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Implementação de um software de controle de fluxo de caixa pessoal como 
instrumento da saúde financeira de um cidadão. 

 

Resumo 
 

Esse projeto tem por objetivo implementar uma ferramenta lógica de controle 

de fluxo  de caixa pessoal, utilizando a plataforma Android, agregada a uma 

campanha de conscientização de saúde financeira pessoal para os alunos do 3º ano 

do ensino médio da rede pública estadual.  Para a sua execução será realizado um 

levantamento de dados, objetivando definir o perfil dos consumidores compulsivos, 

elencando hábitos, rotinas e preferências e, posteriormente produzir um software de 

alta usabilidade para esse perfil. Produção de cartilhas à serem distribuídas nas 

escolas agregada a pequenas palestras. Como resultado final espera-se 

desenvolver uma campanha com pré-adolescentes e transformá-los em 

multiplicadores em seu grupo familiar e social e, posteriormente implementar uma 

ferramenta que auxilia as pessoas a planejar seu orçamento, de modo on-line, ou 

seja, independente de tempo e espaço, fazendo uso de celulares,  e contribuir para 

a saúde financeira dos cidadãos.  

 
Introdução 

 
No mundo globalizado o que mantém a economia é o consumo, o processo é 

resultado da evolução das telecomunicações, que possibilitou expansão de 

mercado, das organizações dos países em blocos, como é o caso do Mercosul e 

grandes corporações e organizações multinacionais que espalham seus 

investimentos em todos os continentes. 

A produção em massa requer um marketing que desperta em cada um o lado 

consumista que agregado a um crédito farto viabiliza ao consumidor aquisições 

instantânea com pagamentos futuros. A conseqüência desse processo, 

principalmente no Brasil, é o endividamento crônico, segundo o IBGE 2012 já são 42 

milhões de brasileiros com esse diagnóstico. O Banco Central reforça essa 

estatística, e acrescenta que além de aumentar o número de endividados o número 

de brasileiros com dívidas superiores a R$ 5 mil passou de 10 milhões para 23 

milhões. (ADM 2012). 

Bariola (2011) afirma que: 
“O dinheiro é um dos principais elementos da modernidade para a 
concretização de uma Vida Financeira Saudável, fazendo reinar a 



 

Paz, a Saúde e o Crédito. Ele não é o objetivo final, mas o meio 
através do qual podemos suprir nossas necessidades básicas e 
realizar nossos desejos. Todos aqueles que não aprenderam a 
administrar suas vidas financeiras pessoais enfrentam grandiosas 
dificuldades. É o que demonstra o dia-a-dia.” 

  
Então pergunta-se: Qual a causa de tanto endividamento? O que conduz um 

indivíduo a consumir mais do que pode? O que é adquirido realmente se faz 

necessário? Entre as inúmeras causas pode-se citar a ausência de disciplinas no 

currículo do ensino fundamental e ensino médio que desenvolva a habilidade de 

construir e gerenciar seu projeto de vida onde conceitos econômicos seriam a base 

para a sua execução. Conteúdos isolados não permitem racionalizar o todo. 

Ensinam-se juros simples e compostos, mas não se aplica a gestão pessoal.  

Como conseqüência conduz o cidadão ao desequilíbrio emocional, 

corrompendo sua estabilidade emocional e conduzindo a novos endividamentos, é 

um ciclo em que o desequilíbrio e compulsão representam o marco início/fim do 

processo.  Bariola (2011) afirma que o endividamento acaba ameaçando a saúde do 

endividado, conduzindo até mesmo ao suicídio. Outra causa a ser citada é a 

mobilidade humana. No mundo contemporâneo aplicam-se hábitos de vida 

diferenciados, horários irregulares e a ausência de tempo para gerenciar a própria 

vida, que acaba sendo deixada para segundo plano.  

 

Objetivos 
 

Implementar um software com portabilidade em equipamentos móveis e/ou 

desktop para gerenciar  o fluxo de caixa pessoal em tempo real mantendo 

sincronização com a conta bancária. Para atender o objetivo geral se faz necessário 

decompor em objetivos específicos sendo eles: a) Definir o perfil do consumidor 

compulsivo. b) Modelar o sistema conforme o perfil definido considerando o 

indicador usabilidade, portabilidade e interoperabilidade. c) Implementar o sistema 

fazendo uso da Plaforma Android  implementar conexão com sua conta bancária. d) 

Produzir uma cartilha educativa com o tema “Pacto de Responsabilidade 

Financeira”; e) Efetivar um trabalho de conscientização a alunos do ensino médio da 

rede pública com auxílio da cartilha 

 

Metodologia  
 



 

A execução está sendo realizado em etapas de modo a atender seus objetivos, são 

elas: Revisão Bibliográfica; definição do perfil do consumidor compulsivo; produção 

da cartilha educativa fazendo uso de caricaturas; definição das escolas públicas 

estaduais a ser trabalhado processo de conscientização. Tratamento dos dados 

fazendo uso de métodos estatísticos e a realização da inferência estatística pelo 

cálculo de variância. Implementação do software no ambiente de desenvolvimento 

andróide.  

 
Desenvolvimento 

 
A abrangência do sistema será constituída de opções que permitirá ao usuário 

final acessar um sistema de fluxo de caixa pessoal, de modo on-line e avaliar se 

aquela operação a ser realizada cabe em seu orçamento dentro do período 

estipulado, caso o consumidor insista em realizá-lo efetuará uma projeção de sua 

saúde financeira. 

 
Resultados Preliminares 
 
 Foi definido Fundação Lowtons de Educação e Cultura, fundação essa que 

agrega três escolas conveniadas com a Secretaria de Educação.  No total são 332 

alunos no 3º do ensino médio. Foi definido a abrangência do sistema que é expresso 

na figura a 1. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 1 – Abrangência do sistema 
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