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RESUMO

A expansão da liberação de crédito, grande oferta de produtos e serviços alinhado com a falta de planejamento financeiro por parte dos cidadãos 
têm provocado de diversas formas o aumento das dívidas e inadimplência, que por sua vez, dão origem a um conjunto de situações que 
evidenciam um modelo econômico baseado em uma sociedade de consumo. Destaca-se que a utilidade do orçamento doméstico é observada 
pela sua capacidade em atender as diversas necessidades dos usuários que queiram ter uma visão tanto geral quanto segmentada de suas 
receitas, despesas e investimentos. Sendo assim, o planejamento e gerenciamento orçamentário tornam-se úteis para os usuários que precisam 
avaliar o desempenho econômico e financeiro das atividades que estão realizando, a fim de tomar decisões, dependendo de seus interesses, tais 
como: a concessão de empréstimos; compra de um bem e/ou serviço; retorno de investimentos; lucratividade; previsão de fluxo de caixa; entre 
outras informações relevantes. O conceito de educação financeira representa um indicador a partir da forma com a qual se lida com o dinheiro, 
no qual uma análise recorrente de receitas e despesas, planejamento e cumprimento de metas e hábitos de investimentos são considerados na 
avaliação da capacidade que o indivíduo possui para construir um patrimônio estável. O reconhecimento da educação financeira como uma 
medida educacional eficaz deve-se a sua vantagem quando analisado o impacto de conscientização, sendo assim, quando praticada auxilia na 
alocação de recursos conforme as prioridades e necessidades. Dessa forma, esse estudo visa responder a seguinte questão: quais as práticas 
utilizadas no gerenciamento do orçamento doméstico dos servidores do Estado do Rio de Janeiro como forma de manter uma posição financeira 
favorável? No intuito de responder essa questão, o estudo tem como objetivo geral analisar as práticas utilizadas no gerenciamento do 
orçamento doméstico dos servidores do Estado do Rio de Janeiro no período de 2017. Como objetivos específicos, o estudo pretende: (i) 
Investigar as práticas utilizadas no gerenciamento do orçamento doméstico (ii) Verificar o grau de educação financeira nas ações cotidianas dos 
servidores públicos (iii) Identificar a busca voluntária por melhores formas de gerenciar os recursos financeiros e evidencia-los em orçamentos. A 
pesquisa justifica-se pela relevância da conscientização quanto ao bom gerenciamento e aplicação de recursos como instrumento para reduzir a 
inadimplência e seus impactos na retração do mercado. Trata-se de estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados 
realizada por meio de questionário com servidores estaduais. A população é composta por 200 entrevistados estatutários ativos do estado do rio 
de janeiro nas áreas de segurança, saúde e educação em 2017. Os resultados dessa pesquisa demonstram, até a presente data, que as práticas 
utilizadas no gerenciamento do orçamento doméstico dos servidores do Estado do Rio de Janeiro possuem uma representatividade de 83,3%. 
Apurou-se que, para evidenciar a utilização de noções orçamentárias foram consideradas pelos entrevistados a elaboração de planilha de 
orçamento em um total de 58,3% dos entrevistados. Nesse contexto, deduz-se que o gerenciamento do orçamento doméstico representa uma 
prática utilizada pelos servidores do Estado do Rio de Janeiro, motivada pela necessidade de gerenciar recursos escassos em época de crise. Além 
disso, há uma conscientização e/ou interesse em estruturar um orçamento doméstico para gestão de receitas e despesas domésticas. Dessa 
maneira, pode-se concluir a partir dos resultados obtidos com a pesquisa que, em média, 75% dos servidores do Estado do Rio de Janeiro 
utilizaram práticas de gerenciamento orçamentário como ferramenta de controle das finanças pessoais durante o ano de 2017.
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