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RESUMO
Gastos desnecessários, má gestão dos recursos, dificuldade em honrar compromissos,
inadimplência, essas são as consequências da analfabetização financeira na vida de algumas
pessoas. O conhecimento financeiro relaciona-se com a capacidade de avaliar desembolsos
buscando otimizar o caixa, de maneira a concretizar seus objetivos de forma saudável e é
indispensável para uma melhor estabilidade microeconômica. A educação financeira surge
com o objetivo de tornar as pessoas conhecedoras e capazes de tomar decisões levando em
consideração suas oportunidades e consequências. Frente a isso, o presente artigo buscou
averiguar qual o nível de conhecimento na área financeira, no que tange finanças pessoais,
dos alunos formandos em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas em uma
Instituição de Ensino Superior do Paraná e sua relação com as práticas financeiras destes
graduandos. Para tal, foi elaborado um questionário composto de quatro partes, cabendo à
primeira especificar o perfil dos respondentes, a segunda entender seu controle e gestão de
desembolsos pessoais, a terceira medir seus conhecimentos sobre finanças e a quarta captar a
percepção dos alunos sobre suas práticas financeiras. Foram coletados 136 questionários,
representando 73,91% da população. Sobre seu conhecimento financeiro, foi possível
observar que os acertos ficaram na média de 83%, caracterizando um nível elevado, entretanto
no quesito aplicabilidade encontrou-se um número em torno de 68%. Visando verificar se
existe relação entre o nível de conhecimento financeiro e as práticas financeiras, foi calculado
a correlação de Pearson e ajustado uma regressão linear, onde verificou-se a existência de
correlação linear positiva e fraca entre as variáveis.
Palavras-chave: Educação Financeira; Conhecimento Financeiro; Finanças Pessoais;
Negócios.
ABSTRACT
Unnecessary expenses, poor management of resources, difficulty in honoring commitments,
and defaults are the consequences of financial illiteracy in some people's lives. Financial
knowledge relates to the ability to evaluate outlay seeking to optimize the cash in order to
achieve its objectives in a healthy way and is indispensable for a better microeconomic
stability. Financial education emerges aiming to make people know and to become capable of
taking decisions, considering its opportunities and consequences. Therefore, the present
article sought to ascertain the level of knowledge in the financial area, regarding personal
finance, of graduating students in Management, Accounting and Economics at a Higher
Education Institution of Paraná and its relation to financial practices of those graduates. For
this, it was elaborated a questionnaire composed of four parts, being the first the one to
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specify the respondents profile, the second to understand their control and management of
personal expenses, the third to measure their knowledge about finances and finally to capture
student's perceptions about their financial habits. A total of 136 questionnaires were collected,
representing 73.91% of the population. Regarding his financial knowledge, it was possible to
observe that the answers were in the average of 83%, characterizing a high level, however in
its applicability, it was found a number around 68%. To verify if there is a relationship
between the level of financial knowledge and the financial practices, it was performed
Pearson's correlation test and ajusted linear regression , where was found a positive and weak
linear correlation between variables.
Key-words: Financial Education; Financial Knowledge; Personal Finances; Business.
1 INTRODUÇÃO
Pela definição do American Institute of Certified Public Accountants (AICPA,
2008, p. 5 apud DE LAUNE; RAKOW; RAKOW, 2010, p. 103) “o conhecimento financeiro
está relacionado à capacidade de avaliação e gestão eficaz de finanças para a tomada de
decisões a fim de alcançar objetivos e bem-estar financeiro”.
O conhecimento financeiro é a habilidade de tomar decisões apropriadas no
manejo de finanças pessoais, atrelado aos conceitos de conhecimento, comportamentos e
atitudes (JANG; HAHN; PARK, 2014). Norman (2010) diz que o conhecimento financeiro é
mais do que fazer cálculos, ele está relacionado a conhecer os gastos e saber por que eles
ocorrem.
Entre as décadas de 1980 e 1990, o Brasil passou por um período de alta inflação,
o que diretamente e indiretamente impossibilitou o planejamento financeiro dos indivíduos e
das empresas, prejudicando o desenvolvimento do conhecimento financeiro. Quando ocorreu
a estabilidade inflacionária (principalmente após o Plano Real em 1994) houve uma mudança
no comportamento da população, gerando um aquecimento econômico no país e
influenciando diretamente as empresas (SAVOIA; SAITO; SANTANA, 2007).
A facilidade ao crédito e o consumismo exagerado prejudicam as empresas, tanto
pela inadimplência de seus clientes como pelo próprio descontrole. A falta de um bom
planejamento financeiro leva as empresas a gastos exagerados, má administração de receita,
dificuldade de honrar compromissos e ao descontrole de caixa, prejudicando sua atividade e
podendo trazer danos irreversíveis para as mesmas.
O objetivo da educação financeira é, de acordo com Clancy, Grinstein-Weiss e
Schreiner (2001, p. 3), “fazer com que as pessoas sejam capazes de tomar decisões, tendo em
mente todas as oportunidades e consequências das suas escolhas”.
Segundo Klapper, Lusardi e Panos (2013), melhorar o conhecimento financeiro
pode contribuir não apenas para os indivíduos, como também contribui para uma maior
estabilidade microeconômica, devido ao fato de que os indivíduos passam a tomar decisões
financeiras mais inteligentes assim como se protegem de imprevistos.
Uma boa gestão das finanças é fundamental para a saúde financeira de pessoas e
empresas, pois tanto a gestão correta como as incorretas impactam fortemente a economia. Os
profissionais das áreas de Administração, Ciências Contábeis e Economia estão estritamente
ligados à vida financeira das pessoas físicas e jurídicas, e seu conhecimento sobre finanças é
indispensável.
Blanco Hernández (2015) diz que a universidade tem compromisso com a
sociedade de ser motor para o desenvolvimento. As áreas voltadas para a gestão de empresa
