ser investido em 
produtos que tragam melhor retorno para o seu patrimônio líquido.

 Assim como a não utilização dos bancos é algo que torna muito mais difícil o 
desempenho de nossas finanças, o excesso de emprego das instituições financeiras 
também pode ser prejudicial.  Provavelmente, no máximo, duas contas-correntes e 
uma ou duas contas de poupança irão ser o suficiente; portanto, certifique-se que a 
quantidade de serviços que você utiliza da rede bancária esteja adequada ao seu 
estilo de vida.

 Pequenos infortúnios podem ser cobertos pela existência de um fundo de 
emergência; por isso, é interessante que esta questão dos riscos seja 
adequadamente tratada para que, em caso de sinistro, o evento tenha menor 
impacto sobre nossa vida financeira.

$
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1ª parte - Assuntos preliminares
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

Valores relevantes 

 O nosso dia a dia orçamentário envolve, normalmente, um fluxo financeiro que 
está associado à magnitude de nossa renda.  Para valores que estejam na proporção 
de 2, 3 ou até 5 vezes nossa renda mensal, um bom orçamento e controle de 
passivos irá resolver.  Para importâncias que envolvam compras de 50, 100 vezes a 
nossa renda mensal, precisamos lidar com financiamentos com prazos que poderão 
atingir 2, 3, 5, 20 anos ou mais; é muito tempo!

 Duas variáveis são muito importantes nestas questões:  o prazo de duração do 
financiamento, onde a existência da dívida irá gerar renda juro a quem emprestou o 
dinheiro, e a taxa de juro que incide sobre o valor devido.

 Imóveis que tenham um prazo de financiamento de 20 anos chegam a custar 
quase 2,3 vezes  seu valor à vista.  Um veículo financiado em 5 anos com juro mensal de 
2% custa 1,72 vezes  seu valor inicial.  Gastos de $ 1 mil mensalmente num curso superior 
por 4 anos somam no período $ 48 mil.  Este montante pode ser atingido  com depósitos 
mensais de $ 84 do nascimento  até  os  18  anos  de  idade.  Somados, os $ 84 mensais 
perfazem $ 18.144, pouco menos que 38% do valor do curso total.

 Considerando os 3 exemplos aqui dispostos, podemos perceber quanto os juros 
podem trabalhar a favor de nosso patrimônio ou contra ele.  Desta maneira, é mais 
benéfico conhecer tais operações e reduzir ao mínimo a dependência de 
financiamentos (imóveis, veículos), fazendo o máximo para pagar o valor de entrada 
maior possível e, ao mesmo tempo, gerar reservas que possam custear desembolsos 
como aqueles do curso superior.

  1- Valor presente de $ 200.000 com taxa de juro de 0.8% ao mês por 240 meses geram prestações de $ 1.877 que, somadas, integram $ 450.480; 
um valor 2,25 vezes o valor original.

  2- Valor  presente  de $ 30.000  com taxa de juro de 2% ao mês por 60 meses geram prestações iguais de $ 863 que, somadas, integram $ 51.780; 
um valor 1,72 vezes o valor original de $ 30.000.

  3- Valor  futuro  de  $ 48.000  com taxa de juro de 0,7968% ao mês com depósitos mensais de $ 84 por 216 meses.

1

2

3
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1ª parte - Assuntos preliminares
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

Direito do Consumidor 

 Este ramo do direito encontra-se desenvolvido no mundo inteiro e a sua 
intenção é fortalecer o consumidor na sua relação com o fornecedor, que tem tudo 
para causar problemas.  Entendemos que devemos ter, pelo menos, noção sobre 
onde iniciar a busca por informação quando houver a necessidade de exercer direitos 
em ocasiões em que somos a parte mais fraca da relação cliente-fornecedor.

 O CDC  cobre os direitos básicos do consumidor, como, por exemplo, a 
educação sobre consumo adequado de produtos e serviços, a proteção contra 
propaganda enganosa, a prevenção e a reparação de danos e a facilitação da defesa 
de nossos direitos, entre outros.

