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RESUMO 
 
 

Métodos para uma gestão financeira pessoal Nos últimos anos, percebe-se um 
desenvolvimento econômico e social do Brasil, possibilitando a ascensão econômica de muitos 
brasileiros. No geral, com exceção de momentos de crise não só no país como no mundo, 
cresceram os empregos e muitas pessoas passaram de classes desprivilegiadas, chamadas de 
D, para classes médias, nomeadas de C e B. Todo esse contexto levou a população a 
consumir mais, porém surgiu o problema, visivelmente denunciado pela mídia atual, da gestão 
inadequada da vida financeira pessoal. Uma hipótese possível para esse problema é a falta de 
conhecimento sobre finanças ou de métodos de controle financeiro mais acessíveis para a 
realidade dos brasileiros, possibilitando-os uma gestão individual facilitada de suas próprias 
questões econômicas. Observa-se que muitas pessoas associam a educação financeira a 
complexas operações matemáticas, mas o planejamento financeiro pode-se tornar um hábito 
simples e objetivo e pode mostrar com clareza como equilibrar os gastos. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho, ainda em fase inicial e inserido no campo dos estudos da área 
administrativa, é apontar, de maneira elucidativa, métodos ou instrumentos acessíveis para a 
gestão financeira pessoal ao público de diversas áreas. Como resultados de discussões e 
pesquisas bibliográficas, foram eleitos três instrumentos de gestão financeira, a saber: 1. a 
separação do que seriam necessidades e do que seriam desejos (BANCO DO BRASIL, 2013), 
para a partir disso se destinar os recursos financeiros disponíveis; 2. a elaboração de uma 
simples planilha, feita manualmente ou em programas de computador, em que se dividem 
colunas com “ganhos/salários”, “gastos fixos”, “gastos previstos” e “reservas”; 3. a utilização de 
aplicativos de gestão financeira gratuitos que podem ser baixados e usados no dia a dia, como: 
“Finance”, aplicativo que organiza as despesas em categorias e as dispõe em um gráfico que 
permite observar qual delas consome mais dinheiro do orçamento; “Minhas Economias”, 
aplicativo em que os gastos e ganhos são cadastrados de acordo com a categoria, registrados 
em um calendário e notificados com antecedência sobre vencimento, e “Money Care”, que 
oferece relatórios para uma análise detalhada das movimentações pessoais, seja por categoria 
ou conta. Esses aplicativos estão disponíveis para dispositivos Androides e IOS. Ressalta-se, 
nas três formas indicadas, a importância da confiabilidade de cada método de acordo com o 
perfil do usuário, o que será produto de uma escolha individual. Pode-se concluir que há, 
atualmente, uma necessidade de as pessoas, da área administrativa ou não, vivenciarem a 
educação financeira aplicando um planejamento simples com o uso de técnicas acessíveis. 
Logo, este trabalho justifica-se pela contribuição aos interessados nesse tema ou àqueles que 
precisam de um planejamento para gerir os recursos financeiros pessoais. O gerenciamento 
dos recursos financeiros pode proporcionar, de maneira segura, a estabilidade econômica 
familiar, a qual, por sua vez, poderá abrir oportunidades para realização de novos projetos. 
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