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MATÉRIA DE CAPA

BRASILEIROS
ENDIVIDADOS

É possível sair de uma situação 
de devedor para uma de 
investidor?

Números recentes da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Banco Central 

(BACEN) mostram que 64% das famílias brasileiras estão endividadas. 53% devem 

mais do que ganham, 25% têm as contas atrasadas e 9% não têm condições de 

pagar as dívidas assumidas.  Agora, adivinhe qual é o grande vilão? O cartão de 

crédito. Ele é a maior causa de inadimplência dos brasileiros. 70% dos endividados 

sofrem com atrasos no pagamento das parcelas do cartão. Quem fez essa pesquisa foi 

a Confederação Nacional do Consumidor (CNC), em novembro passado. A pesquisa 

ouviu 17,8 mil consumidores nas capitais de todos os Estados do Brasil e do Distrito 

Federal.  Os carnês estão em segundo lugar. 23,% dos consumidores deixaram 

de pagar o boleto. Depois, segue o crédito pessoal, com 11,5%; o financiamento 

do carro, com 9,7%; o cheque especial, com 7,6%; o cheque pré-datado, com 

3,4%; e o empréstimo consignado, com 3,3%.  Esses números do endividamento 

dos consumidores brasileiros atingem, principalmente, cerca de 40 milhões de 

consumidores que ingressaram no mercado na última década. Uma das causas de 

tanto endividamento é a falta de informação sobre crédito e taxas de juros. Por outro 

lado, se muitos de nós não fizermos um carnê, continuaremos sem os produtos e 

serviços de que tanto precisamos ou, simplesmente, queremos.  
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O pessoal do portal Educa Virtual, 

preocupado com essa situação e consciente 

do seu papel social, está preparando um 

curso de Administração Financeira Familiar, 

em parceria com o economista Anderson 

Horácio e com o Banco Itaú, através de uma 

Consultoria de Reestruturação Financeira.  

A ideia é ajudar os alunos a administrarem 

suas contas, a partir do conhecimento de 

tudo o que entra e sai de sua conta bancária. 

Pode parecer um exercício simples, mas 

por que será que milhões de nós brasileiros 

ainda gastamos mais do que ganhamos? O 

professor Anderson garante que o curso, 

teórico e prático, vai dar condições para que 

a pessoa saia de uma situação de devedor 

e passe a uma situação de investidor. “Isso 

é totalmente possível, independentemente 

do salário da pessoa, desde que haja 

disciplina e controle”, afirma.  Enquanto 

isso, oferecemos algumas dicas para 

que você possa, se for o caso, começar 

a mudar a sua situação de devedor. E, 

é claro, você pode e deve adaptar essas 

dicas à sua realidade. Essas dicas estão 

no site do UOL (http://economia.uol.com.

br/ultimas-noticias/redacao/2012/01/05/

quase-37-dos-brasileiros-endividados-nao-

tem-condicoes-de-pagar-dividas.jhtm). 

FAÇA UM MAPEAMENTO DA 
SITUAÇÃO

O primeiro passo é fazer um mapeamento 

das suas dívidas, um diagnóstico preciso 

de cada uma delas. Há quanto tempo 

você está endividado? Está devendo 

para quem? Qual o valor total da dívida? 

E dos juros? Obter essas respostas é 

fundamental, diz o consultor financeiro 

Mauro Calil, para que depois você consiga 

estabelecer prioridades de pagamento. 

ABRA MÃO DE INVESTIMENTOS 

O pagamento da dívida deve ser 

prioridade. Portanto, é preciso aproveitar 

rendimentos extras, como o pagamento 

das férias ou da restituição do Imposto 

de Renda, e abrir mão de investimentos. 

De acordo com o planejador financeiro 

Marcos Silvestre, por maior que seja o 

rendimento de uma aplicação financeira, 

sempre vai compensar mais tirar o 

dinheiro, quitar a dívida e economizar no 

pagamento dos juros.

ABRA MÃO DE ALGUNS BENS

Assim como muitas vezes será preciso 

ab

rir mão da poupança para quitar a dívida, 
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Dentre as famílias 

individadas, 53% devem 

mais do que ganham, 25% 

têm as contas atrasadas e 

9% não têm condições de 

pagar as dívidas assumidas.

