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1- A ECO~OOOIA como ciência trata da distribuição dos RE-
CURSOS ESCASSOS (terra, trabalho, capital fisico, capital h~
mano, capital financeiro, etc.) entre FI~S ALTE~ATIWOS (ne-
cessidades humanas a serem satisfeitas).

2- Existe problema econômico quando existe ESCASSEZ de
"recursos. Neste caso os recursos tem um preço. Quando os re-

cursos não t~m preço dizemos que não existe problema econôml
co e o recurso neste caso denomina-se BEOO LIVRE. Ex.: o ar
que respiramos.

3- Quando nos referimos a economia de um pais queremos dl
zer o agregado de todos os AG~ES ECO~ÔOOIC(()JSdaquele pais i~
cluindo as suas inter-relações e o seu relacionamento com a
economia internacional.

~4- Exemplos de agentes economicos: Consumidor indi vi -
dual e/ou familias; Firmas comerciais e Governo.

Todos esses agentes econômicos têm necessidades a serem
satisfeitas e enfrentam limitações de recursos (renda limita
da), portanto enfrentam problemas econômicos.

5- A ECO~(()JOOIA:!DEl[]OOAFAOOÍLIA é uma das menores frações da
economia de um pais. E como tal ela tem ~A LIOOITAlDAe teo

,
ricamente deveria ter :!DESPESALIOOITAlDA.Quando a despesa e
maior do que a renda temos a divida como resultado. o ideal
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e o equilibrio entre despesa e renda. Mas como cada agente
econômico tem um comportamento com relação ao ~I~C~ então v~
mos encontrar agentes devedores, credores e equilibrados (di
vida e haver zero).

6- A renda de uma f am Í Lia pode ter três destinos a saber:
C~~SUM~ + IOOWEST~~ + ESPECULAÇÃ~ (dinheiro na poupança,
no bolso, debaixo do colchão esperando oportunidades no mer-
cado). Durante a nossa vida pOderiamos resumir a nossa condi
ção frente ao nosso ciclo de renda da seguinte forma:
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7- Neste ponto e que surge o problema de AlDlIPU~ISTRAÇÃ~ lOlE
EC~~~OOIA FAOOILIAR, que tal qual uma firma deve considerar os
principias da administração cientifica de:
Zí\ÇÃ~, Jrn~çÃ~, CoomJlEnçÃ~ e C~ft~~LlE.

8- Por último há necessidade de se definir os I~ST~~-

colhidos e valorizados num ambiente de confiança e respeito.
Isso para que surtam os efeitos esperados. É como se fosse
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uma CO~STITUIÇÃO redigida consensualmente.

Ex.: de instrumentos - fichas de débito e crédito, cader
nos de contabilidade simplificada, planilhas de cálculo de
previsao de gastos.

9- O objetivo maior de qualquer individuo é o de atingir
, , ,

o maximo de bem-estar e, como a liberdade de escolha e o pr~
requisito fundamental para que cada um maximize a sua satis-

.fação, então o problema da ADOOI~ISTRAÇÃO DA ECO~OOOIA F~LI-
AR deve ser também uma opção livre.

,1- O planejamento e feito para orientar a nossa vida sob
varios aspectos visando atingirmos o mais aIto grau de bem-e~
tar ou felicidade.

Sabemos que a felicidade da familia depende de uma série
de fatores, tais como:

lFlELICIlDJADE= :f Equilibrio Emocional
Equilibrio Sexual
Equilibrio Social
Equilibrio Religioso
Equilibrio Econômico-Financeiro

2- Para alcançarmos uma eficiente administração familiar
é recomendável que tenhamos um sistema de arquivos simple~
mas prátic~ e para tanto apresentamos uma lista de alguns ar
quivos úteis:

a. IMPOSTO DE RENDA: declaração dos últimos anos; con-
tra-cheques; recibos de materiais e serviços tributáveis.
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Ex. 1.- de uma ficha de acompanhamento de PLANEJAMENTO
ANUAL DE RECEITAS e DESPESAS.

RECEITAS / DESPESAS J F M A M J J A S O N D TOTAL

1- RECEITAS

.Salário Esposa

.Salário Esposo

.Restituição Imp.Renda

.Abono Pasep
·Trabalho Extra
.Depósitos FGTS
.Outras Receitas
·
·

---------------------------- - - - - - - - - - - - - ------

TOTAL DAS RECEITAS
---------------------------- - - - - - - - - - - - - ------

2- DESPESAS

DESPESAS FIXAS:
.Aluguel ou BNH
.Empregada(s)
·Taxa Minima Fone ,Água
Luz ...

.Amortizações Diversas

.Outras Despesas
---------------------------- - - - - - - - - - - - - ------

TOTAL DAS DESPESAS FIXAS
---------------------------- - - - - - - - - - - - - ------

DESPESAS VARIÁVEIS
.Alimentação
.Adicional Fone, Luz _.
.Outras

---------------------------- - - - - - - - - - - - - ------
TOTAL DAS DESP. VARIÁVEIS---------------------------- - - -- - - - - - - - - - ------



Ex. 1.- contin ...

3- TOTAL DAS DESPESAS

4- RECEITA LÍQUIDA (1)-(2)

Irad.*

5

J F M A M J J A S O N D TOTAL



Ex: 2.- de de FICHA de DÉBITO e CRÉDITO:

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO D/C
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b. BENS IMÓVEIS: .Escrituras (recibo de impostos, ,
agua,

luz, etc. dos imóveis); .Contrato de Aluguel de Casa, Sitio,
etc ..

c. BENS MÓVEIS: contrato de posse de linha telefônicas;
documentos de carros; lista dos bens que possui dentro de ca
sa.

d. CARTAS RECEBIDAS E ENVIADAS.
e. CONTROLE DE BANCOS: extratos, recibos de depósito.

f. ACOMPANHAMENTO:
f.l Planejamento Anual de Receitas e Despesas.
f.2 Despesas mensais com alimentação (Listagem diária).
f.3 Despesas anuais com vestuário.
f.4 Despesas anuais com carro (Combustivel,

mortização ... ).
f.5 Patrimônio (valores mobiliários e imóveis).

~mecanico, a-

f.6 Necessidades no curto, médio e longo prazo.
f.7 Dividas e Obrigações.

g. RECORTES DE REVISTAS E JORNAIS

h. RECEITAS E EXAMES MÉDICOS, BULAS DE REMÉDIOS.

i. ACOMPANHAMENTO MÉDICO DA ESPOSA.

j . ACOMPANHAMENTO MÉDICO DOS FILHOS.

l. SEGUROS DE SAÚDE, SEGURO DE VIDA e PREVIDÊNCIA PUBLI-
CA e PRIVADA.

m. MISCELANEOUS.



3. ALGUNS CONSELHOS UTEIS:
~1- Constituir uma reserva de emergencia poupando mensal-

mente parte dos salários;

2- Investir em capital humano para aumentar renda futura;

3- Máximo de cautela em contrair dividas;

4- Gozar férias anualmente;

5- Manter as despesas fixas e variaveis sob controle;

6- Despertar os filhos desde pequenos para o valor do tra
balho e da poupança;

7- Racionalizar o uso do tempo ou outros recursos que a
familia possua;

8- Manter-se atualizado com o mercado;

9- Investir em lazer;

10- Tomar decisão a dois;

11- Manter D Crédito (Ter e não usar).