 O exercício desse direito pode ocorrer nos três níveis de governo, a saber:

 Federal - Ministério da Justiça, página www.consumidor.gov.br   

 Proposta de solução de conflitos via internet, na qual o consumidor se 
manifesta e aguarda pela resposta do fornecedor em até 10 dias.  Oferece índices 
sobre solução e satisfação, prazos de respostas, por empresas e por regiões do Brasil.  
Possui relatos de consumidores e oferece publicações sobre este tema.

 Estadual – Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, página   
www.procon.rj.gov.br 

 Permite baixar um PDF do CDC e, pela página na internet, podemos registrar a 
reclamação e acompanhar o andamento da resposta. Também recebe reclamações 
pelo fone 151.  Tem como objetivo a transparência nas negociações de compra, a 
aplicação das leis que regulamentam o mercado, a garantia dos direitos dos 
consumidores frente aos fornecedores e a manutenção do equilíbrio nas relações.  
Oferece cartilhas em PDF sobre assuntos como milhagens aéreas, comércio 
eletrônico e planos de saúde.  

  4-   CDC – Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.
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1ª parte - Assuntos preliminares
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

 NUDECON – Núcleo de Defesa do Consumidor, página  

 www.portaldpge.rj.gov.br/nudecon 

 Com atuação em causas de maior complexidade, como renegociação de 
dívidas em geral, empresas de cartões de crédito, bancos e instituições financeiras, 
planos de saúde e, com exclusividade, o enfrentamento do superendividamento, 
quando um verdadeiro esgotamento financeiro esteja ocorrendo. 

 Municipal – Instituto Municipal de Defesa do Consumidor, página   
www.rio.rj.gov.br/web/proconcarioca    

 Oferece um guia de serviços com órgãos, categorias e sub-categorias.  
Administra a central de atendimento 1746 e orienta como se preparar para 
negociação de dívidas.  Proporciona também em PDF um e-book sobre direitos do 
consumidor.

 Façamos, então, a nossa parte no exercício de nossos direitos, unindo esforços 
com o poder público, reduzindo nossa vulnerabilidade nas relações de consumo, na 
direção de um melhor equilíbrio de forças entre clientes e fornecedores.
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2ª parte - Planejamento Financeiro Pessoal
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

 Inicialmente, umas palavras sobre por qual razão o que aqui é 
apresentado está sendo feito desta maneira:  entendemos que os tópicos 
devem ser poucos, pois, para fins de compreensão, fica mais simples 
comunicar e entender os conceitos.  A sequência também é importante.  
Acreditamos que a primeira providência é estabilizar e, se possível, erradicar 
o endividamento, que, em níveis elevados, causa muito transtorno para as 
finanças pessoais.  Em seguida, deve ser feita a prática do processo 
orçamentário em sua plenitude, ou seja, prevendo, executando e 
controlando gastos.

 Com o endividamento no menor nível possível e as contas sob controle, 
temos condições de prover recursos para poupar e investir, seguindo na 
direção de uma aposentadoria mais tranqüila e, finalmente, a previsão do 
usufruto desses valores de forma planejada e controlada, destinando 
adequadamente todas as nossas conquistas em prol de uma vida melhor.
Na medida em que esta cartilha estiver sendo colocada em prática, 
esperamos obter informação no sentido de enriquecê-la permanentemente, 
no propósito de torná-la cada vez mais eficaz.  Assim, todas as críticas são 
bem-vindas.



  5 -   PFP:  Planejamento Financeiro Pessoal.
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2ª parte - Planejamento Financeiro Pessoal
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

5

Gestão do endividamento 

 O endividamento é parte integrante do patrimônio; não é, necessariamente, 
algo ruim.  Entretanto, há algumas obrigações para com terceiros que podem ser 
classificadas como boas e outras como ruins.  Basicamente, o tamanho da dívida e a 
taxa de juro que incide sobre elas são as duas variáveis que devemos administrar.  
Quanto menores e mais baratas, melhor.

