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Resumo
O segmento das finanças pessoais aborda o comportamento de uma pessoa ou grupo familiar
na administração da sua renda. Cotidianamente, providências financeiras são tomadas que
acarretam impactos na vida pessoal dos indivíduos. A investigação das finanças individuais
circundam conceitos e técnicas essenciais para a perpetuação de uma gestão eficiente da renda
de uma comunidade ou família. Devido ao aparecimento de um novo vírus, o COVID-19, as
empresas precisaram adaptar-se às novas tecnologias, até então não tão utilizadas por
algumas, e o e-commerce potencializou as novas possibilidades de consumo necessárias a
vida do indivíduo, a maneira que como o ato de evitar gastos desnecessários, resultam em
ganhos maiores para a vida financeira das pessoas. A característica de poupar tem como base
adiar anseios do presente, aspirando o consumo de algo maior no futuro. O ponto em comum
da educação financeira para atuar de forma efetiva na realidade atual, está em conectar a
bagagem educacional do indivíduo e o meio cultural ao qual ele está inserido, equilibrar a
capacidade de gerar receita suficiente para suprir as despesas. O presente estudo buscou
identificar o impacto que existe da educação financeira e o orçamento familiar para evitar o
endividamento frente à pandemia do COVID-19, realizando a pesquisa de forma exploratória,
adotando procedimentos bibliográficos. Para tanto foi possível identificar que o e-commerce
tem ganho destaque dentre a população, porém, a incerteza que paira sobre todos é constante.
Percebeu-se que a educação financeira é necessária no cotidiano de todo ser humano,
principalmente, na realidade que se vivência atualmente. Para auxiliar, mostrar e encaminhar
as pessoas no sentido de analisar o conjunto das contas e fazer uma realocação adequada.
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1 INTRODUÇÃO
Considerada como a aplicação de conhecimentos básicos e práticos para o controle
financeiro pessoal dos indivíduos, a educação financeira é uma ferramenta importante para
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que as pessoas, consigam gerir sua renda de forma que seja permitido poupar e investir
adequadamente. Fixar esse compromisso trás possíveis benefícios como a redução do
desperdício, consumo consciente, o melhor aproveitamento do dinheiro, além de possibilitar a
capacidade de se preparar para imprevistos futuros.
Para alcançar tais benefícios, entretanto, é indispensável pôr em prática os conceitos
da educação financeira. Isto é, fazer o registro das receitas e das despesas, e elaborar um
planejamento condizentes com as metas possíveis de se alcançar. Nesse caso, deve-se está
vigilante a forma como a renda está sendo utilizada, ou seja, se está gastando com o que
deseja ou com o que necessita, pois, compreender a diferença de desejo e de necessidade é
imprescindível para uma boa gestão de finanças pessoais.
Frente ao exposto, será analisada a importância da educação financeira e do orçamento
familiar frente à pandemia do COVID-19.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Educação financeira
Segundo Jacob, Sharyl e Malcolm (2000), a matéria educação na área de finanças
abrange o conhecimento de termos financeiros de mercado, a aptidão com o uso da
matemática financeira para elucidar dados financeiros e a competência de tomar decisões
quanto ao manuseio do dinheiro. No mesmo grau de equivalência abrangendo o conhecimento
de normas sociais, direitos e experiências práticas.
A palavra Finanças, para Houaiss (2001), se relaciona à ciência que consiste na ação
do manejo da importância monetária ou de títulos que o representam; conjunto de receitas e
despesas. Na mesma vertente, segundo Lucci et al. (2006, p.4), “refe-se às atividades
relacionadas ao dinheiro na vida cotidiana das pessoas, como controle de orçamento,
utilização de cartões de crédito, cheques e decisão de investimento”.
Segundo Gitman (2004, p.4), “podemos definir finanças como a arte e a ciência da
gestão do dinheiro”. O autor alude que o planejamento financeiro inicia na preparação de
planos financeiros de longo prazo, que, a seu tempo, orientam planos e orçamentos de curto
prazo (GITMAN, 2004).
2.2 Orçamento familiar
É de suma importância que cada membro da família tenha conhecimento básico do seu
papel dentro do planejamento financeiro familiar e que exista um esforço simultâneo por parte
de todos. Para que se consiga administrar o dinheiro e fazer uma gestão adequada, é
necessário entender o funcionamento do processo que é o orçamento familiar, ele passa pelas
seguintes fases: relacionar, planejar, definir metas, e por fim, colocar em prática (Lopes,
2012).
Segundo Colella, Duarte, Gonçalves, Romanow e Silva (2014), é ideal que se inicie o
planejamento cedo e que toda a família tenha disciplina em busca do equilíbrio financeiro.
Um determinante do sucesso é organizar os ganhos familiares e planejar as despesas, para tal
faz-se necessário seguir orientações de como regularizar o orçamento doméstico para não
entrar em crise financeira.
Uma das maneiras de se obter sucesso no planejamento financeiro é adotar o hábito de
registrar todos os gastos, os ganhos atuais e/ou futuros, só então se pode chamar de orçamento
familiar e pessoal. Nesse momento não se pode esquecer que as despesas pequenas fazem
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toda a diferença. Só assim poderá ser controlado e perceber para onde está indo o dinheiro a
cada mês (Krüger, 2014).
2.2 COVID-19
O surto da COVID-19 se iniciou na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China,
no quarto trimestre de 2019 e em março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada como uma
pandemia (disseminação mundial de uma nova doença), reconhecendo vários surtos da nova
doença em vários países e regiões do mundo.
Melo (2020) destaca que os impactos causados pelo vírus são imensos, mas uma forma
de se preparar para esses impactos é observando países que já estão em um estado mais
avançado da pandemia, e com isso formular uma estratégia mais adequada para cada país.
