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A FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DOS PROFISSIONAIS FORMADOS EM 

CONTABILIDADE 

                  

                Lorena Melo da Silva Gomes 

Orientador: Érico Veras Marques 

RESUMO 

Na década de 90, com a implementação do Plano Real, foi possível a conquista da estabilidade 

econômica, pois até então o País presenciava alta inflação e volatilidade no valor da moeda. A 

partir disso, os brasileiros passaram a pensar em poupar, realizar um planejamento financeiro e 

traçar objetivos. É neste sentido que a pesquisa tem como propósito verificar a formação de 

patrimônio dos profissionais formados em contabilidade. O presente estudo apresenta como 

objetivo geral analisar o gerenciamento do patrimônio dos profissionais contábeis. A pesquisa 

de natureza quantitativa utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário com 

questões de múltipla escolha direcionado aos profissionais formados em ciências contábeis. O 

resultado do estudo indicou a realização do planejamento financeiro pessoal por parte dos 

contadores; a manutenção do orçamento equilibrado e uma vida financeira saudável; no entanto, 

ainda é reservado um pequeno percentual para poupança e formação de patrimônio, pois 

destacou-se um perfil conservador e insegurança quanto à diversificação dos investimentos. 

Palavras-chave: Educação Financeira. Finanças Pessoais. Planejamento Financeiro Pessoal. 

ABSTRACT  

In the 90s, with the implementation of the Real Plan, it was possible to achieve economic 

stability, since until then the country had seen high inflation and volatility in the value of the 

currency. From this, Brazilians began to think about saving, carrying out financial planning and 

setting goals. It is in this sense that the research has as its purpose to verify the formation of 

equity of professionals trained in accounting. The present study has as general objective to 

analyze the management of the assets of accounting professionals. The quantitative research 

used as a data collection instrument a questionnaire with multiple choice questions directed to 

professionals trained in accounting sciences. The result of the study indicated the 

accomplishment of the personal financial planning by the accountants; Balanced budget 

maintenance and a healthy financial life; However, a small percentage is still reserved for 

saving and formation of equity, as a conservative profile and insecurity about the diversification 

of investments was highlighted. 

Keywords: Financial education. Personal finances. Personal Financial Planning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Antes do Plano Real, a população brasileira sofria com altas de preços diários, inflação 

elevada e moeda desvalorizada, todo o dinheiro obtido era rapidamente consumido. Com o 

advento do Plano Real na década de 90 foi possível o controle da alta inflação e a conquista da 

estabilidade econômica.  

 

A moeda brasileira passou a ser estável e a economia a ser mais confiável, possibilitando 

ao brasileiro opções para empregar sua renda. Os brasileiros passaram a gerir seu dinheiro de 

forma diferente, pois não ocorria constantes oscilações bruscas na precificação das mercadorias 

e produtos, poderiam, assim, pensar em poupar, reservar parte de sua remuneração para fazer 

investimentos, pensar no futuro, construir um patrimônio.  
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Conhecer o orçamento familiar, gerir as finanças, controlar gastos e analisar o fluxo de 

caixa pessoal não são tarefas fáceis, faz-se necessário conhecimento sobre finanças pessoais. 

Nesse ponto, a educação financeira se torna essencial para o bom gerenciamento financeiro. 

  

Os alunos dos cursos de administração, contábeis e economia, cursos voltados para os 

negócios, têm na sua grade curricular disciplinas direcionadas ao estudo das finanças, com 

abordagem voltada para planejamento financeiro, gestão financeira, valor do dinheiro no 

tempo, relação risco e retorno de investimentos, elaboração de orçamentos, ou seja, tem acesso 

a disciplinas que tratam sobre educação financeira.  

 

Presume-se então que os profissionais graduados nos cursos ora citados, possuem maior 

conhecimento técnico se comparado a profissionais de outras áreas. Escolheu-se os 

profissionais formados em ciências contábeis para estudo e aplicação da pesquisa. Diante do 

exposto, questiona-se o seguinte problema: Como os profissionais formados em contabilidade 

gerenciam o patrimônio pessoal? 

 

O objetivo principal deste trabalho é verificar a formação de patrimônio dos contadores, 

e como objetivos específicos (i) analisar como fazem essa gestão; (ii) identificar as ferramentas 

utilizadas; (iii) os obstáculos para a realização do gerenciamento financeiro; (iv) as facilidades 

e (v) se o conhecimento teórico obtido é considerado relevante e ajuda na gestão financeira dos 

profissionais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A Contabilidade 

 

A contabilidade é uma ciência social aplicada. É uma ferramenta útil no gerenciamento 

do patrimônio das entidades contábeis. Responsável pela análise da origem dos recursos e das 

respectivas aplicações. Conforme Crepaldi (2003), a ciência contábil é umas das ciências mais 

antigas do mundo. Segundo os historiadores existe há mais de 2.000 anos, e reflete o controle 

da riqueza. É um instrumento administrativo que tem como finalidade a prestação de 

informações sobre o patrimônio e sobre o resultado das entidades aos diversos usuários 

interessados nas informações por ela geradas. Tem como seu objeto o estudo dos fenômenos 

patrimoniais e suas mutações. 

De acordo com Marion (2009, p. 28) a ciência contábil “é o instrumento que fornece o 

máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa’’, auxiliando 

as pessoas a tomarem decisões.  

 

Silva (2008, p. 15), define contabilidade como: 

 
Um excelente instrumento de gestão, pois possui confiabilidade pelo tempo que 

existe, sendo aplicada desde as origens das civilizações. Fornece ao gestor 

informações fidedignas capazes de manter ou mudar a trajetória de qualquer 

empreendimento. 