 Neste sentido, uma situação de endividamento nulo é dita como ideal, mas 
sabemos que isso é quase impossível. Assim, precisamos gerenciar o endividamento.  
Devemos, inicialmente, saber quais são nossos credores, que valores devemos para 
cada um e, finalmente, que taxas de juro incidem sobre cada uma das obrigações.  A 
matemática financeira é fundamental nestas investigações.

 Na elaboração do PFP , estabelecemos que o endividamento deve ser 
quantificado, estabilizado e reduzido ao menor valor possível.  Qualquer quantia a 
ser paga no futuro precisa ser considerada como endividamento; assim, pagar o 
almoço que virá na próxima fatura de cartão de crédito é endividamento.  
Algumas pessoas que não conseguem lidar bem com esta ferramenta, por 
exemplo, devem usar somente o cartão de débito, para evitar o acúmulo de 
valores nas faturas do cartão de crédito.
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2ª parte - Planejamento Financeiro Pessoal
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

 Nós podemos ser enquadrados em perfis psicológicos cujos extremos 
nomeamos como perdulário e frugal. O primeiro caracteriza-se por um 
comportamento de exagero de gastos; o segundo, ao contrário, representa uma 
conduta de muita restrição aos dispêndios; o perdulário tende a gastar mais do que 
ganha; o frugal gasta menos que suas origens de recursos. Nomeamos essa 
característica de estilo de vida.  Para melhor gestão das finanças pessoais, devemos 
sempre fazer nosso estilo de vida caber dentro de nossa renda.  Com isso, tendemos 
a manter um nível de endividamento mais baixo possível e também gerar recursos 
para poupar e/ou investir.

 Para monitorar o tamanho e os juros das dívidas, podemos considerar o seguinte:

 Tecnicamente, é melhor utilizar a poupança e/ou investimentos para quitar 
dívidas e, desta forma, não manter reservas se ainda houver endividamento.  Mas, 
psicologicamente, é favorável manter poupança/investimentos para uma sensação 
de destinar recursos a si mesmo. Veja o que melhor se aplica à sua família.

 Uma consideração interessante é, uma vez possuindo recursos para investir, 
que se faça na redução do endividamento, pois os juros que incidem sobre as dívidas 
costumam ser maiores do que os que incidem sobre os investimentos.

Tamanho:  percentual de incidência sobre a renda mensal comprometida com o 
endividamento:  sugestão de, no máximo, 10% a 15% do rendimento mensal.

Juro:  determinamos, facilmente, a taxa de juro de uma dívida através do contrato; 
mas, também pelo auxílio da matemática financeira; para isso, precisamos saber o 
valor que quita a dívida à vista; as parcelas a serem pagas mensalmente (que 
precisam ser iguais); e o número de prestações a serem pagas.



 Outra questão é o auto-financiamento.  Manter recursos que possam servir de 
origem para empréstimos do dia a dia pode ser muito benéfico.  Ao longo do tempo, a 
gestão deste fundo fará ele crescer com mais fôlego do que a maioria dos 
investimentos disponíveis, evitando a transferência de riqueza do patrimônio líquido 
para o sistema financeiro e, consequentemente, facilitando o enriquecimento.

 Estabilização do endividamento e um favorável equacionamento entre estilo de 
vida e renda fazem com que estejamos preparados para viver de acordo com um 
orçamento para gerir essa sobra.  Então, dando o primeiro passo para um PFP, 
devemos gerenciar o endividamento através da submissão do estilo de vida à renda, 
uma atitude fundamental para seguir em direção ao próximo passo, o processo 
orçamentário.
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Processo Orçamentário 

 Todos nós usamos a contabilidade mental.  Este procedimento permite que 
raciocinemos com os valores relativos às nossas finanças.  Agir assim tem como 
característica considerar nossa renda com facilidade e, com dificuldade, apreciar 
nossos gastos, pois são em maior diversidade e em valores mais fracionados.

 A consequência disso é que, na maioria dos casos, lembramos da renda, mas 
não lembramos dos gastos.  Tal hábito nos leva a crer que, diferentemente do que 
costuma ocorrer na prática, os gastos cabem na renda e há sobra de recursos.

