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INTRODUÇÃO 
 
De acordo com estudos de muitos economistas e sociólogos o endividamento das 
famílias brasileiras não para de crescer e está atingindo níveis preocupantes 
aprofundando inclusive as desigualdades sociais no país. O percentual de famílias 
endividadas em 2019, que afirmam não ter condições de quitar suas dívidas, atingiu 
patamares cada vez maiores de acordo com a Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (PEIC/CNC).  Conforme a PEIC/CNC (2019) a parcela das famílias que relataram 
ter dividas entre cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, 
empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro alcançou 62,7% em abril deste ano. 
Portanto, a questão da inadimplência e do endividamento tem se tornado um sério 
problema para as familias brasileiras. Considerando, portanto a problemática social e 
econômica do endividamento no Brasil, é que a nossa proposta de projeto de extensão 
se justifica.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 



 

O objetivo geral deste projeto de extensão é sensibilizar e conscientizar, por meio de 
programetes radiofônicos e de oficinas pedagógicas, a comunidade de forma geral sobre 
a importância do planejamento das finanças pessoais, através da elaboração e 
monitoramento do orçamento doméstico, como instrumento fundamental para a 
organização disciplinada dos recursos financeiros pessoais e familiares. Por meio de 
noções de educação financeira e da utilização de conceitos e técnicas de gestão das 
finanças pessoais, pretende-se estimular uma nova mentalidade comportamental e 
social, baseado na noção de consumo responsável e sustentável, visando evitar desta 
forma a tomada de decisões pessoais que conduzam ao endividamento e a 
vulnerabilidade socioeconômica, e que ao mesmo tempo, garantam qualidade de vida 
contribuindo para a redução das desigualdades sociais,  e fortalecendo a cidadania 
financeira e a inclusão social. O público-alvo do referido projeto de extensão são os 
ouvintes da Rádio UPF 99 FM, por meio dos programetes radiofônicos de caráter sócio 
educativos denominados: “Meu bolso furou e agora?” e “Economia e Negócios”. Já 
através das oficinas pedagógicas são atendidas as famílias de baixa renda beneficiárias 
do programa Bolsa Família e dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) ligadas aos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), estudantes do ensino médio das 
escolas estaduais indicados pela 7ª Coordenadoria de Educação (7ª CRE), grupos de 
convivência ligados a Coordenadoria Municipal de Atendimento ao Idoso (COMAI) e do 
Centro de Referência de Atenção ao Idoso (CREATI) da UPF, e também trabalhadores 
(colaboradores) de empresa públicas e privadas. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Considerando, portanto a problemática social da inadimplência e do endividamento 
pessoal, que aflige atualmente milhões de pessoas em todo país, agravada mais ainda 
pela atual crise econômica e desemprego, entendemos que a proposta do nosso projeto 
de extensão tem um importante papel no sentido de conscientizar e capacitar as 
pessoas a organizarem de forma mais disciplinada a gestão dos seus orçamentos 
domésticos contribuindo para o fortalecimento da cidadania financeira e da inclusão 
social.  
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