 

Desse modo, destaca-se que ela é um ramo de estudo importante que auxilia os usuários 

a fazer boas escolhas financeiras. Através dela pode-se verificar a relevância de um bom 

controle, validade, tempestividade, utilidade e confiabilidade das informações que são 

produzidas.  
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Conforme Marion (2009, p. 29), os usuários da contabilidade são todos aqueles que 

necessitam das informações por ela produzidas. Administradores que necessitam dos dados e 

informações da entidade para administrar; investidores que desejam saber a situação 

econômico-financeira da empresa para saber se é rentável investir; os fornecedores, para saber 

se a entidade pode pagar suas dívidas; os bancos que precisam saber se a empresa possui 

condições de pagamento; o governo para tributar a empresa de acordo com sua adequação, ramo 

de atuação e lucros; entre outros. 

 

A contabilidade pode ser estudada e aplicada às pessoas jurídicas e/ou físicas. Define-

se como pessoa física, a pessoa natural, que inicia com o nascimento e termina com a morte. Já 

a pessoa jurídica é uma nova pessoa que surge com personalidade jurídica, diferente da de seus 

membros. É criada através de contrato social, estatuto, consórcio. Como exemplos das pessoas 

jurídicas que possuem natureza empresária temos sociedade limitada, empresário individual, 

sociedade anônima; já com fins não lucrativos cita-se os sindicatos, associações e templos 

religiosos. (MARION, 2009). 

 

Essas pessoas física ou jurídica que necessitam da Contabilidade são chamadas de 

entidade contábil, que define-se como o conjunto patrimonial pertencentes a elas, com ou sem 

fins lucrativos. (PADOVEZE, 2007). Para Montoto (2012), a contabilidade é uma ciência social 

que tem como objetivo o estudo do patrimônio de uma entidade, quer seja pessoa física ou 

jurídica, registrando dados e gerando informações que afetam sua situação financeira e 

patrimonial. 

 

Verifica-se que todas as definições citadas sobre a ciência contábil discorrem sobre 

controlar, efetuar o registro e analisar o patrimônio da entidade contábil, por meio dos dados 

alimentados e das informações geradas. 

 

Conforme Souza (2014, p. 28): 

 
Um dos objetivos principais da contabilidade é o de apresentar para seus usuários, 

informações relevantes e precisas que sirvam de base para a avaliação da situação 

econômica e financeira da entidade ou do patrimônio pessoal, bem como através de 

análises precaver o indivíduo perante situações futuras.  
 

Neste sentido, o objetivo do seu estudo é o patrimônio. Como afirma Padoveze (2007, 

p. 29) a contabilidade pode ser definida como “o sistema de informações que controla o 

patrimônio de uma entidade.’’ 

 

 Marion (2009, p.37) esclarece “O termo patrimônio significa, a princípio, o conjunto 

de bens pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa.’’ Denominam-se esse conjunto de bens 

e direitos. Porém, faz-se necessário verificar também as obrigações adquiridas.  

 
Em Contabilidade, portanto, a palavra patrimônio tem sentido amplo: por um lado 

significa o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou empresa; por 

outro lado inclui as obrigações a serem pagas. (MARION, 2009, p. 37). 

 

Segundo Iudícibus (2010), a contabilidade exerce o papel de ordem e controle financeiro 

também no caso dos patrimônios individuais. Ela ainda é utilizada com finalidades de 

planejamento, controle e no auxílio do processo decisório.  

 

Iudícibus (2010, p. 5) define as finalidades da seguinte maneira:  
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Planejamento é o processo de decidir que curso de ação deverá ser tomado para o 

futuro [...]. Controle pode ser conceituado como um processo pelo qual a alta 

administração se certifica, na medida do possível, de que a organização está agindo 

em conformidade com os planos e políticas traçados [...], e processo decisório é o 

conjunto de ações que faz com que se consiga a obtenção dos objetivos desejados pelo 

planejamento. 

 

Dentre as três finalidades apresentadas, observa-se que o ponto de partida para qualquer 

gestão financeira é o planejamento. Mas antes de realizar o planejamento, é primordial o 

conhecimento acerca das finanças comportamentais e pessoais. 

 

2.2 Finanças Comportamentais 

 

Para compreensão dos fatores influenciadores do processo de tomada de decisão do 

indivíduo, faz-se necessário um breve estudo sobre Finanças Comportamentais. 

 

Conforme explica Halfeld e Torres (2001), as finanças comportamentais só ganharam 

destaque no final da década de 80 e início da década de 90, pois até então o Modelo Moderno 

de Finanças explicava de forma eficiente o comportamento dos agentes econômicos por meio 

da Teoria da Utilidade Esperada.  

 

De acordo com Souza et al. (2011) a Teoria da Utilidade Esperada – TUE, em condições 

de incerteza, defende que “as pessoas racionais processam as informações objetivamente: 

consideram toda informação disponível e respondem a novas informações com base em um 

conjunto claramente definido de preferências.’’ 

 

 “O surgimento das Finanças Comportamentais no meio acadêmico remete ao final da 

década de 70, com a publicação dos trabalhos de Kahneman e Tverski (1979) sobre o 

comportamento e o processo de tomada de decisão do ser humano em situação de risco.’’ 

(HALFELD; TORRES, 2001). 

 

De acordo Yoshinaga et al. (2008), o surgimento das Finanças Comportamentais 

decorreu da incapacidade do Modelo Moderno de Finanças, que se baseia na racionalidade dos 

agentes econômicos, em explicar um amplo conjunto de fenômenos observados regularmente 

no mercado financeiro. As finanças comportamentais surgiram com o intuito de aprimorar os 

modelos teóricos dominantes acrescentando aspectos comportamentais antes desconsiderados. 