 Quando deixamos a contabilidade mental de lado e passamos a escriturar 
nossa contabilidade pessoal, estamos praticando o orçamento doméstico.  Esta 
ferramenta é eficaz para uma melhor administração de nosso patrimônio, uma vez 
que, tecnicamente, possui as condições para conduzir nossas finanças para onde 
precisamos, desde que o façamos de acordo com alguns procedimentos, os quais 
serão expostos aqui. 

 O orçamento doméstico é um processo, basicamente, composto por 3 fases: o 
planejamento, a execução e o controle.  Essas etapas devem ocorrer nesta sequência, ou 
seja, antes do período em questão, devemos proceder ao planejamento.  No período em 
trânsito, com a contabilidade pessoal em ação, temos a fase da execução, quando 
registramos o fluxo dos recursos.  Após o período em questão, temos a fase do controle, 
onde contrapomos os valores do planejamento e da execução, para verificação dos 
desvios e proceder aos ajustes que se fizerem necessários.

 A prática orçamentária proporciona as condições necessárias para gerir 
estrategicamente nosso patrimônio; por exemplo, podemos orientar a redução de um 
endividamento de um nível A para um nível B; podemos ainda aumentar nosso 
patrimônio líquido em 3% em um determinado ano.  Normalmente, quando iniciamos 
a prática orçamentária, não atentamos para as fases do planejamento e do controle.  
Assim, apenas anotamos os valores; isso é normal.  São necessárias as três etapas.
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 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.



 Fazendo, então, o que normalmente acontece e, com isso, praticando todo o 
processo, podemos contabilizar a execução por, digamos, 3 meses.  A partir desses 
registros, deve-se gerar relatórios como ferramentas para auxiliar nas previsões, 
baseadas nas médias, por exemplo, e, então, proceder ao planejamento.  Para os 
períodos seguintes, com planejamento e execução, podemos realizar o controle, que 
implica em ajustar a execução ao planejamento e, assim, alinhar a vida a uma 
possível estratégia, como, por ilustração, elevar o patrimônio líquido em 10% em 3 
anos.

 Quando tentamos planejar nossa vida financeira, devemos ter em mente que, 
na maioria das vezes, vamos expressar nosso estilo de vida.  Desta maneira, 
podemos, racionalmente, ajustá-lo à nossa renda.  Esta adequação é importante para 
um melhor equacionamento entre origens e aplicações de recursos.

 Através do controle, ajustamos no mês seguinte um determinado gasto que 
possa ter ocorrência acima do valor previsto ou, ainda, destinar com maestria um 
valor de 13º salário recebido eventualmente no meio do ano.

 Com relatórios produzidos por uma contabilidade pessoal organizada, podemos 
comparar períodos, além de avaliar os gastos e fazer índices como, por exemplo, valor 
da energia elétrica por pessoa ou valor do condomínio por metro quadrado; ou, ainda, 
acompanhar o valor do km rodado pelo carro da família.

 O processo orçamentário deve ser feito em ciclos.  Podemos começar a prática 
com período mensal, passando para o trimestre com o tempo.  Do trimestre, 
passamos para o semestre e daí para o ano.  Depois disso, seguimos para o 
quinquênio e então para a década.  Assim, podemos, aos poucos, planejar um longo 
período até a aposentadoria e daí para uma data estimada para nossa morte.

 Com o endividamento estabilizado e o processo orçamentário em andamento, 
podemos elevar nosso patrimônio líquido.
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6 - R:  renda; C:  consumo e P poupança (guardar para o futuro ou quitar obrigações do passado, considerando o mesmo impacto no patrimônio líquido).
7 - O mesmo que patrimônio líquido.
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2ª parte - Planejamento Financeiro Pessoal
 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

Primeiro:  eliminar as dívidas até o menor valor possível, ou seja, viver sem dívidas ou em um 
patamar que efetivamente não atrapalhe o fluxo de caixa.