têm relação direta e indireta com o desenvolvimento econômico do país, seja pela manutenção
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da empresa, como também melhorando a qualidade de vida da população devido aos postos
de trabalho que essas empresas criam e mantém.
Chen e Volpe (1998) e Lizote e Verdinelli (2014) dizem que os graduandos
universitários possuem formação técnica no âmbito profissional de maneira adequada, mas se
formam sem a clareza de funcionamento dessas finanças. Para os autores, a educação
financeira é o modo de adquirir conhecimentos para gerir as finanças e tomar decisões
assertivas sobre sua administração.
Considerando este contexto, formula-se a seguinte problemática de pesquisa: Qual
o nível de conhecimento financeiro e sua aplicabilidade nas práticas financeiras dos
graduandos da área de negócios?
O presente trabalho tem como objetivo averiguar qual o nível de conhecimento na
área financeira dos alunos da área de negócios em uma Instituição de Ensino Superior do
Paraná e sua aplicabilidade nas práticas financeiras destes graduandos.
Justifica-se a presente pesquisa, pois trata-se de um tema presente no cotidiano
das empresas e pessoas. Além disso, considera-se relevante a discussão considerando a
responsabilidade profissional dos egressos dos cursos da área de negócios para a gestão
financeira de pessoas e empresas.
O artigo estrutura-se em quatro partes além da introdução, divididas em Revisão
da Literatura, Aspectos Metodológicos, Análise de Dados e Considerações Finais. A Revisão
da Literatura contextualiza o tema e explica sua importância, bem como descreve outros
trabalhos na área, os Aspectos Metodológicos dizem respeito sobre a forma como os dados
foram coletados e tratados; os resultados obtidos na pesquisa são demonstrados na Análise de
Dados, e por fim, as Considerações Finais encerram o presente artigo trazendo as conclusões
da pesquisa, suas limitações e recomendações para trabalhos futuros.
2 REVISÃO DA LITERATURA
Nessa seção apresenta-se o conceito e a relevância das finanças pessoais, bem
como evidenciam-se algumas pesquisas relacionadas a seu estudo.
2.1 As Finanças Pessoais e a Educação Financeira
O conhecimento financeiro abrange tanto o gerenciamento mensal dos recursos
disponíveis e contas a pagar como também o investimento para constituições de reservas ou
recursos para a aposentadoria.
Kehiaian (2012) faz um breve histórico sobre o tema em sua tese. Segundo o
autor, Ellen Richards discutiu finanças pessoais no primeiro livro sobre o tema no ano de
1905. O conceito de alfabetização financeira é um conceito recente, embora o tema Finanças
Pessoais não. Tal tema pode abranger distintos conceitos, desde o conhecimento sobre
finanças até o planejamento financeiro e a capacidade de gestão dos recursos (XU; ZIA,
2012). Huston (2010) separa a alfabetização financeira em duas vertentes, o conhecimento e a
aplicação desse conhecimento.
Calgano e Monticone (2015, p. 364) afirmam que consultores financeiros “são
mais consultados por indivíduos com conhecimento financeiros já adquiridos e estão menos
propensos a delegar o controle de seus investimentos”.
Souza et. al. (2011, p. 87) discorrem que “nenhum outro problema de julgamento
e tomada de decisão tem maior poder de catástrofe do que o excesso de confiança”, e
complementam afirmando que este é a causa da “demasiada exposição em determinados
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ativos”. Também foi observado que do grupo pesquisado pelos autores, os indivíduos que
possuíam um nível de conhecimento financeiro mais profundo tendiam a tomar decisões que
envolvessem um ganho mais provável.
Os dois trabalhos demonstram a importância do conhecimento financeiro para a
administração de investimentos, tanto para estar disposto a gerir os próprios investimentos,
como para fazê-lo de forma adequada procurando consultoria para evitar que o excesso de
confiança leve a demasiada exposição de ativos, quanto para obter maiores informações.
Sendo assim, indivíduos que possuem maior conhecimento financeiro estão mais
preocupados com a probabilidade de perca de investimentos ao tomarem decisões com ganho
mais certo, que com a quantidade que virá de retorno, ao descartarem decisões que
proporcionariam um maior retorno financeiro. Na pesquisa de Barros e Felipe (2015)
observou-se que grande parte dos pesquisados optaram por ganhos com maior probabilidade
de ocorrência, mesmo que com baixos retornos, demonstrando uma tendência a fugir de
situações de risco, apesar da possibilidade de maior ganho. Também foi demonstrado que os
indivíduos tendem a maiores riscos apenas quando afrontados por grandes possibilidades de
perda, se arriscando para tentar evita-las.
Worthington (2006) afirma que o conhecimento financeiro se encontra nos
campos pessoal e profissional. No pessoal está ligado a noções sobre a economia e sua
influência nas decisões familiares, além da gestão de recursos. E no profissional se vincula a
compreensão de demonstrações e relatórios contábeis e financeiros e aos mecanismos de
gestão de empresa.
Concordando com isso, Lizote e Verdinelli (2014, p. 2) afirmam que “o
entendimento básico da alfabetização financeira relaciona-se com a competência da pessoa de
manejar seu dinheiro”. E Pereira e Lucena (2014) complementam que uma melhor educação
financeira impacta positivamente a vida pessoal e empresarial das pessoas.
Diante das afirmações acima sobre a importância do conhecimento financeiro e
levando em consideração que os alunos na área de negócios necessitam desse conhecimento
para o desenvolvimento acadêmico e profissional, o presente artigo buscou averiguar se os
graduandos prestes a ingressar no mercado como profissionais formados possuíam esses
conhecimentos, entendiam sua aplicabilidade e se os utilizavam em seu cotidiano.
2.2 Pesquisas Relacionadas
Nessa linha de pesquisa podem-se verificar trabalhos como o de Pereira e Lucena
(2014), que teve como objetivo mostrar como os fatores emocionais e a educação financeira
influenciam nas decisões de alunos de diferentes períodos dos cursos de engenharia e
contabilidade em uma universidade pública. A pesquisa se deu por levantamento com
questionários baseados em perguntas propostas por Lusardi e Mitchell (2006) e Vieira,
Bataglia e Sereia (2011) e na Teoria das Finanças Comportamentais onde foram empregados
