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ORÇAMENTO FAMILIAR: SUA IMPORTÂNCIA PARA A ECONOMIA
Carlos Magno Andrioli Bittencourt *

É fundamental o conhecimento sobre a Economia. Ela é considerada uma ciência social. Há duas definições curtas que a resumem:
ciência das escolhas – a todo instante temos que realizar escolhas – ou ciência da escassez, que se defronta com um paradoxo ou
dois extremos: os recursos são escassos e nossas necessidades são ilimitadas. Esta é uma situação que traz preocupação em relação
ao planeta em que vivemos, pois, os recursos estão sendo esgotados de forma ilimitada justamente porque nós, indivíduos, somos
consumidores sem a necessária preocupação para sua preservação. No papel desempenhado pelos consumidores é de suma importância
que o consumo ocorra de maneira consciente. Na Economia vemos que são extraídos os recursos do Planeta, estes são transformados em
produtos e, depois, distribuídos para serem consumidos gerando riqueza. Conjuntamente, também se busca uma distribuição de riqueza
igualitária. Esses são alguns dos processos que constituem a sociedade. É um círculo virtuoso de produção, consumo e geração de riqueza.
Inserido nesse processo ocorre também a remuneração dos agentes econômicos – famílias (consumidores recebem salários), empresas,
governo e setor externo. Há um fluxo contínuo em que estes agentes interagem de maneira equilibrada. Quando há um consumo maior

que o salário, ocorre uma distorção em suas contas. Vamos denominar as contas de orçamento familiar, no qual as famílias planejam o
que vão consumir (comprar), que deve estar de acordo com o salário que receberão após 30 dias trabalhados. Se as contas forem maiores
que o salário isso resulta em um desequilíbrio no orçamento familiar. Exemplo: uma família possui uma renda líquida de R$ 1.000,00 por
mês e apresenta contas como vestuário, energia elétrica, água, telefonia, moradia, alimentação e outros de R$ 1.100,00. Um planejamento
familiar equilibrado seria salário = despesas com as contas. No caso do exemplo seria salário de R$ 1.000,00 igual a contas de R$ 1.000,00,
ou seja, não sobrou nada. Naquele exemplo, se o salário se mantém em R$ 1.000,00 e as contas apresentam um valor de R$ 1.100,00
está ocorrendo um desequilíbrio de R$ 100,00, pois a família está gastando R$100,00 a mais do que recebe como salário, muitas vezes
ocasionado pelo consumismo e pela falta de um orçamento familiar. O ideal de um orçamento equilibrado seria gastar em torno de R$ 900,00
diante de um salário de R$1.000,00, com isso sobrariam R$ 100,00. Neste caso esta sobra é denominada de poupança, ou seja, negação
de consumo. Se a família poupar R$ 100,00 todo mês e aplicar esse valor, ela poderá se planejar para adquirir produtos futuramente, como
viagens nas férias, estudar inglês, mobiliar a casa, comprar um novo carro e assim por diante. Quando as pessoas estão consumindo
de maneira equilibrada, isso gera riquezas; já no caso daquelas com desequilíbrio no orçamento familiar, ocasiona incômodos para as
famílias, o que pode significar o pagamento de juros elevados diante de empréstimos realizados nos bancos para cobrir desequilíbrios nos
orçamentos. O consumismo deve ser combatido, já o consumo é fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico. Portanto,
o planejamento orçamentário promove o bem-estar das famílias no presente e contribui para a realização de conquistas futuras.
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