Segundo:  formar um fundo de emergência para cobrir gastos eventuais que tenham como 
característica a imprevisibilidade; esse valor não deve ser além nem aquém do necessário; 
para isso, deve-se conversar em família e estudar as contas.

Por último:  tendo eliminado dívidas a um patamar menor possível e formado um fundo de 
emergência, procedemos aos depósitos para investimento, pois não faz sentido investir se 
ainda não foi formado um fundo de emergência ou ainda se tem dívidas num valor elevado.

6

7

Poupança e investimentos 

 Existe a percepção de que, antes de destinar recursos para investimentos, devemos 
traçar um rumo visando a adotar a melhor estratégia que resulte em um desempenho do 
patrimônio líquido superior.  Assim, a sequência que devemos seguir é:

 Basicamente, podemos destinar nossa renda para três tipos de uso de 
recursos:  consumimos, guardamos para o futuro ou pagamos dívidas; vejamos a 
seguinte fórmula :

R = C + P

 A parte da equação C + P tem a ver com nosso estilo de vida.  Basicamente, o 
consumo, que aqui representa o gasto do dia a dia, irá revelar onde moramos, o carro que 
usamos, as roupas que vestimos, o tipo de alimentação  que temos, enfim, os recursos 
que destinamos para a nossa família.  A ausência dos gastos relativos ao consumo é a 
parcela que pode ser direcionada para a elevação do patrimônio líquido, a poupança.

 Dentro desse raciocínio, devemos lembrar que nosso estilo de vida, em 
comparação com nossa renda, será responsável pela parte desses recursos que 
pode ser destinada ao aumento do nossa situação líquida .  Se consumirmos nosso 



8 - Exemplo aleatório para ilustração.
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rendimento integralmente, não teremos margem para elevar nossa riqueza; 
se gastarmos menos, teremos condições de destinar essa “sobra” para 
melhoraria do patrimônio líquido. 

 Nosso estilo de vida deve estar descrito em nosso orçamento.  Ele irá 
expressar o que somos.  Alguém que ganhe $ 40 mil anualmente precisa ter idéia 
de quanto irá gastar em aluguel, ou seja, aproximadamente $ 11 mil por ano ou 
quase 28% da renda neste item.  

 Esse raciocínio deve ser feito com todos os itens do orçamento.  Desta 
forma, poderemos chegar a uma parte da renda que poderá ser destinada ao 
futuro e/ou ao pagamento das dívidas.

 Não há uma recomendação que sirva para todas as famílias sobre quanto 
destinar ao crescimento do patrimônio líquido.  Essa quantia deve ser tratada nas 
reuniões sobre as finanças em família.  Digamos que esta mesma pessoa decida 
que 6% da renda anual serão destinados ao aumento do patrimônio líquido; 
vejamos o que poderá ser feito, então:

 Considerando a renda de $ 40 mil, 6% equivalem a $ 2.400 anuais, o 
que representam $ 200 por mês.  Inicialmente, a família deve constituir o 
fundo de reserva; um valor que pode ser usado para cobrir gastos que não 
podem ser previstos; esse valor depende muito de cada domicílio.  Digamos 
que, neste caso, este fundo deva ser de $ 2,4 mil.

 Podemos, ainda, supor que a família já possua $ 1,3 mil em uma conta de 
poupança.  Pode-se, por exemplo, destinar $ 170 mensais para cobrir o fundo de 
emergência e $ 30 para iniciar investimentos no Tesouro Direto.  Ao longo dos 
próximos 7 meses, o fundo de emergência irá atingir os $ 2,4 mil e após isso, todos os 
$ 200 podem ser alocados em investimentos.

8



 Algumas considerações sobre poupança e investimentos:

 Prazo  e  taxa  são  duas  das  variáveis  mais  importantes para questões 
de investimentos.  Alguém que destine $ 300 mensais dos 25 anos aos 55 
anos, se conseguir juros de 0,9% ao mês, atinge $ 805,5 mil, que podem 
gerar pouco mais de $ 4,8 mil para sempre ou ainda gerar pagamentos de 
pouco mais de $ 7,9 mil por 30 anos.  Se a taxa de retorno for de 1,1% ao mês, 
os mesmos $ 300 mensais nesse prazo atingiriam  mais de $ 1,3 milhão, 
gerando  pouco mais de $ 8 mil por mês para sempre. 