por conveniência questionários, obtendo-se 240 respostas. Como resultado, notou-se nesse
trabalho que os alunos possuem baixo nível de conhecimento financeiro, mas que mesmo
assim se sentem prontos para gerir suas finanças. Também foi verificado que mais de 45%
dos alunos pensam ser influenciados por seus sentimentos, tornando-se predispostos a
realizarem gastos desnecessários e a se endividarem.
De Laune, Rakow e Rakow (2010) pesquisaram sobre a implementação do projeto
“Beta Alpha Psi inova” no aprendizado de conhecimentos financeiros de estudantes
universitários, onde buscavam descobrir se os objetivos educacionais do currículo de
contabilidade estavam sendo cumpridos, além de abordar sua necessidade de aprendizado. Foi
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encontrado nos resultados que o projeto foi bem-sucedido na transmissão de conhecimentos
financeiros e no desenvolvimento de técnicas de comunicação e habilidades dos membros do
projeto.
No estudo realizado por Jang, Hahn e Park (2014), em março de 2013, 1478
estudantes coreanos de ensino médio de colégios diferentes responderam questões do teste
Aptidões Financeiras Para a Vida: Ensino Médio (FFFL - Financial Fitness for Life: High
School), onde o objetivo dos pesquisadores era descobrir o nível de conhecimento financeiro
dos estudantes coreanos e compará-lo ao dos estudantes americanos. Foi observado que os
estudantes coreanos e americanos possuem resultados muito próximos no teste, sendo que
estudantes coreanos tiveram melhores resultados em conteúdos relacionados a ganhar
dinheiro, porém na aplicação e compreensão de seus conhecimentos financeiros eles
demonstraram um nível mais baixo.
Em seu artigo, Lizote, Simas e Lana (2012) tinham como objetivo descrever o
perfil financeiro dos alunos de Ciências Contábeis em uma IES de Itajaí (SC) segundo a
definição de finanças pessoais de Halpern (2003). A coleta de dados foi realizada em
novembro de 2011 com 246 questionários. Foi encontrado como resultado que não há alta
discrepância nos resultados na amostra, apenas percebendo que aqueles com emprego
obtiveram melhores notas.
Lizote e Verdinelli (2014) elaboraram uma pesquisa tendo por objetivo analisar as
associações entre o conhecimento sobre finanças pessoais e as características dos estudantes
do curso de Ciências Contábeis de uma universidade comunitária do Estado de Santa
Catarina. Os resultados obtidos demonstraram que os alunos que trabalham possuem maiores
conhecimentos financeiros comparados aos que só estudam, sendo a renda pessoal a
característica de influência nos resultados. Também percebeu-se que aqueles com maiores
rendimentos conseguem gerir melhor seus empréstimos e financiamentos, realizam mais
corretamente a gestão de seus ativos e conseguem lidar melhor com suas dívidas.
Já o artigo de Lana et. al. (2011) teve a intenção de avaliar o conhecimento e o
interesse dos alunos de administração e ciências contábeis em relação às finanças pessoais.
Entre ambos os cursos e seus períodos foram levantados 271 questionários respondidos, dos
quais apenas 149 foram aproveitados por terem suas respostas consideradas válidas e
relevantes através de tratamento estatístico. Foi identificado que a idade, a renda pessoal e a
formação dos pais foram importantes no constructo do endividamento. Também foram
identificadas grandes diferenças nos resultados entre os cursos e seus períodos.
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Com relação a metodologia, a pesquisa caracteriza-se, quanto ao objetivo, como
descritiva, pois “busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social,
política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto no indivíduo tomado
isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas” (CERVO; BERVIAN;
SILVA, 2007, p. 61-62).
Seu procedimento classifica-se como levantamento, que Santos (2005), afirma se
caracterizar pelos estudos interrogativos com os indivíduos que se deseja conhecer o
comportamento, sendo realizada de forma direta, clara, rápida e qualificada, porém com
ênfase em aspectos percebidos com mais facilidade e possuindo pouca profundidade.
O trabalho tem abordagem quantitativa, que segundo Richardson (1989) é o
método que coleta e faz o tratamento de informações através de ferramentas estatísticas.
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Os questionários foram aplicados aos indivíduos presentes nas salas no momento
da aplicação. A escolha por estudar alunos do último ano dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas deu-se por serem áreas de perfil profissiográfico
diretamente ligadas ao controle financeiro, e optou-se pelas turmas de prováveis formandos
por considerar que seus alunos possuiriam um maior conhecimento na temática devido aos
conteúdos agregados no curso e pela experiência de vida.
O questionário foi composto de quatro partes, cabendo à primeira especificar o
perfil dos respondentes (LIZOTE; VERDINELLI, 2014; PEREIRA; LUCENA, 2014), a
segunda buscava entender o controle e gestão de gastos pessoais, a terceira medir os
conhecimentos sobre finanças a partir de perguntas objetivas (LIZOTE; VERDINELLI, 2014;
DE LAUNE; RAKOW; RAKOW, 2010; PEREIRA; LUCENA, 2014), e por último, captar a
percepção dos alunos sobre suas práticas financeiras através de concordâncias em escala
Likert com algumas afirmativas sobre a aplicabilidade do conhecimento (LIZOTE;
VERDINELLI, 2014; PEREIRA; LUCENA, 2014).
A escala Likert “consiste em um conjunto de itens apresentados em forma de
afirmações, ante os quais se pede ao sujeito que externe sua reação, escolhendo um dos cinco,
ou sete, pontos de uma escala” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 96). Na parte quatro onde
foram utilizadas a escala deste tipo optou-se pela escala de cinco pontos, indo de discordo
totalmente até concordo totalmente.
Para verificar a construção e a coerência do instrumento foi realizado pré-teste
com 12 alunos do curso de ciências contábeis dos 3 anos iniciais. Após a realização do préteste os respondentes informaram que o questionário estava claro e compreensível, permitindo
assim a aplicação.
Os dados foram coletados de outubro de 2016 a janeiro de 2017 em uma
universidade estadual do norte do Paraná. Em uma população de 184 alunos obteve-se 140
questionários respondidos, sendo que 4 questionários foram descartados por estarem