“

“

no caso de dívidas muito altas ou que já 

duram muito tempo, pode ser necessário 

tomar precauções com relação a alguns 

bens. “Busque, no seu patrimônio, bens 

que podem ser vendidos para quitar a 

dívida, como um carro, roupas ou até 

aquela sua coleção de discos de vinil”, 

aconselha o consultor financeiro Mauro 

Calil. 

DESCUBRA ONDE É POSSÍVEL 
ECONOMIZAR

É fundamental reduzir as despesas 

mensais da família. “Dá para fazer 

economia até nos gastos essenciais. Nas 

contas de água, energia elétrica e telefone, 

por exemplo, existe um excesso de pelo 

menos 20% que pode ser cortado”, diz 
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o educador financeiro Reinaldo Domingos. 

“É melhor fazer um rebaixamento intenso 

da qualidade de vida de forma planejada 

do que de maneira forçada lá na frente”, 

afirma o planejador financeiro Marcos 

Silvestre. 

ANALISE SUA CAPACIDADE DE 
PAGAMENTO

Faça as contas e descubra de quanto 

dinheiro você poderá abrir mão por mês 

para pagar as prestações da sua dívida. 

É normal o consumidor querer pagar o 

máximo possível por mês, mas isso pode 

não ser tão fácil de cumprir. Para o consultor 

financeiro Mauro Calil, o mais razoável é 

reservar cerca de 70% da renda para os 

gastos do dia a dia da família e cerca de 

30% para o pagamento das prestações.

ESTABELEÇA PRIORIDADES 

Dívidas mais caras e mais perigosas 

devem ser pagas primeiro. As mais caras 

são aquelas com cartão de crédito, por 

exemplo, que têm juros muito altos. 

As mais perigosas, diz o planejador 

financeiro Marcos Silvestre, são aquelas 

cujo não pagamento pode gerar alguma 

penalidade. É o caso, por exemplo, 

do condomínio, que pode resultar na 

penhora do imóvel, ou do financiamento 

da casa própria, que pode até levá-la a 

leilão. 
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NEGOCIE COM OS CREDORES 

“Só procure o credor quando souber exatamente o tipo de acordo que poderá fechar 

com ele”, aconselha o educador financeiro Reinaldo Domingos. Assim, quando for 

negociar com o banco ou a financeira, tenha na cabeça o valor que poderá pagar de 

prestação por mês. “O credor também tem interesse em negociar porque, para ele, é 

melhor receber algo do que nada”, diz o consultor financeiro Mauro Calil.

PEÇA UM EMPRÉSTIMO

Se a única saída para pagar a dívida for pedir um novo empréstimo, opte por uma 

linha de financiamento com juros mais baixos, como o Crédito Direto ao Consumidor 

(2,20% ao mês, segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 

Administração e Contabilidade). Outra opção é o crédito consignado, cujos juros 

também não costumam ultrapassar 3% ao mês - ele só é oferecido pelas empresas e 

órgãos públicos a seus funcionários.
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MUDE SEUS HÁBITOS

Aproveite para promover uma mudança nos seus hábitos financeiros. Uma dica do 

consultor Mauro Calil é cortar o limite do cheque especial e do cartão de crédito. Ter 

dois cartões, por exemplo, é suficiente. “A soma dos limites dos seus cartões não 

pode ultrapassar 50% da sua renda líquida”, diz Calil. Assim, se você recebe R$ 5.000 

por mês, cada cartão deve ter um limite máximo de R$ 1.250. Assim você evita cair 

novamente na armadilha das dívidas.
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MERCADO

SuA EmpRESA  Em 
BOAS mãOS

Conhecer a dinâmica do 
mercado e o papel do 
seu negócio nesse meio é 
fundamental para a saúde de 
sua empresa

A empresária Rosangela Scarpin de Sá é uma das alunas do curso de Administração 

Financeira e Organizacional ministrado pelo professor Rinaldi Corrêa, no portal Educa 

Virtual. Esse curso faz parte da Consultoria de Reestruturação Financeira do Banco 

Itaú, que beneficia Pequenos e Médios empresários, clientes do banco, que queiram 

aprofundar seus conhecimentos em administração e finanças.  Rosangela, formada 

no magistério, é artesã e proprietária da empresa Fantoches Amigos e Cia (www.

fantochesamigos.com.br), que fabrica bonecos de espuma. Localizada em São Paulo, 

capital, a empresa tem seis anos de existência, mas funciona oficialmente há dois anos.  