 Podemos reparar a diferença de acúmulo de recursos no 30º ano de 
capitalização; em azul, a acumulação com taxa de 0,9% ao mês e em vermelho, 
a acumulação com taxa de 1,1% ao mês.  Dois pontos percentuais na taxa, em 30 
anos, causam uma diferença de aproximadamente 70,3% entre os dois valores.  
Uma constatação da grande importância que devemos dar à taxa e ao prazo em 
nossos investimentos; vejamos o gráfico a seguir:

  

Sobre a poupança, devemos ponderar que o valor não pode ser muito alto, de modo que 
se possa estar perdendo rendimentos mais atraentes, e também não pode ser muito 
baixo, de modo que não sirva para cobrir gastos urgentes que não puderem ser previstos.

Sobre os investimentos, devemos saber com bastante clareza o prazo de maturação 
desse ativo.  Tudo pode acontecer, mas precisamos ter em mente que o valor destinado 
aos investimentos não deve ser usado antes da data proposta.  Se algum infortúnio 
ocorrer, lançamos mão deste valor, do contrário, evitaremos ao máximo tal procedimento. 
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9- Cálculo em matemática financeira:  n = 360,  i = 0,9,  PMT = - $ 300 e FV = $ 805.544.
10- Cálculo em matemática financeira:  n = 360,  i = 1,1,  PMT = - $ 300 e FV = $ 1.372.780.
11- Considerando investimento em renda fixa com rendimento de 0,6% ao mês.



 Portanto, devemos estar atentos ao prazo que temos pela frente e à taxa que irá 
remunerar nossos investimentos.  Não é um cálculo trivial a ser feito para determinar 
esses valores.  É necessário saber matemática financeira.  Para isso, podemos pedir 
auxílio a uma boa ferramenta disponível na internet, uma calculadora financeira 
virtual  de uso gratuito.

 Quando lidamos com investimentos, precisamos considerar que nem sempre o 
que projetamos, efetivamente, ocorre.  Assim, quando usamos taxas, podemos ser 
conservadores  e empregar as menores alíquotas que sirvam para esses cálculos; se 
algo acontecer de maneira diferente, provavelmente terá um resultado melhor.

 Em se tratando de investimentos, precisamos estudar o assunto antes de 
nos aventurarmos, principalmente se investirmos em renda variável, pois um 
determinado valor, neste caso, pode estar menor após um tempo.  Por isso, 
precisamos progredir com passos pequenos e sempre estudar muito o assunto 
antes de investir. Não é intenção desta ferramenta uma abordagem definitiva 
sobre investimentos; deve-se procurar orientação profissional ou estudar 
profundamente a questão.
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12

13

12-  https://epxx.co/ctb/hp12c.html
13-  O conservadorismo implica na adoção do menor patrimônio líquido possível.



 Quando reservamos dinheiro para o futuro através de investimentos, 
isso se torna tão melhor quanto mais perfeitamente soubermos o valor 
necessário para o seu uso; nem mais nem menos.  Mais do que a 
necessidade, indica que o esforço não precisaria ter sido tão grande; menos 
do que isso, indica que o esforço deveria ter sido maior, seja em taxa, prazo 
ou valores alocados.

 Para isso, uma boa ideia sobre o estilo de vida desejado no futuro deve 
se conhecida, para que se possa estimar com maior precisão o montante 
que será alvo dos esforços de investimento.