incompletos (na parte de conhecimento financeiro e práticas financeiras), totalizando assim
uma amostra de 136 questionários (73,91% da população).
Para aferir o nível de Conhecimento Financeiro foram atribuídos pontos para as
perguntas, sendo que as perguntas objetivas receberam 1 ponto caso fossem respondidas
corretamente e 0 ponto caso estivessem erradas. Como foram utilizadas 7 questões, a
pontuação máxima que um estudante poderia obter seria 7 pontos, ou seja, 100% de acerto,
acertando quantidades menores de questões a nota para o nível de conhecimento financeiro
era calculada proporcionalmente ao número de acertos em relação ao número total de
perguntas (7). Para categorizar o nível de Conhecimento Financeiro dos graduandos utilizouse como nível Baixo aqueles com menos de 60% de acertos, como nível Médio aqueles com
acertos entre 61% e 79% e acima de 80% foi atribuído o nível Elevado, segundo critérios
propostos por Alves, Silva e Bressan (2012), e também utilizados por Chen e Volpe (1998;
2002).
Para medir o nível de Práticas Financeiras foi criada uma escala de acordo com as
respostas obtidas na quarta parte do questionário. Como as informações coletadas estavam em
uma escala de cinco pontos de Likert (Discordo Totalmente até Concordo Totalmente) foi
atribuída uma pontuação de 1 a 5, sendo 5 a resposta mais adequada do ponto de vista do
comportamento financeiro correto. Como a quarta parte era composta por 15 questões, a nota
máxima possível era 75 (15 x 5). Assim, a aplicabilidade financeira foi calculada
considerando o percentual de pontos que o estudante obtinha comparado com o score máximo
possível (75). Destaca-se que algumas afirmativas (2, 3, 4, 5, 6 e 12) estavam com a escala
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inversa, ou seja, a resposta 1 seria a mais adequada, para esses casos, no momento do
tratamento dos dados (antes da análise) a escala foi invertida.
Ao fim, para verificar se o nível de conhecimento financeiro estava relacionado
com as práticas financeiras foi calculado o coeficiente de Correlação linear de Pearson. E
visando verificar se o nível de conhecimento impactava nas práticas utilizou-se a metodologia
de Regressão Linear. Ambas análises foram realizadas utilizando o software SPSS® em sua
versão 20.
Dancey e Reidy (2006) descrevem que a correlação linear tem como objetivo
descobrir se existe um relacionamento entre as variáveis, e ela permite determinar a direção
do relacionamento (se positivo, negativo ou zero) a força ou magnitude (variando de -1 a 1,
onde quanto mais próximo de -1 há uma associação linear negativa perfeita e quando próximo
de 1 a associação linear é positiva e perfeita, porém quando próximo de 0, a associação é
linear é muito fraca ou inexistente). Pallant (2005) define ainda que a força da relação pode
ser pequena (0.10 até 0.29), média (0.30 até 0.49) ou grande (0.50 até 1). Na presente
investigação será realizada a correlação entre o conhecimento financeiro e as práticas
financeiras dos estudantes investigados.
A regressão linear é utilizada quando deseja-se descobrir o efeito de uma variável
X em uma variável Y (DANCEY; REIDY, 2006). Ela permite prever valores de uma variável
dependente a partir de uma ou mais variáveis independentes (FIELD, 2009). Na pesquisa será
analisado qual o impacto do conhecimento financeiro dos estudantes em suas práticas
financeiras.
4 ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Perfil dos Respondentes
Quanto ao perfil dos alunos, percebeu-se que a maioria tem entre 21 e 25 anos
(63%), sendo que 23% dos respondentes possuem entre 26 e 30 e 10% possuem mais de 30
anos, enquanto que 4% dos graduandos optaram por não informar a idade. Conciliam os
estudos com o trabalho ou estágio 78% dos pesquisados, onde 16% apenas estudam, 5%
possuem renda não assalariada e 1% optou por não responder. Sobre a renda pessoal, 15% dos
graduandos possuem renda de até 1 salário mínimo, 52% recebem de 1 a 3 salários mínimos,
9% recebem de 3 até 4 salários mínimos, 14% recebem acima de 4 salários mínimos e 10%
não possuem renda.
Sobre o perfil financeiro, apenas 1% dos alunos informaram nunca planejar seus
desembolsos, 31% realizam planejamentos algumas vezes ou raramente e 68% afirmaram
planejar sempre ou com frequência. Em seguida, questionou-se se os respondentes cumprem o
planejamento e obteve-se que 63% conseguem cumpri-los sempre ou com frequência.
Dos 136 respondentes, 100 (74%) possuem cartões de crédito, em uma média de
1,27 cartões por respondente. Destes 100 respondentes, 71% utilizam sempre ou
frequentemente seus cartões, sendo que 96% conseguem pagar suas faturas sempre ou
frequentemente.
Relacionado aos recursos próprios (dinheiro em mãos ou saldo bancário),
observou-se que 59% sempre conseguem acabar o mês no positivo, 29% conseguem ficar no
positivo na maioria dos meses do ano, 7% em ao menos metade do ano, 4% conseguem ficar
com saldo positivo em menos da metade dos meses do ano e 1% não conseguem nunca ficar
com saldo positivo.
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A respeito dos recursos de terceiros, 76% dos respondentes afirmaram nunca
terem feito uso do cheque especial e dos que fizeram apenas 1% utiliza dele sempre. Quando
perguntados sobre os empréstimos já realizados, 36% dos graduandos responderem já terem
feito, sendo que destes 67% foram com bancos e 33% com amigos ou familiares.
Perguntados sobre a realização de investimentos, 53% não possuem nenhum
investimento. Entre os 47% que efetuam, foram citados investimentos como Poupança,
Aplicações Financeiras (Fundos de Investimento, CDI, CDB, Tesouro Direto etc.),
Consórcios, Bolsa de Valores, Compra de Imóveis e Previdência privada. Entre estes, os mais
citados foram Poupança (50%) e Imóveis (13%).
4.2 Conhecimento em Finanças Pessoais
Para se descobrir o nível de conhecimento dos graduandos, nos questionários
aplicados foram empregadas 7 questões, para as quais foram atribuídas nota 1 para os acertos
e nota 0 para os erros. Após a aplicação do questionário nas turmas de Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas foram obtidas as seguintes respostas para as
questões apresentadas no Quadro 1. Destaca-se que a resposta considerada correta é aquela
destacada com o fundo na cor cinza.
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Quadro 1 - Questões sobre Conhecimento Financeiro.
Questão