 

Contudo, esse modelo não conseguia mais constatar as anomalias do mercado 

financeiro, gerando assim espaço para consolidação de conceitos abordados pelas finanças 

comportamentais, tais como a aversão à perda, a autoconfiança excessiva, os exageros quanto 

ao otimismo e pessimismo e a sobre-reação às novidades do mercado. 

  

Observa-se o Quadro 1 com os comportamentos citados. 
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Quadro 1: Comportamento dos Investidores 

          
Fonte: Adaptado de Fernandes e Ritta (2012); Halfeld e Torres (2001); Silva et al. (2008). 

A teoria tradicional defende que os agentes econômicos possuem uma racionalidade 

ilimitada, ignorando aspectos psicológicos que influenciam nas decisões tomadas. Vários 

estudos comprovam que os agentes não se comportam como prediz a racionalidade da teoria 

neoclássica. Diante desse quadro, os economistas comportamentais defendem uma 

racionalidade limitada, pois os agentes são influenciados por aspectos emocionais e 

psicológicos, admitindo assim que são capazes de cometer erros sistemáticos como também 

esses erros, desvios causam implicações, impactando as decisões econômicas. (MILANEZ, 

2003). 

Como explicam Rogers; Securato e Ribeiro (2007, p. 53): 
 

A Teoria do Prospecto proposta por Kahneman e Tversky (1979), busca explicar os 

vieses cognitivos (heurísticos) no processo de tomada de decisões. Esses autores 

propõem uma nova teoria de utilidade esperada para a tomada de decisões em 

condições de risco e buscam explicações para os processos pelos quais os impulsos 

sensoriais são transformados, reduzidos, elaborados, armazenados, recuperados e 

usados. 

 

De acordo com Macedo Junior (2013, p. 93): 

 
As Finanças Comportamentais possibilitam conhecer mais as tendências do 

comportamento humano, o que pode ajudar ou prejudicar os investimentos e outras 

questões. Com a ajuda da Psicologia Cognitiva e dos avanços da tecnologia [...] 

AVERSÃO À PERDA

O investidor pondera tanto os ganhos quanto as perdas, mas não dá a

ambos o mesmo valor psicológico. A dor de perder é maior que a de

ganhar. O investidor se predispõe a arriscar para evitar perdas do que

para conquistar ganhos. A ideia de perder afeita o indíviduo bem mais

que a ideia de ganhar. 

AUTOCONFIANÇA 

EXCESSIVA

Os investidores superestimam seus conhecimentos financeiros,

ignorando informações adicionais. Possuem a convicção que suas

informações são mais confiáveis que as dos outros, em consequência

desse comportamento aumenta-se a probabilidade de tomar decisões

erradas devido a uma má análise do mercado.

EXAGEROS QUANTO 

AO OTIMISMO E 

PESSIMISMO

Os investidores têm dificuldades em compreender o conceito de Retorno

à Média, ou seja, que o preço de todos os papéis tendem a convergir

para um valor médio, a qual eventualmente retornam, não sobem ou

descem infinitamente. Os investidores têm dificuldades de analisar os

papéis quer estejam em alta quer estejam em baixa.

SOBRE-REAÇÃO ÀS 

NOVIDADES DO 

MERCADO

O investidor é influenciado pelas especulações difundidas no mercado,

ou seja, pelas noticias favoráveis ou desfavoráveis, e não pelo valor

justo que valem os papéis, com base em dividendos, juros, rentabilidade.
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verificaram que existem dois processos que afetam às decisões econômicas: são os 

processos automáticos de decisão, conhecidos como atalhos mentais, e os processos 

de interferências do sistema afetivo nas decisões das pessoas. 

 

Isso é explicado porque parte das decisões tomadas é racional e deliberativa, as quais 

são escolhidas após ponderações e reflexão. Outra parte é automática, impulsiva, que parte das 

emoções. Essa abordagem também é válida para as decisões econômicas. (MACEDO JUNIOR, 

2013). 

 

As finanças comportamentais é o campo de estudo em que identifica-se como as 

emoções e os erros cognitivos interferem na tomada de decisão dos investidores e como esses 

padrões de comportamento influenciam mudanças de mercado. (HALFELD; TORRES, 2001). 

Portanto, percebe-se que as escolhas feitas pelos indivíduos sofrem influências de diversas 

variáveis. Não há decisão totalmente racional, sempre há interferência de vieses psicológicos e 

sociais que devem ser levados em conta, pois possuem relevante significância. 

 

2.3 Educação Financeira e Finanças Pessoais 

 

De acordo com Savoia; Saito e Santana (2007, p. 1122), compreende-se como educação 

financeira “...um processo de transmissão de conhecimento que permite o desenvolvimento de 

habilidades nos indivíduos, para que eles possam tomar decisões fundamentadas e seguras, 

melhorando o gerenciamento de suas finanças pessoais.’’  

 

Conforme afirma Cerbasi (2004, p. 16), grande parte dos problemas financeiros 

familiares decorrem de decisões ruins. Tenta-se ostentar um padrão de vida acima do nível de 

renda e em consequência disso vem as dívidas, com alto índice de juros. Os erros financeiros 

costumam ser armadilhas para quem não sabe como lidar com o dinheiro. Ter controle 

financeiro e saber com o que gastar e como gastar é um desafio para muitos, por isso possuir 

conhecimento acerca da educação financeira é pontual e necessário.  

 

Segundo Famá e Prado (2016), educação financeira é um tema bastante relevante e 

necessário para o bom equilíbrio das finanças. Em nosso cotidiano temos vários exemplos em 

que o conhecimento desta matéria é imprescindível para o bom uso do dinheiro.  