 Caso queira deixar bens para os herdeiros após a morte, esse valor 
deve ser considerado para a formação do montante.  Com essa 
determinada quantia, iremos contar para o seu uso na fase seguinte, pois os 
juros fazem o seu trabalho ao logo do tempo, com a finalidade de aproveitar 
essa massa crítica na fase da vida onde se espera aproveitar mais o tempo.
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Situação 2:  supondo que, após terem passados 4 anos, o indivíduo queira antecipar os 
saques por 10 anos aquém do previsto:

Após 4 anos, estaremos no 48º mês, onde o saldo no investimento 
deverá ser de um valor próximo de $ 681.888.  Para durar menos 10 
anos, mantendo a taxa de 0,9% ao mês, os novos saques precisam ser 
de $ 8.848.  Com este valor $ 1.896 mais alto, o fundo irá durar 10 anos 
a menos do que os 25 inicialmente previstos. 

Após 7 anos, estaremos no 84º mês, onde o saldo no investimento 
deverá ser de um valor próximo de $ 647.497.  Para durar mais 8 
anos, mantendo a taxa de 0,9% ao mês, os novos saques precisam 
ser de $ 6.206.  Com este valor $ 746 mais baixo, o fundo irá durar 8 
anos a mais do que os 25 inicialmente previstos.

Situação 1:  supondo que, após terem passados 7 anos, o indivíduo queira postergar os 
saques por 8 anos além do previsto:

Usufruto 

 Esta última fase do processo é destinada ao efetivo consumo das reservas 
feitas ao longo da vida, na fase anterior.

 É interessante reparar que o valor inicial deste período, que será o objetivo da 
fase de investimento, não deveria ser maior nem menor do que o necessário para uso 
no período a que se refere; isso, claro, é difícil de ser conseguido.  Como saberíamos 
a data de nossa morte?

 Portanto, na medida em que se começa a fase do usufruto, deve-se 
monitorar anualmente se o valor tem condições de chegar até o fim do período 
em que se estima fazer seu uso.  Na medida em que a data do último desembolso 
se aproxima, se a intenção for prolongar o prazo dos saques, esses devem ser 
diminuídos; se, ao contrário, a data do último pagamento precisar ser antecipada, 
os desembolsos precisam ter seus valores aumentados; tudo de acordo com a 
matemática financeira. Seguem alguns exemplos:

 Considerando, para os casos a seguir, um valor inicial de $ 720 mil, com um 
prazo de 25 anos e juros de 0,9% ao mês, teremos saques de $ 6.952 mensais.
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 Outro ponto importante para ser considerado nesta fase do usufruto é 
a sucessão.  Precisamos organizar a transmissão dos bens de nossa 
propriedade para nossos herdeiros.  Esta tarefa deve ser acompanhada por 
um advogado.  A lei possui algumas restrições quanto à sucessão que 
precisamos seguir. 

 Dentro dessas regras, propomos fazer em vida com que, ao máximo, 
nossa última vontade seja respeitada.  É sempre prudente deixar atualizado 
um testamento, pois não sabemos em que data nossa morte irá ocorrer. 
Este documento precisa ser feito por escrito e irá destinar até 50% do nosso 
patrimônio, sendo que é necessário estar em plena capacidade física e 
mental.   

 Normalmente, evitamos falar sobre questões que envolvem nossa 
morte, mas isso é imperativo para que possamos reduzir ao máximo os 
problemas que quase sempre ocorrem quando uma herança precisa ser 
partilhada.  Então a sugestão é fazer o testamento e, caso haja alguma 
mudança nessas intenções, é só providenciar novo documento.
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15

Uma breve análise dos dados.

 Aqui relatamos o perfil típico das 371 respostas ao questionário que serviu de 
base para a coleta de dados que orientaram a construção desta cartilha; idade, renda 
e a categoria dos profissionais que responderam o instrumento, os itens mais e 
menos demandados, o padrão de resposta da amostra que declarou mais renda e 
alguns itens que não fizeram parte desta investigação, mas que seriam importantes e 
que irão fazer parte de averiguação futura.

 Havia 3 classes com amplitude de 2 décadas sobre as idades; a classe 
modal  foi a mais idosa.  A concentração de respostas neste intervalo foi de 41 
anos ou mais, o que nos faz constatar que as respostas refletem as opiniões dos 
profissionais mais experientes.  A moda  nas respostas sobre renda foi na faixa de 
2 a 5 salários mínimos mensais e a maioria de respondentes era de Contadores, 
com 78% de submissão de questionários.