Respostas
A. Cancelar todos os cartões de crédito.
B. Só pagar aqueles com maiores limites.
1. Qual das seguintes opções é um bom jeito
de melhorar seu crédito bancário?
C. Pagar as contas em dia.
D. Declarar falência e começar do zero.
A. Vera, que paga toda a sua fatura logo após
recebê-la.
2. Qual dos usuários de cartão de crédito
B. Jessica, que paga o mínimo todos os meses.
abaixo é mais provável que pague a MAIOR
quantia de dinheiro com juros ao ano, sendo
C. Megan, que paga o mínimo todo mês, a
que todos eles gastam a mesma quantidade
menos que ela tenha dinheiro, aí ela paga mais.
todo ano com seus cartões de crédito?
D. Erin, que geralmente paga todo o cartão,
mas paga o mínimo quando está sem dinheiro.
A. Se você é um mau pagador em um banco,
isso não vai ser considerado quando você for
pedir um empréstimo em outro.
B. Se você não pagou o empréstimo por 2 anos,
isso não pode ser considerado na decisão do
empréstimo.
3. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? C. Bancos e outras instituições de crédito
dividem informações do histórico de seus
clientes um com o outro, e irão saber de
qualquer pagamento que você não fez.
D. Pessoas que tem vários empréstimos é muito
improvável que outro banco saiba sobre o seu
histórico de empréstimos.
4. Suponha que você tinha R$ 100,00 em uma A. Mais de R$ 110,00
B. Exatamente R$ 110,00
poupança e a taxa de juros é de 2% ao ano.
Após 5 anos, quanto você acha que teria na
C. Menos de 110,00
conta se você deixou o dinheiro para crescer? D. Não sei
5. Imagine que a taxa de juros em sua conta
A. Mais do que hoje
poupança foi de 1% ao ano e a inflação foi de B. Exatamente o mesmo que hoje
2% por ano. Após 1 ano, quanto você seria
C. Menos que hoje
capaz de comprar com o mesmo dinheiro
D. Não sei
nesta conta?
6. Muitas pessoas guardam dinheiro para
A. Poupança ou Fundos de Investimento
despesas inesperadas. Se Susana e Júlio César B. Ações
têm guardado algum dinheiro para
C. Conta corrente
emergências, qual das respostas das seguintes D. Bens (carro, moto, imóvel...)
formas seria a menos eficiente para o caso
E. Não sei
deles precisarem do recurso com urgência?
A. Ellen, que sempre paga todo o saldo do
cartão de crédito no vencimento.
B. Pedro, que geralmente paga todo o saldo do
7. Qual das pessoas pagaria mais em despesas cartão de crédito no vencimento, mas
financeiras (juros) por ano se elas gastassem a ocasionalmente paga só o mínimo, quando está
sem dinheiro.
mesma quantia por ano em seus cartões de
credito?
C. Luís, que paga pelo menos o mínimo todo
mês e um pouco mais quando tem alguma
folga.
D. Nanci, que sempre paga o mínimo.
Legenda: Fi: Frequência Simples Absoluta / F%: Frequência Percentual.
Fonte: Elaborado pelos Autores.