 

Diante disso, o indivíduo ao adquirir e aperfeiçoar seu conhecimento financeiro se 

mostra cada vez mais presente e determinante para traçar planos e alcançar objetivos. Saber o 

que fazer com os recursos obtidos e quais produtos se mostram mais vantajosos é um 

conhecimento chave para conseguir rentabilidade e aplicação adequada da renda. 

 

Corroborando com esse pensamento, Famá e Prado (2016) acreditam que a educação 

financeira influencia em variáveis, tais como sociais e pessoais, e que influencia favoravelmente 

uma criação de consciência, visando decisões de consumo, crédito, poupança e investimento. 

 

De acordo com Pinheiro (2008), “A tomada dessas decisões requer informação e 

formação adequadas, de modo que os usuários de produtos financeiros tenham a consciência de 

que, entre as opções disponíveis, serão capazes de escolher a que provavelmente mais lhes trará 

benefícios.’’ 

 

Ainda segundo Pinheiro (2008), a educação financeira possibilita aos indivíduos optar 

pela escolha mais vantajosa. Acrescenta Miranda (2013) que com o crescimento do setor 
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financeiro, com mais ofertas de produtos e serviços, o mercado necessita de consumidores mais 

instruídos para realizar as escolhas certas e obter resultados desejáveis. 

 

Partindo desse pressuposto, infere-se que o conhecimento sobre educação financeira se 

mostra essencial aos indivíduos e os auxilia a gerir melhor seu dinheiro. O assunto finanças 

pessoais trata sobre a relação dos indivíduos com o gerenciamento de seus recursos.  

 

 

Para Gitman, finanças (2003, p. 4): 

 
São como a arte e a ciência da gestão do dinheiro. Praticamente todos os indivíduos e 

organizações recebem ou levantam, gastam ou investem dinheiro. [...] Muitas pessoas 

poderão se beneficiar da compreensão do campo de finanças, pois lhes permitirá tomar 

melhores decisões financeiras pessoais. 

 

De acordo com Bitencourt (2004), grande parte da população possui um relacionamento 

com as finanças, seja efetuando um saque no caixa eletrônico, contraindo empréstimos, 

realizando financiamentos, fazendo compras no cartão de crédito, porém poucos são capazes 

de afirmar que são íntimos das finanças. 

 

Ainda segundo Bitencourt (2004, p. 34), “Conhecer os fundamentos das finanças 

determinará quais atitudes serão tomadas pelas pessoas no dia a dia financeiro e, os hábitos são 

completamente diferentes entre as situações de conhecimento ou desconhecimento dessa 

ciência.’’ 

 

Como afirma Giordani (2015), a matemática das finanças pessoais não é nada 

complicada, são simples operações de adições e subtrações. Porém, muitas pessoas se 

perguntam porque sempre falta dinheiro ou porque o orçamento sempre está apertado. A 

resposta para essas perguntas é pelo fato de não ser feito o orçamento; o controle dos gastos; as 

escolhas corretas e a definição dos objetivos para o futuro. 

 

Giordani (2015), descreve alguns passos para se ter conhecimento acerca das finanças 

pessoais, tais como, relacionar os rendimentos da família; identificar onde o dinheiro está sendo 

gasto; separar as despesas fixas e variáveis; avaliar os gastos quanto à necessidade; conversar 

sobre a situação financeira da família; estabelecer objetivos; as vantagens de se alcançar os 

objetivos; efetuar um bom controle e comprometer-se em cumprir os objetivos. 

 

Os objetivos estabelecidos devem ser claros, realistas e atingíveis. Deve-se estabelecer 

objetivos para curto, médio e longo prazo. Objetivos de curto prazo devem ser realizados em 

até um ano; de curto prazo entre dois a cinco anos; e os de longo prazo devem ser acima de 

cinco anos. 

 

Corroborando com esse pensamento, Fernandes (2011, p. 21) afirma: 

 
Cada pessoa deve administrar suas finanças por meio de estabelecimento de critérios 

que melhor se adaptem a sua situação financeira. Desta forma é possível prever os 

recursos que estarão disponíveis no futuro e, assim, pode-se determinar como estes 

recursos serão utilizados para proporcionar retorno financeiro. 

 

Estabelecidos os objetivos e efetuado o levantamento das receitas e das despesas é 

possível ir para o passo seguinte, a elaboração do planejamento financeiro pessoal.  
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2.4 Planejamento Financeiro Pessoal: Ferramentas para o Controle do Patrimônio 

Pessoal  

 

O passo inicial para o alcance de objetivos é o planejamento. É a partir dele que definem-

se as metas a serem alcançadas, os objetivos a serem atingidos e o caminho para se chegar até 

eles. Segundo afirma Hoji (2012, p. 405) “O planejamento consiste em estabelecer com 

antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições preestabelecidos, 

estimando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades, para atingir os 

objetivos fixados.’’ 

 

Para Frankemberg (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 sua família.’’ 

  

Conforme Gomes e Sorato (2010), em consequência das movimentações financeiras 

realizadas pelos indivíduos, ressalta-se a importância de se ter controle e construir uma gestão 

financeira pessoal. 

 

Segundo Souza (2014, p. 21), o planejamento financeiro pessoal “é a ferramenta ideal 

para minimizar as preocupações e inquietações relacionadas ao dinheiro que são 

desnecessárias.’’ O desenvolvimento do planejamento ajuda a traçar planos e estabelecer metas 

a serem alcançadas, proporcionando uma visão real do que deve ser feito para atingir os 

objetivos estipulados, colaborando assim para a formação de poupança e patrimônio pessoal. 

 

Para Cerbasi (2004, p. 19), “o planejamento financeiro tem um objetivo muito maior do 

que simplesmente não ficar no vermelho. Mais importante do que conquistar um padrão de vida 

é mantê-lo, e é para isso que devemos planejar.’’  