 Os itens mais demandados foram os que seguem:  tributos, planejamento, 
organização, bancarização, matemática financeira, previdência, inflação, defesa do 
consumidor, orçamento pessoal e contabilidade pessoal.  Os itens com menor 
demanda foram:  títulos de capitalização, investimentos, cartões de crédito, sucessão, 
fundos de emergência, perfil psicológico e infidelidade financeira. 

 Em média, os Contadores declararam ter mais renda que os Técnicos em Contabilidade, 
sendo que a maior concentração de respostas com este perfil foi na faixa de renda acima dos 
10 salários mínimos mensais, com 93% de profissionais dessa categoria.

 Com o objetivo de modelar o perfil dos respondentes que declararam mais 
renda, indicamos a seguir as suas demandas para esta pesquisa. 

 

14- Classe modal é a classe em que há maior incidência, ou seja, a moda de respostas.  A amplitude de respostas neste caso era de 20 anos.
    
15- A moda indica a maior frequência nas respostas.
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 Os itens de maior interesse desta representação foram:  planejamento, 
organização, previdência própria e tributos.  Os itens de menor importância 
foram:  títulos de capitalização, mercado de capitais, filhos e dinheiro e 
infidelidade financeira. 

 Após a colocação do questionário à disposição dos profissionais, a equipe 
considerou que seria interessante, também, investigar:  o município das 
respostas, o gênero, a data de conclusão do curso, a área de atuação do 
profissional e a proposição de perguntas em aberto.  Assim, estamos deixando 
estes itens para verificações posteriores em busca de conclusões ainda mais 
precisas e, consequentemente, melhores possibilidades de ações sobre 
Educação Financeira direcionadas aos Contadores e Técnicos em Contabilidade.



16 -   Endereço eletrônico:   voluntariado@crcrj.org.br       
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Últimas palavras

 Esta cartilha foi feita com o objetivo de provocar a conscientização do 
profissional da contabilidade do estado do Rio de Janeiro para os assuntos de 
Educação Financeira, principalmente por dois motivos:  um primeiro ensejo de 
oferecer um planejamento financeiro pessoal para seu cliente e um segundo para 
servir como ferramenta de promoção da Educação Financeira pelos membros do 
Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC).

 Esperamos que ela seja usada e criticada, para que possamos editar novas 
versões com base em tais comentários e, em consequência, produzir sempre uma 
edição atualizada que atenda às demandas correntes.  Essas anotações serão muito 
bem recebidas e deverão ser encaminhadas  ao PVCC ou a um de nossos voluntários.



Estratégia Nacional de Educação Financeira  www.vidaedinheiro.gov.br    

International Gateway for Financial Education  www.financial-education.org    

26

2ª parte - Planejamento Financeiro Pessoal

Referências

 Cartilha sobre Educação Financeira – PVCC CRCRJ.

 Estamos trabalhando para implantar a Educação Financeira como um 
dos temas no Programa de Educação Continuada, pois entendemos que 
tais conhecimentos contribuem para a atualização e o aprimoramento do 
profissional da contabilidade e, assim, colaboram para um melhor 
desempenho na sociedade.

 Da mesma forma, pretendemos disponibilizar a Educação Financeira 
como curso de Educação a Distância, visando a um maior e efetivo alcance 
dos nossos profissionais, incluindo as ações do voluntariado.

 Finalmente, ressaltamos nossa parceria com a Escola de Educação 
Financeira do Rioprevidência.  Através de cooperação mútua, cedemos 
recursos humanos para atividades nessa instituição de ensino, para 
apresentações e consultoria sobre finanças pessoais e Imposto de Renda 
Pessoa Física; em contrapartida, somos contemplados com o constante 
apoio educacional deste modelo de escola que oferece gratuitamente à 
população Educação Financeira de qualidade em diversas temáticas.

 Boas práticas a todos e vamos promover a Educação Financeira.