Fi
10
0
123
3

F%
7%
0%
91%
2%

11

8%

120

88%

4

3%

1

1%

11

8%

0

0%

114

84%

11

8%

109
17
5
5
4
4
121

80%
12%
4%
4%
3%
3%
89%

7

5%

18
21
7
81

13%
15%
5%
60%

9

7%

6

4%

4

3%

1

1%

125

92%

Através do quadro anterior (Quadro 1) é possível observar que a porcentagem de
acertos é maior que a de erros, onde verifica-se que a menor porcentagem de acertos foi de
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60% (Questão 6) e a maior de 92% (Questão 7). Ao se realizar a média de acertos dos
graduandos, foi possível observar-se uma média de 83% de acertos, o que segundo os
preceitos de Alves, Silva e Bressan (2012) e Chen e Volpe (1998; 2002), caracterizam um
nível elevado de Educação Financeira dos graduandos.
Segundo a Tabela 1, é possível observar que a maioria dos graduandos possuem
conhecimentos financeiros elevados (66,91%), enquanto que 22,79% dos graduandos se
encontram no nível médio e apenas 10,30% dos graduandos possuem conhecimentos
financeiros de nível baixo.
Tabela 1 - Nível de Conhecimento Financeiro dos Graduandos.
Nível
Fi
F%
Baixo
14
10,30%
Médio
31
22,79%
Elevado
91
66,91%
Legenda: Fi: Frequência Simples Absoluta / F%: Frequência Percentual.
Fonte: Elaborado pelos Autores.