Rosangela, que ficou sabendo do curso através do Banco Itaú, diz que agora sabe 

como melhorar suas vendas “com o preço correto dos produtos e elaborando um bom 

controle das finanças”. Como muitas pessoas, ela diz que tem certa dificuldade com a 

matemática. “O curso e o professor são bons, só que é necessário ter conhecimento 

de matemática. Dessa parte eu não gostei, principalmente da parte financeira”, 

desabafa. 
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Nunca é demais lembrar aos Médios 

e Pequenos empresários que os 

conhecimentos matemáticos são de 

fundamental importância para o seu negócio, 

mesmo que o controle financeiro de sua 

empresa seja feito por seus funcionários ou 

terceirizados. Geralmente, quem começa 

um negócio quer crescer rápido e ver o 

retorno de seus investimentos, 

mas o mercado não funciona 

assim. Ele tem sua 

própria dinâmica. 

Essa foi mais uma 

lição que Rosangela 

aprendeu. “O curso 

me ajudou a ver 

que não preciso ser 

grande para poder 

ter expressividade no 

mercado de negócios, pois 

quando você consegue entender 

a dinâmica do mercado e de seu produto 

em relação a esse mercado, você aprende 

a ver onde você está errando e corrige 

seus erros”, afirma. O objetivo da parceria 

Educa Virtual e Banco Itaú é justamente o 

de ajudar o Pequeno e Médio empresário 

entender melhor os processos de seu 

negócio, bem como o mercado onde ele 

está inserido. “Com a crise financeira 

mundial, quanto mais as instituições 

financeiras investirem em seus clientes, 

maior será o retorno que elas terão. 

Essa parceria é visionária... Parabéns 

ao Banco Itaú e ao portal Educa Virtual. 

Rosangela ficou mesmo entusiasmada 

com o curso e destaca: “A parte que 

mais gostei foi o primeiro vídeo, 

onde o professor Rinaldi 

fala sobre como você 

pode ser grande 

mesmo sendo 

pequeno, onde 

você não precisa 

ser o maior de 

sua cidade. É só 

você dar o melhor 

de si em seu espaço. 

As pessoas vão te 

procurar pelo seu trabalho, 

pela sua criatividade e pela excelência de 

seu atendimento”. Perguntada se faria 

outros cursos no portal Educa Virtual, 

ela responde: “No momento não posso 

definir quais, mas se for um benefício 

do Banco Itaú, e que traga benefícios 

à minha empresa, eu faria certamente”, 

conclui Rosangela.
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O curso me ajudou a ver que não preciso ser grande para 

poder ter expressividade no mercado de negócios, pois 

quando você consegue entender a dinâmica do mercado e 

de seu produto em relação a esse mercado, você aprende a 

ver onde você está errando e corrige seus erros”
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A FORÇA DOS pEQuENOS

No Brasil existem mais de 5 milhões 

de empresas, segundo o Sebrae-SP. 