 

Conforme afirma Aguiar Junior (2013, p. 12): 

 
A administração das finanças pessoais influi no bem-estar das pessoas, sem levar em 

consideração sua renda, os indivíduos a cada ano que passa numa amplitude cada vez 

maior, buscam viver melhor. A procura pela melhoria da qualidade de vida é contínua 

do ser humano e a questão econômico-financeira está diretamente ligada ao bem-estar 

social dessas pessoas. A preparação do planejamento financeiro pessoal não é uma 

tarefa fácil, porém, é indispensável para quem tem planos para o futuro. 

 

O planejamento financeiro é imprescindível para utilizar os recursos de acordo com suas 

possibilidades. Ele deve funcionar como um mapa de navegação da vida financeira. Como você 

está, onde quer chegar e quais atitudes tomar. A maioria das pessoas deixa para elaborar o 

planejamento somente quando estão endividadas, o ideal é elaborar quando a vida financeira 

não apresenta problemas, assim, o planejamento é direcionado não a sanar problemas, mas a 

redirecionar os gastos para melhoria de vida e realização de objetivos. (MACEDO JUNIOR, 

2013). 

 

“O planejamento financeiro possibilita consumir mais e melhor. Consumir ‘mais’ por 

meio da potencialização do dinheiro e ‘melhor’ via eliminação de desperdícios.’’ (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2013, p. 35). 

 

De acordo com Gitman (2003, p. 10), “as atividades financeiras e contábeis estão 

intimamente relacionadas e com frequência se sobrepõem. Na verdade, nem sempre é fácil 
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distinguir entre a administração financeira e a contabilidade.’’ Conforme cita o autor, as duas 

áreas são bem relacionadas, portanto, é possível fazer uso de algum tipo de ferramenta contábil 

para controle do patrimônio. 

 

Conforme Crepaldi (2003, p. 157), a escrituração/registro das movimentações efetuadas 

permite consolidar as operações que continuamente foram praticados. 

 

 “A contabilidade dispõe de diversas ferramentas que auxiliam no controle de atividades 

econômicas. Estas, por sua vez, fornecem aos gestores informações que favorecem nas decisões 

e operações financeiras.’’ (GOMES; SORATO, 2010, p. 5). Como ferramentas para controle 

do patrimônio podemos citar o Balanço Patrimonial, o Fluxo de Caixa e a Demonstração de 

Resultados, como também citar alguns softwares financeiros capazes de fazer o controle e 

apresentar um resumo da gestão financeira mensal e/ou anual.  

 

Podemos definir Balanço Patrimonial como sendo um demonstrativo contábil que 

evidencia de forma sintética e ordenada as contas patrimoniais, quer sejam bens e direitos, quer 

sejam obrigações. Apresenta a situação patrimonial em dado momento. (CREPALDI, 2003, p. 

159) 

 

Crepaldi (2003, p. 159) descreve da seguinte maneira: 

 
O balanço, em geral, é apresentado em duas colunas. Na coluna da esquerda, as contas 

do Ativo, e na coluna da direita, temos as contas do Passivo e Patrimônio Líquido. 

Representa uma fotografia da empresa em certa data. No ativo estão as aplicações dos 

recursos colocados à disposição da empresa. O passivo e o patrimônio líquido indicam 

a origem desses recursos. 

 

Observa-se um exemplo de balanço patrimonial pessoal. 

 

Quadro 2: Exemplo de Balanço Patrimonial Pessoal 

 
Fonte: Adaptado de Montoto (2012) 

Total do Ativo Circulante 42.200,00R$        Total do Passivo Circulante 29.800,00R$      

Dinheiro no Bolso 800,00R$                        Cheque Especial 450,00R$                    

Conta Corrente 3.200,00R$                     Cartão de Crédito 1.200,00R$                 

Poupança 23.000,00R$                   Crediários em Lojas

Salário ou pró-labore 2.800,00R$                     Contas a Pagar 850,00R$                    

Aluguéis 1.000,00R$                     Impostos 300,00R$                    

Outras Contas a Receber Financiamento de Imóvel (CP) 15.000,00R$               

Investimentos 500,00R$                        Financiamento de Veículo (CP) 12.000,00R$               

Previdência Privada 8.500,00R$                     

CDB e Outros 2.400,00R$                     Total do Passivo Não Circulante 155.000,00R$    

Ações

Financiamento de Imóvel (LP) 135.000,00R$             

Total do Ativo Não Circulante 188.000,00R$      Financiamento de Veículo (LP) 20.000,00R$               

Veículos 32.000,00R$                   Patrimônio Líquido 45.400,00R$      

Imóveis 150.000,00R$                 

FGTS 6.000,00R$                     Riqueza Líquida 45.400,00R$               

Outros

Total do Ativo 230.200,00R$      Total do Passivo 230.200,00R$    

ATIVO PASSIVO
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De acordo com Padoveze (2007, p. 382), o fluxo de caixa evidencia as modificações 

ocorridas no saldo das disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa), ou seja, os pagamentos 

e recebimentos efetuados em determinado período.  Marion (2009, p. 118) discorre que “Todo 

mundo tem seu fluxo de caixa. Por mais simples que uma pessoa seja, ela tem de memória 

quanto entrou de dinheiro no mês e quanto saiu, quanto foi gasto. Até uma criança que ganha 

mesada sabe seu fluxo financeiro.’’ 