4.3 Práticas Financeiras
Para captar as Práticas Financeiras dos pesquisados foram realizadas 15
afirmativas onde os graduandos responderam se Discordam Totalmente (DT), Discordam
Parcialmente (DP), Não Concordam Nem Discordam (NCND), Concordam Parcialmente
(CP) ou se Concordam Totalmente (CT). Na Tabela 2 a seguir foram relacionadas às
afirmativas e as respostas obtidas. Os campos com sombreamento cinza representam a
resposta que obteve maior percentual em cada afirmativa.
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Tabela 2 - Afirmativas e Respostas obtidas sobre Práticas Financeiras.
Afirmativa
1 Sinto-me totalmente preparado para gerir meu dinheiro.
2 Meus sentimentos influenciam minhas decisões financeiras.
3 Já comprei algo que não precisava porque alguém tinha um.
4 Já comprei algo mais caro por estar na frente de amigos e me sentir
constrangido em comprar algo mais barato.
5 Não consigo poupar porque não consigo me controlar, gasto dinheiro
com qualquer besteira.
6 Já comprei apenas motivado pelo prazer de posse.
7 Costumo fazer compras à vista.
8 Cuido para nunca gastar mais do que ganho.
9 Tenho uma reserva para eventuais problemas.
10 Costumo ler sobre assuntos relacionados ao tema.
11 Faço meu planejamento pessoal para longo prazo.
12 Já tive meu nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito
(SERASA).
13 Possuo um capital investido em previdência privada.
14 Possuo um capital investido em fundos de investimento.
15 Tenho conhecimentos sobre investimentos e previdência privada.

DT
3
2%
8
6%
43
32%
78

DP
10
7%
14
10%
29
21%
32

57%
61
45%
38
28%
2
2%
3
2%
17
13%
18
13%
12
9%
104
77%
108
79%
94
69%
17
12,5%

24%
39
29%
24
18%
8
6%
7
5%
22
16%
21
15%
29
21%
6
4%
4
3%
4
3%
18
13,2%

NCND CP
12
73
9%
54%
21
59
16% 43%
17
21
13% 15%
10
11

CT
38
28%
34
25%
26
19%
5

7%
15
11%
18
13%
10
7%
11
8%
10
7%
26
19%
24
18%
4
3%
4
3%
7
5%
29
21,3%

4%
7
5%
21
15%
63
46%
72
53%
54
40%
32
24%
29
21%
15
11%
13
10%
19
14%
23
17%

8%
14
10%
35
26%
53
39%
43
32%
33
24%
39
29%
42
31%
7
5%
7
5%
12
9%
49
36%

Fonte: Elaborado pelos Autores.

Os graduandos demonstraram a aplicação de seus conhecimentos financeiros com
respeito a conseguirem se controlar para não gastar demais (Questão 8: 32% CP e 53% CT) e
tendo uma reserva para eventuais problemas (Questão 9: 24% CP e 40% CT).
Também foi possível observar que embora a maioria dos graduandos possuam um
nível de Educação Financeira elevado, como descrito anteriormente, eles ainda não se sentem
completamente preparados para gerir seu dinheiro e deixam seus sentimentos influenciarem
suas decisões (Questão 2: 43% CP e 25% CT). Foi também alegado pelos graduandos que
poucos possuem capital investido em previdência privada (Questão 13: 5% CP e 10% CT) ou
em fundos de investimento (Questão 14: 9% CP e 14% CT).
Quando analisado individualmente as práticas financeiras dos estudantes, pode-se
verificar (Figura 1) que a maior parte dos estudantes tem práticas financeiras entre 61 e 80%,
o que representa um bom nível de práticas financeiras. A média de níveis de práticas
financeiras foi de 68%.
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Figura 1 - Nível de Práticas Financeiras dos Estudantes.

NÍVEL DE PRÁTICAS FINANCEIRAS

Fonte: Elaborado pelos Autores.

4.4 Relação entre Conhecimento Financeiro e as Práticas Financeiras
Inicialmente, visando verificar a existência de correlação entre o Nível de
Conhecimento Financeiro e as Práticas financeiras dos estudantes foi realizada a Correlação
de Pearson. Após a análise da correlação verificou-se que há uma correlação linear positiva
entre as variáveis e significativa considerando um nível de significância de 5%, sendo que a
força da correlação foi classificada como fraca (PALLANT, 2005).
Tabela 3 - Correlação entre nível de conhecimento financeiro e práticas financeiras.
Nível de Conhecimento Financeiro
Correlação de Pearson
,250**
Práticas
Sig. (2 extremidades)
,003
Financeiras
N
136
** A Correlação é estatisticamente significativa ao nível de 1%.
Fonte: Elaborado pelos Autores.