A grande maioria delas são Pequenas e 

Micro empresas, que são organizadas 

pela Lei Geral para Micro e Pequenas 

Empresas, promulgada em dezembro 

de 2006. Uma definição do Sebrae limita 

as microempresas como tendo até nove 

funcionários, no caso do comércio e 

serviços, ou até 19, no caso dos setores 

industrial ou de construção. As pequenas 

são definidas como as que empregam de 

10 a 49 pessoas (comércio e serviços), e de 

20 a 99 pessoas (indústria e empresas de 

construção). No Brasil são abertas 500 mil 

novas empresas formais a cada ano. Porém, 

27% delas não duram mais que um ano e 

mais da metade não completam 5 anos, 

segundo dados do Sebrae - SP. As Micro e 

Pequenas Empresas são responsáveis por 

apenas 20% do PIB brasileiro (Alemanha e 

Itália: 60%). Juntas elas respondem ainda 

por 98% do total de empresas existentes, 

54% dos empregos formais do setor 

privado e por 1% das exportações. Porém, 

em matéria publicada na revista veja  

(ed. 2245, novembro 2011) podemos ver 

a força dos pequenos. Existem, no Brasil, 

1,8 milhão de microempreendedores, 

com faturamento anual de até 36 mil 

reais; 3,4 milhões de microempresas 

que faturam até 360 mil reais, e 510 mil 

pequenas empresas com faturamento 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
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impostos. Segundo o Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas de São 

Paulo (Sebrae), 7 de cada 10 necessitam 

de crédito, mas apenas 2 conseguem  

obtê-lo.

Mas, uma grande mudança vem 

acontecendo no setor. Estudos revelam 

que aumentou o grau de informação e 

preparação dos novos empreendedores. 

Só com essa mudança a mortalidade no 

4º ano de vida dessas empresas cai de 

50% para 30%.

Porém, ter uma boa ideia e dinheiro 

não garante o sucesso. Ao nascer, 

o empreendimento deve ser gerido 

por um bom plano de negócios. Uma 

pesquisa realizada pela revista Exame 

PME com as 250 pequenas e médias 

empresas que mais cresceram nos 

últimos três anos mostra os fatores 

decisivos para a expansão: Investimento 

em recursos humanos, controle de 

custos, acesso a novas tecnologias, 

melhoria da governança, maior oferta de 

produtos e serviços e acesso a crédito. 

de até 3,6 milhões de reais. Os números 

mostram o espírito empreendedor do 

brasileiro, mas também revelam que o 

país possui o pior ambiente para negócios 

entre as 59 nações avaliadas. As razões 

são conhecidas: burocracia, dificuldade 

para abrir uma empresa e mantê-la 

na legalidade e o custo elevado dos 
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 Para quem está começando um novo empreendimento ou querendo melhorar o seu, 

vale a pena estudar as dicas apresentadas na matéria da revista Veja, que pode ser 

acessada gratuitamente pela internet (veja.abril.com.br/acervodigital/): 

1 - Não tenha medo de assumir riscos

2 - Não tente fazer tudo sozinho

3 - Inovação, sem gestão, não garante o sucesso

4 - Pesquise a fundo a concorrência

5 - Fique atento às novidades do mercado

6 - Não se prenda a uma única ideia

7 - planeje para voar mais alto

8 - Trace metas e seja competitivo

9 - Descubra uma necessidade – e saiba preenchê-la

10 - Fazer direito vale a pena

E, para você, pequeno e microempresário, que quer e precisa se qualificar para gerir 

melhor o seu negócio, o portal Educa Virtual oferece cursos a distância (EAD), para 

você estudar na hora que quiser, no conforto de seu lar. Já disponibilizamos, em 

parceria com o Banco Itaú, o curso de Administração Financeira e Organizacional. 

ACESSE AGORA: 
EDUCAVIRTUAL.COM.BR
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QuALIFICAÇãO E
SuSTENTABILIDADE

Faltam profissionais qualificados no 
mercado.

O Brasil atravessa uma fase de crescimento econômico 

e da produção de bens e serviços, mas sofre com a falta 

de mão-de-obra qualificada. O país continua deficiente 

no desenvolvimento e na capacitação profissional. Isso 

acarreta aumento da concorrência entre as empresas 

pelo profissional especializado, aumento do custo de produção, do desperdício de 

material, bem como a má utilização dos recursos naturais necessários à produção de 

bens. À sua maneira, as empresas tentam suprir a falta de mão-de-obra qualificada 

criando sua própria forma de capacitação e desenvolvimento profissional para manter 

seu crescimento. Além da capacitação interna, constatam-se empresas investindo 

na capacitação de seus stakeholders (os vários clientes) como forma sustentável de 

garantir o bom funcionamento de sua cadeia de operações. 