 

Geralmente, os indivíduos organizam seu fluxo de caixa com base no extrato bancário, 

cartão de crédito ou ainda mediante anotações em agendas, alguns ainda montam planilhas nos 

smartphones ou notebooks. Nota-se que é uma demonstração importante, pois permite ao 

usuário identificar a disponibilidade dos recursos, se faltará e precisará adquirir um empréstimo 

ou financiamento ou se terá dinheiro disponível para aplicações no mercado financeiro e para 

investimentos. 

 

Observa-se um modelo de fluxo de caixa pessoal conforme demostrado. 

 

Quadro 3: Fluxo de Caixa Pessoal 

 
Fonte: Adaptado de Marion (2009) 

 

Conforme Marion (2009, p. 97) “A Demonstração do Resultado do Exercício é um 

resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período, normalmente 12 

meses. É apresentada de forma dedutiva [...] das receitas subtraem-se as despesas e, em seguida, 

indica-se o resultado (lucro ou prejuízo).’’ Com esse demonstrativo é possível visualizar as 

receitas e despesas efetuadas durante determinado período e verificar onde se a pessoa tem mais 

despesas que receitas. 

 

Como exemplo do demonstrativo de resultado, cita-se a Declaração Anual do Imposto 

de Renda Pessoa Física, onde são elencadas as despesas dedutíveis e todos os rendimentos 

tributáveis ou não. 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Saldo Inicial de Caixa

Dinheiro

Salário

Horas Extras

Outros Recebimento

Total de Entradas

Água

Luz

Mensalidade Escolar

Combustível

Financiamento Casa

Condomínio

Creche

Outras Despesas

Total de Saídas

Saldo Operacional

Saldo Final

MÊS/ANO
SEMANA 1 SEMANA 2
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Esses são exemplos de demonstrativos contábeis adaptáveis para pessoas físicas. No 

entanto, apesar desses demonstrativos satisfazerem o usuário na busca do registro e resumo das 

informações financeiras, utilizam-se em maior quantidade e com mais frequência planilhas e 

aplicativos nos smartphones e computadores. Muitos deles já são integrados com as contas 

bancárias, captando assim os débitos e créditos da conta bancária e lançando no aplicativo. Eles 

dão mais agilidade e comodidade ao usuário, facilitando assim sua gestão financeira. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o propósito de atender ao objetivo principal proposto pela pesquisa, utilizou 

métodos e técnicas cientificas. “Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista.’’ (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 83) 

De acordo com Gil (2002, p. 17) “A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos.’’  

Com a finalidade de atender aos objetivos delineados, será realizada uma pesquisa de 

natureza descritiva, que de acordo com Gil (2002, p. 42) essas pesquisas possuem como 

objetivo o estabelecimento de associações entre variáveis e visam descrever as características 

de uma população ou fenômeno observado.  

Quanto à abordagem ela é considerada quantitativa pois conforme Rodrigues (2006, p. 

89), a pesquisa quantitativa está relacionada à análise, quantificação e interpretação dos dados. 

Utiliza-se métodos estatísticos para analisar os dados obtidos através da pesquisa, tais como 

porcentagem, média, desvio-padrão, entre outros. 

Quanto ao delineamento, a pesquisa tem caráter do tipo survey. Conforme afirma Gil 

(2008, p. 55) as pesquisas desse tipo “se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer’’. Ainda de acordo com Gil (2008, p. 55), esse tipo de 

delineamento solicita informações a um grupo significativo de pessoas para depois fazer uma 

análise quantitativa e extrair conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Referente à técnica da coleta de dados foi utilizado o questionário. Para Lakatos e 

Marconi (2010, p. 184), o questionário “é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série ordenada de perguntas.’’ Foi desenvolvido e enviado por meio do software Google 

Docs ® e encaminhado por meio eletrônico. O questionário foi divulgado por meio da rede de 

contatos. A pesquisa foi realizada durante o mês de junho/2017 e a amostra investigada 

constituída por 126 pessoas é composta por pessoas formadas em Contabilidade. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O questionário aplicado permitiu coletar informações socioeconômicas dos 

participantes. Dentre as 126 pessoas, 50% foram do sexo masculino e 50% do feminino. Com 

relação a faixa etária a que apresentou o maior percentual totalizando 53,20% foi a idade entre 

26 a 35 anos; 34,1% entre 20 a 25 anos; 8,7% de 35 a 45 anos e 4% acima de 46 anos. 

 

Em relação ao estado civil dos respondentes 64,3% estão solteiros; 31% estão casados; 

2,4% estão divorciados e igualmente 2,4% estão vivendo sob união estável. O tempo de 

profissão que apresentou o maior número de escolha foi a alternativa até 5 anos, com 61,1%; 
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depois 23,8% o tempo entre 6 e 10 anos; 10,3% entre 11 e 20 anos; 3,2% entre 21 e 30 anos e 

apenas 1,6% acima de 31 anos de profissão. 

 

Com relação a principal fonte de renda 73,8% responderam a opção emprego; 13,5% 

são autônomos; 7,1% empresários e o restante 5,6% apresentaram diversas respostas, tais como: 

investidor; desempregado; bolsa de mestrado acadêmico; estudante; e mantido financeiramente 

pelos familiares. 

 

Quando perguntado sobre a faixa de renda 76,2% responderam que ganham entre R$ 

1.001,00 a R$ 5.000,00; 11,9% entre R$ 5.001,00 a R$10.000,00; 8,7% até R$ 1.000,00; 1,6% 

de 15.001,00 até 20.000,00; 0,8% de R$ 10.001,00 até R$ 15.000,00 e 0,8% acima de R$ 

20.000,00. Depreende-se da análise que a maioria dos participantes com até 5 anos de profissão 

ganham entre R$ 1.001,00 a R$ 5.000,00. 