Em complemento, foi verificado se o nível de conhecimento financeiro (variável
independente) impacta nas práticas financeiras (variável dependente). Após a realização do
teste foi constatado que o modelo tem poder explicativo de 5,5%, de acordo com o R²
ajustado (Tabela 4).
Tabela 4 – Poder Explicativo do Modelo.
Modelo
1

R Quadrado
Erro Padrão da Estimativa
Ajustado
,250a
,062
,055
,10891
a. Preditor: Nível de Conhecimento Financeiro
Fonte: Elaborado pelos Autores.
R

R Quadrado
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Tabela 5 – Modelo de Regressão.
Modelo

Coeficientes não padronizados

Coeficientes
Padronizados
Beta

B
Erro Padrão
(Constant)
,532
,050
Nível de Conhec. Finan.
,177
,059
,250
a. Variável Dependente: Práticas Financeiras.
Fonte: Elaborado pelos Autores.

t
10,578
2,984

Sig.
,000
,003

Após análise do resultado (Tabela 5) pode-se verificar que há uma relação
positiva entre nível de conhecimento financeiro e as práticas financeiras. Desta forma, o nível
de conhecimento financeiro dos estudantes impacta em suas Práticas Financeiras.
Essa fraca correlação é explicada pelo fato de que embora os conhecimentos
financeiros da maioria dos graduandos sejam de nível elevado (66,91%), e tenham um
conhecimento financeiro de em média 83%, a sua prática é de nível médio (68%),
significando que embora o conhecimento financeiro influencie as práticas financeiras, sua
influência não significa sua aplicação total, assim como destaca que podem existir outras
variáveis que são responsáveis parcialmente pela aplicação dos conhecimentos já adquiridos,
isso se torna mais claro ao se observar que embora a média de conhecimentos seja de nível
elevado (83%) há graduandos com conhecimento de nível baixo (10,29%) e médio (22,79%)
também.
A diferença de percentuais observadas entre o conhecimento financeiro e a sua
prática se deve as respostas obtidas nas tabelas 1 e 2, pois os graduandos não se sentem
completamente preparados para gerir seu dinheiro e deixam seus sentimentos influenciarem
suas decisões (68%), assim como já compraram apenas pelo desejo de posse (41%), entre
outros fatores apontados nas tabelas anteriores.
Pedidos para se auto avaliarem, os graduandos deram notas de 0 a 10 a respeito de
seu conhecimento em finanças pessoais e em sua gestão. A média encontrada entre os alunos
foi de 7, tanto para conhecimento quanto aplicabilidade, essa nota atribuída pelos graduandos
a si mesmos é explicada parcialmente por seus conhecimentos financeiros (83%) sendo maior
que sua aplicação (68%).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo da pesquisa foi averiguar qual o nível de conhecimento financeiro dos
alunos da área de negócios em uma Instituição de Ensino Superior do Paraná e a relação com
suas práticas financeiras.
Foi possível observar que os graduandos em sua maioria possuem entre 21 e 25
anos (63%); além de estudar, também trabalham ou fazem estágio (78%), possuem renda
distribuída entre as diversas categorias, planejam seus gastos sempre ou com frequência
(68%) e cumprem o planejamento (63%), possuem cartão de crédito (74%) e utilizam o
mesmo sempre ou com frequência (71%).
Os graduandos ainda se caracterizam por conseguirem sempre terminar o mês
com saldo positivo (59%), nunca fizeram uso do cheque especial (76%), não possuem
investimentos (53%) ou quando possuem os mais utilizados são Poupança (50%) ou em
imóveis (13%).
Além disso, os mesmos obtiveram uma média de 83% de acertos nas questões
relativas a conhecimentos financeiros, o que demonstra um nível elevado de conhecimentos
na média; assim como uma aplicação de 68% desse conhecimento. Eles ainda controlam para
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não gastar demais (85%) e possuem uma reserva para problemas eventuais (64%), deixam
seus sentimentos influenciarem suas decisões (68%), não possuem capital investido em
previdência privada (82%) e não possuem capital investido em fundos de investimento (72%).
Os resultados obtidos divergem dos resultados obtidos por Pereira e Lucena
(2014), devido a diferença entre os níveis de conhecimentos obtidos através dos testes, sendo
que Pereira e Lucena observaram um baixo nível de conhecimento financeiro aliado ao fato
de que 45% dos alunos eram influenciados por seus sentimentos, contrastando com os dados
obtidos que apontaram um elevado conhecimento financeiro na média, o que aliado com o
fato de 68% dos graduandos afirmaram serem influenciados por seus sentimentos na hora da
gestão de seus gastos.
Os resultados da pesquisa devem ser observados considerando algumas
limitações, sendo elas: pesquisa realizada apenas com alunos do último ano dos cursos
pesquisados; e amostra coletada de alunos de apenas uma cidade e uma universidade do país,
impedindo assim a generalização dos resultados. Em complemento, destaca-se que uma
delimitação da pesquisa foi apurar os conhecimentos financeiros utilizando a literatura citada
na metodologia, sendo que outras referências podem utilizar diferentes métricas impactando
assim no nível de conhecimento financeiro percebido do respondente.
Para pesquisas futuras, sugere-se a realização do teste de correlação e regressão
linear com mais variáveis ou com outras variáveis para se medir o quanto cada variável
impacta o conhecimento dos graduandos. Também recomenda-se realizar uma pesquisa junto
aos graduandos analisando como os fatores emocionais afetam as suas escolhas quanto às
atitudes financeiras, além de se considerar mais anos dos cursos pesquisados.
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