A COVID-19 não trouxe apenas mudanças temporárias, mas trouxe impactos que
iremos adotar pelo resto das nossas vidas, desde o financeiro ao social. Segundo a OMS, os
efeitos da pandemia podem repercutir meses ou até dois anos, pois é preciso alguns meses
para a existência de uma vacina contra o vírus. A crise financeira decorrente da pandemia será
motivo para mudanças de consumos, além de causar novos hábitos de saúde e bem-estar.
3 METODOLOGIA
Esta pesquisa se caracteriza como exploratória quanto aos objetivos e bibliográfica,
quanto aos procedimentos adotados. Para Lakatos e Marconi (1999), a pesquisa bibliográfica
é uma revisão na literatura sobre o tema proposto, tendo em vista a contemplação de
informações importantes.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir do surgimento da internet, o processo de decisão de compra deixou de ser
genuinamente linear. São incontáveis canais, fatores e variáveis que influenciam a jornada de
decisão de compra do cliente. Além, do consumidor usufruir de diversas informações
relevantes que vão influenciar diretamente na sua decisão, antes de realizar contato com a
loja.
Com base em pesquisa elaborada em 2017 pelo Serasa Experian, cerca de 60% dos
brasileiros gastaram mais do que ganharam, pelo menos uma vez em um período de doze
meses. Mesmo com acesso à informação disponíveis nos meios de comunicação dos
telejornais, rádios e da internet, os brasileiros apresentam comportamento financeiro
inadequado.
Na última avaliação do Indicador de Educação Financeira (INDEF) realizada pelo
Serasa no ano de 2017, o conhecimento do brasileiro sobre finanças pessoais obteve nota 6,2,
a mesma pontuação de 2015. O Indicador considera três subíndices: atitude, conhecimento e
comportamento. Um pequeno crescimento aconteceu no primeiro que passou de 6,1 para 6,4.
Já conhecimento caiu 0,1, chegando à nota 7,6, enquanto comportamento não teve alteração e
permaneceu, como menor nota, em 5,4.
As medidas aderidas por governos e bancos centrais, como reduções de taxas do
Covid-19, causam efeito limitado. Como mostra estudos de crises anteriores, os colapsos
econômicos também afetam diretamente a saúde pública. Com a redução das atividades, há
um declínio nas receitas tributarias, e consequentemente, das finanças disponíveis para
investimentos na área da saúde. Em decorrência a incerteza sobre quanto tempo irá durar as
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medidas de restrições, mesmo a economia atuando com resiliência, seus mecanismos de
compensação irão se esgotar (Lemos, Almeida-Filho & Firmo, 2020).
Muitas pessoas e empresas tiveram suas fontes de renda afetada, com isso devem se
adaptar e até mesmo se reinventar, encontrar uma nova fonte de renda, um novo ativo entre
outras coisas, um exemplo cara para essa situação foi a confecção e a venda das máscaras de
tecido, ajudando muitas famílias a pagarem suas despesas durante o mês.
Os efeitos dessa realidade enfrentada por todos, pode aproximar as pessoas e gerar
uma sociedade mais justa e mais segura, incentivando as pessoas à percepção de que todos
dependem do outro (Lemos, Almeida-Filho & Firmo, 2020).
5 CONCLUSÕES
Vive-se um período de mudanças nas relações humanas, de saúde e, principalmente,
econômicas por causa da pandemia de coronavírus. A forma de compra pela ferramenta ecommerce nunca foi tão bem aproveitada e essencial quanto nos registros passados. O aporte
monetário das famílias sofreram impacto relevante no consumo essencial desses utensílios.
Saber planejar e reeducar as tomas de decisões nos gastos financeiros é o grande desafio para
aqueles que acabam sendo levados pelo impulso.
A incultura e carência de controle de orçamento transportam muitas famílias ao
endividamento. Como foi examinado pelos dados do INDEF de 2017, os brasileiros não se
preocuparam com o futuro e abandonam o planejamento, não apresenta o costume de
acompanhar o orçamento, permitindo que as despesas excedam as receitas, o conduzindo ao
endividamento.
É no apoio, na instrução de como tratar as finanças pessoais e operar a ferramenta para
este fim, que é recomendado a utilização da educação financeira, que deve ser implementada
desde à infância a maior idade, demonstrando alternativas de controle e melhoria da saúde
financeira, tornando-a parceira, e não causa de crise, desarranjo, endividamento. É
fundamento educar financeiramente os mais jovens, incentivando ao uso da poupança digital,
por exemplo, para que na fase adulta já estejam alinhadas para lidar com as finanças.
As pessoas passando mais tempo em casa consomem mais dos aparelhos eletrônicos,
como forma de distração e também como finalidades de trabalho, mas acabam se esquecendo
de alternar, quando possível, para tarefas que possam minimizar os gastos de energia.
Envolver a família no controle dos gastos, observando o que está aumentando e diminuindo é
uma eficiente alternativa para aprimorar as ideais.
Portanto, é visível que a educação financeira é necessária no cotidiano de todo ser
humano, principalmente, na realidade que se vivência atualmente. Para auxiliar, mostrar e
encaminhar as pessoas no sentido de analisar o conjunto das contas e fazer uma realocação
adequada. Como na redução das refeições realizadas fora de casa, compra de presentes e
gastos com lazer, que podem ser substituídos, por exemplo, pela entrega de alimentos dos
pequenos negócios próximos a vizinhança. Como incentivo a promover a continuidade dos
negócios mais afetados pela pandemia.
É indispensável o conhecimento dos conceitos de planejamento, poupança e utilização
da educação financeira, para se obter uma qualidade de vida melhor.
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