 

Referente ao objetivo principal de verificar a formação de patrimônio dos profissionais 

contábeis, quando perguntado sobre o que é planejamento financeiro pessoal 61,9% possuem 

conhecimento e utilizam um planejamento, conforme o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Planejamento Financeiro Pessoal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Acerca do planejamento do uso dos recursos, 76,2% responderam que sim, que possuem 

um orçamento em que se orientam mensalmente; 20,6% afirmam que não planejam, apenas 

verificam o extrato bancário para não cair no cheque especial e uma minoria de 3,2% não 

planeja de maneira alguma, se ultrapassam o orçamento recorrem a empréstimos a bancos ou a 

terceiros. Depreende-se que mais de 60% sabem o que é planejamento financeiro e fazem uso 

de um. 

 

Quando perguntado sobre a saúde financeira, 63,5% consideram organizada suas 

finanças, já que possuem controle sobre o dinheiro e não possuem dívidas que comprometam 

seu patrimônio e poupam sempre que possível.  
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Tabela 1: Saúde Financeira 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Sobre as receitas e as despesas, observa-se que em mais de 50% dos participantes as 

receitas são suficientes para pagar as despesas e poupar. Aproximadamente, o percentual de 

30% a 35% encontra-se na situação em que é possível pagar todas as dívidas, mas em 

contrapartida, não poupam. E um percentual abaixo dos 12% encontra-se endividado, as 

receitas são insuficientes para cobrir os gastos. 

 

Gráfico 2: Receitas e Despesas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Quanto a possuir um bem imóvel 35,7% possuem o imóvel em que moram; 25,39% 

moram com os pais e pretendem adquirir um imóvel próprio; 16,67% moram de aluguel mas 

pretendem adquirir um imóvel e 11,1% possuem um imóvel próprio e outro(s) para 

investimento. 

 

Tabela 2: Bem Imóvel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Em relação a sua saúde financeira, você considera ela: Percentual

Organizada 63,50%

Parcialmente desorganizada 32,50%

Desorganizada 4,00%

Total Geral 100%

Você possui algum bem imóvel? Percentual

sim, possuo o imóvel em que moro 35,70%

não, moro com os familiares e pretendo adquirir um imóvel próprio 25,39%

não, moro de aluguel mas pretendo adquirir um imóvel 16,67%

sim, possuo um imóvel para moradia e outro(s) para investimento 11,10%

não, moro de aluguel mas pretendo comprar um imóvel para investir 5,60%

não, moro de aluguel e não pretendo adquirir imóvel 4,00%

sim, possuo imóvel(is) para investimento 1,58%

Total Geral 100%
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Perguntou-se aos que investiam, qual o percentual da renda costumavam investir, 

responderam 84 participantes. Dentre eles, 45,2% investem de 1% a 10% e 28,6% de 11% a 

20%. Segue Gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Percentual de Investimento 

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Percebe-se que mais de 45% costumam reservar uma pequena parte dos rendimentos 

para investir. 

 

Referente ao comportamento dos participantes com o intuito de saber qual perfil 

prevaleceria, se agressivo ou conservador, constatou-se que 76,2% dos respondentes possuem 

um perfil conservador. Em um contexto em que possuem R$ 1.000 disponível para aplicação, 

preferem a alternativa em que possuem 100% de chances de ganhar R$ 500 a alternativa em 

que existe a possibilidade de ganhar R$ 2.000 ou de ganhar $0.  

 

Quanto aos objetivos específicos, mais precisamente sobre analisar como os contadores 

fazem a gestão financeira, 72,2% costumam estabelecer objetivos definidos e tentam segui-los; 

17,5% possuem objetivos mas não costumam segui-los; 7,9% não possuem, mas gostariam de 

determiná-los e 2,4% dos participantes não possuem e nem tem interesse em defini-los. 

 

Em relação aos prazos obteve-se 112 das 126 respostas, sendo que 58,9% estabelecem 

para um prazo médio, entre um e cinco anos; 30,4% para curto prazo, até um ano e 10,7% 

definem seus objetivos por um prazo longo, acima de cinco anos.  

 

Sobre o acompanhamento do orçamento 63,5% acompanham mas realizam alguns 

ajustes durante a execução; 19% executam sem alterar e 17,5% nunca acompanham.  

 

Com relação ao hábito de poupar 45,2% poupam quando sobram recursos; 34,9% 

sempre poupam e 19,8% não poupam nunca. Infere-se que dos participantes que investem, mais 

de 45% costumam investir um percentual baixo entre 1% a 10% condizente com o hábito de 

poupar, pois apenas reservam uma quantia quando sobram recursos. 

 

Quando perguntado sobre qual investimento era mais utilizado, obteve-se que 55,5% 

preferem a poupança, combinando com o perfil conservador dos participantes. 

 



15 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Opções de Investimentos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Sobre a identificação das ferramentas utilizadas, verificou-se que 56,3% utilizam 

planilhas no excel; 17,5% utilizam aplicativos no smartphone; 13,5% não utilizam nenhuma 

ferramenta; 11,9% recorrem a anotações em agenda e apenas 0,8% utilizam os demonstrativos 

contábeis. 

 

Referente aos obstáculos encontrados para a realização do planejamento financeiro, 51 

participantes responderam, sendo que 76,48% alegam a falta de tempo como principal causa; 

9,8% desconhecem ferramentas para controle financeiro; 11,76% desconhecem quanto ganham 

e quanto gastam e 1,96% afirmam a ausência do hábito e cultura do planejamento financeiro. 

 

Sobre as facilidades 41,4% sabe quanto exatamente ganha e quanto gasta; 20,2% 

possuem conhecimento em excel; 10,6% constatam a disponibilidade de aplicativos nos 

celulares e computadores que ajudam nessa tarefa e 27,9% consideram como facilidades todas 

as alternativas. 