A opção do momento
Em 2010, o Brasil atingiu o estágio de “pleno emprego”, ou seja, desemprego abaixo 

de 5% da população economicamente ativa. As pequenas e micro empresas têm 

posição de destaque neste aquecimento econômico, representando 20% do PIB 

nacional e empregando mais de 54% de toda a mão-de-obra formal do país, segundo o 

SEBRAE. Outro dado importante é que o índice de inadimplência dos micro e pequenos  
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empresários aumentou 1,7% no primeiro trimestre do ano, comparado ao mesmo 

período do ano anterior, impulsionado pela falta de conhecimento das ferramentas 

de gestão financeira e organizacional, segundo informações do SERASA Experian. 

Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD), 

o número de empresas que procurou o ensino a distância (EAD), como forma de 

qualificar seus profissionais, cresceu mais de cinco vezes nos últimos três anos, 

enquanto a procura pelo ensino presencial caiu 27% no mesmo período. Flexibilidade 

de tempo, agilidade no processo de formação, abrangência, alcance do modelo de 

e-learning, redução de custos para escolas, empresas e alunos, e acesso facilitado ao 

aluno são os fatores que motivam a migração do formato de ensino presencial para o 

ensino a distância.
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A solução mais viável

Atuando na capacitação profissional, o portal Educa Virtual analisa estes indicadores 

cuidadosamente, avaliando a necessidade de capacitação, o formato educacional 

profissionalizante que atenda às necessidades da organização, a velocidade e a 

atualização das informações que garantam o desenvolvimento contínuo de empresas 

e profissionais. Neste contexto, o ensino a distância é a forma mais sustentável de 

se garantir ótimos resultados, considerando: - O Fator Social, que inclui pessoas 

(profissionais) que tenham dificuldades de tempo e locomoção, seja pela distância, 

pela falta de transporte ou por alguma restrição física de se dirigir até uma escola 

profissionalizante; - O Fator Econômico, que permite cursos de menor custo, pois não 
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precisam da estrutura presencial e do deslocamento do colaborador (além de outros 

custos indiretos a esta atividade). O EAD também aperfeiçoa a sinergia Educação e 

Trabalho, pois o colaborador pode realizar o treinamento dentro do ambiente e horário 

de trabalho; -O Fator Tecnológico que, através da Internet, com a participação nas 

redes (além de outros custos indiretos a esta atividade). O EAD também aperfeiçoa a 

sinergia Educação e Trabalho, pois o colaborador pode realizar o treinamento dentro 

do ambiente e horário de trabalho; 

• O Fator Tecnológico que, através da Internet, com a participação nas redes 

sociais e da interatividade com outros grupos virtuais, é possível expandir 

e trocar experiências, informações e soluções aplicadas à sua formação 

específica e à necessidade da organização; 

• E o Fator Ambiental, a “bola da vez”, que ajuda a reduzir a mobilidade 

urbana e, consequentemente, a emissão de gases causadores do efeito 

estufa e a poluição sonora. 

O conceito de desenvolvimento sustentável - entendido como o desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras 

gerações de atenderem às suas próprias necessidades - foi concebido de modo a 

conciliar as reivindicações dos defensores do desenvolvimento econômico como 

as preocupações de setores interessados na conservação dos ecossistemas e da 

biodiversidade. Assim, a qualificação profissional também ajuda no uso consciente 

de todos os recursos utilizados pelas organizações, gerando economia de água, luz 

e de impressão de papel, por exemplo, e diminuindo a poluição, o desmatamento e 

a degradação do meio ambiente. Sem falar que o conceito de sustentabilidade vem 

sendo adotado pelas Grandes, Pequenas e Médias empresas preocupadas com a 

qualidade de vida de seus vários públicos. Portanto, para que um empreendimento 

humano seja considerado sustentável, é preciso que seja: ecologicamente correto, 

economicamente viável, culturalmente diverso e socialmente justo. Assim, o portal 
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JUNTE-SE A NóS VOCê TAMBÉM!Junte-se a nós você também!

Educa Virtual quer dar a sua contribuição para o desenvolvimento de pessoas, empresas 

e sociedade, para que a economia do país seja cada vez mais forte, competitiva 

e solidária, seguindo o conceito de sustentabilidade e responsabilidade social, em 

parceria com as empresas “verdes” que partilham desse mesmo ideal.