 

Quando analisado sobre se o conhecimento obtido é considerado relevante e ajuda na 

gestão financeira dos profissionais, 68,3% responderam que a ciência contábil pode amparar a 

pessoa física em seu planejamento financeiro pessoal; 29,4% disseram que sim, mas que 

necessita de outros ramos do conhecimento, pois sozinha não é suficiente e 2,4% afirmaram 

que a ciência contábil não auxilia no conhecimento. 

 

Quando perguntado se o curso de ciências contábeis e o exercício da profissão ajudam 

a gerir melhor as finanças, 67,5% afirmam que sim e que aplicam os conhecimentos obtidos; 

23,8% disseram que sim, porém não aplicam o conhecimento e 8,7% disseram que os 

conhecimentos não são úteis na gestão financeira. Observa-se que o conhecimento da ciência 

contábil é relevante e possui uma relação positiva na prática, ou seja, auxilia os profissionais 

no gerenciamento financeiro. 

 

Qual dos investimentos você aplica mais? Percentual

Poupança 55,50%

Não Investe 18,30%

Títulos do Tesouro Nacional 9,50%

CDB 7,90%

Ações 2,40%

Previdência Privada 2,40%

Fundos de Investimento 1,60%

Letras de Crédito 0,80%

Capitalização 0,80%

Bitcoin 0,80%

Total Geral 100%
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Perguntou-se ainda se os participantes tiveram alguma disciplina sobre educação 

financeira durante os estudos, destes, 55,6% tiveram na faculdade e/ou cursos; 21,4% 

responderam que pesquisavam de forma independente sobre o tema; 16,7% afirmam ter 

curiosidade sobre a matéria e 6,3% nunca se interessou sobre o tema. 

 

Em relação à procura de informações sobre finanças pessoais 44,4% buscam se manter 

informados; 43,7% às vezes e 11,9% não procuram informações sobre o assunto. Infere-se que 

mais de 80% têm contato com o assunto e procuram se manter informados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Decurso as etapas iniciais, quais sejam, fundamentação teórica, elaboração e aplicação 

dos questionários e consequente análise dos resultados, constatou-se que foi cumprido o 

objetivo principal de verificar a formação de patrimônio dos profissionais formados em 

contabilidade e os específicos.  

 

Os participantes correspondentes a 61,9% afirmam ter conhecimento sobre o que é um 

planejamento financeiro pessoal e fazem uso de um, corroborando com isso 76,2% responderam 

que utilizam um orçamento em que se orientam mensalmente e 63,5% consideram sua saúde 

financeira organizada. A partir da análise sobre as receitas e despesas obteve-se que mais de 

55% dos participantes gastam menos do que ganham e que suas receitas são suficientes para 

suprir as despesas. Depreende-se disso que os contadores pensam na maneira de usufruir os 

seus recursos e costumam manter as finanças em ordem.  

 

Acerca da posse de bens imóveis, 48,38% afirmam ter um imóvel próprio e/ou para 

investimento. Dos participantes, 47,66% moram ou na casa dos familiares ou de aluguel e 

procuram adquirir um imóvel próprio, seja para moradia ou investimento. Percebe-se que os 

contadores buscam possuir um bem imóvel.  

 

Com relação ao hábito de poupar os profissionais geralmente poupam quando sobram 

recursos, em consequência disso a maioria poupa entre 1% a 10% dos recursos. Sobre o tipo de 

investimento que costumam investir, mais de 55% afirmaram aplicar na poupança, combinando 

assim com o perfil conservador dos participantes.  

 

Para controle do orçamento os profissionais alegaram maior uso de planilhas no 

software Excel. Como facilidades afirmaram possuir conhecimento sobre quanto exatamente se 

ganha e quanto é gasto. Como obstáculos ao realizar um planejamento declararam a falta de 

tempo. 

 

Sobre a relevância do conhecimento obtido e o auxílio na gestão financeira dos 

profissionais contábeis, mais de 65% asseguraram que a ciência contábil pode amparar a pessoa 

física e a vivência na profissão e os estudos acadêmicos foram úteis na gestão financeira 

pessoal. Grande parte teve contato com a disciplina de Educação Financeira e costumam se 

manter informados sobre a matéria. Conclui-se que a maioria dos profissionais contábeis que 

foram questionados, mantém uma vida financeira saudável, realizam um planejamento 

financeiro pessoal, buscam manter o orçamento equilibrado, porém reservam um percentual 

baixo para investimentos e não aplicam em investimentos de alto risco, preferem a poupança, 

pois não veem riscos aos seus recursos, possuem portanto, um perfil conservador.  
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Mais de 50% dos profissionais questionados tiveram contato com disciplinas 

relacionadas a Educação Financeira, Finanças Empresariais, Planejamento Financeiro, 

constatou-se que o contato com essas disciplinas gerou uma relação positiva na prática, 

instruindo os profissionais a gerir suas finanças. 

 

Tendo em vista a importância de manter uma vida financeira equilibrada, propõe-se a 

continuidade dessas matérias na grade curricular do curso de ciências contábeis, pois constatou-

se que o relacionamento com matérias que envolvem educação financeira e finanças pessoais 

ensejam uma aplicabilidade na gestão financeira pessoal, tendo como consequência uma vida 

financeira saudável.  

 

Porém, apesar de mais de 60% considerarem um equilíbrio nas finanças, ainda o perfil 

se concentra no tipo conservador, ou seja, os contadores ainda se sentem inseguros quanto a 

apostarem em outros tipos de investimento e consolidarem o hábito de investir, visto a maior 

concentração em uma pequena porcentagem de investimento e a escolha pela poupança. 

Sugere-se também um estudo futuro com amostragem maior. 
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