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Resumo 

O presente trabalho busca analisar e comparar os níveis de alfabetização 

financeira dos cursos de graduação da UFF- Niterói, com foco principal no curso de 

graduação em Administração e a comparação dos resultados encontrados para este 

curso com relação ao encontrado para os demais cursos da UFF. Serão avaliadas as 

dimensões atitude financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro, 

juntas compões o Score total de Alfabetização Financeira. A obrigatoriedade de se 

trabalhar o tema nas escolas é recente, portanto o trabalho pretende a contribuição 

dos cursos de graduação para este tema. O que ocorre ser de grande importância 

devido a situação de transformação política e economia pela qual passa o pais, que 

recentemente passava por uma recessão da qual está muito lentamente se 

recuperando. 

O trabalho foi realizado através de pesquisa presencial e online com os 

estudantes da UFF- de Niterói, alcançando 21 cursos diferentes. Os resultados 

analisados a para cada uma das variáveis de perfil encontradas no formulário de 

pesquisa proposto. Com a finalidade de verificar as diferentes possibilidades de 

influencias sobre os níveis de alfabetização financeira, dentre os alunos. Tendo sido 

encontrado resultados com significância estatística para uma variável apenas, 

enquanto cinco das variáveis não apresentaram significância estatística e quatro 

apresentaram significância em parte dos seus resultados. 

Palavras Chave: Alfabetização Financeira. Educação Financeira. Atitude 

Financeira. Comportamento Financeiro. Conhecimento Financeiro. UFF - Niterói. 

Administração. Endividamento. Poupança. Previdência. Consumo. 
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Abstract 

This paper aims to analyze and compare the financial literacy levels of 

undergraduate courses at UFF-Niterói. With a focus on the undergraduate degree in 

Business Administration and the comparison of the results found for this course with 

those found for the other courses at UFF. The dimensions financial attitude, financial 

behavior and financial knowledge will be evaluated, together these three distinct 

dimensions will compose the total Financial Literacy Score.The obligation to work on 

the theme in schools is recent, so the work intends to contribute undergraduate 

courses to this theme. This is of great importance due to the changing political and 

economic situation of the country, which has recently been in a recession from which 

it is very slowly recovering. 

The work was conducted through face-to-face and online research with students 

from UFF- Niterói, reaching 21 different courses. The results analyzed for each of the 

profile variables found in the proposed research form. With the purpose of verifying the 

different possibilities of influences on the levels of financial literacy, among the 

students. Having found results with statistical significance for only one variable, while 

five of the variables did not present statistical significance and four presented 

significance in part of their results. 

Keywords: Financial Literacy. Financial education. Financial Attitude. Financial 

behavior. Financial Knowledge UFF - Niterói. Administration. Indebtedness. Savings. 

Social security. Consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentro de qualquer cenário econômico, o planejamento é uma palavra chave 

para a construção de uma boa realidade financeira e para decisões sobre consumo, 

investimento e até mesmo endividamento, mas para planejar é preciso conhecer e por 

isso a importância do conhecimento em educação financeira, mas também 

conhecimento sobre a realidade econômica, já que a aplicação dos conhecimentos de 

educação financeira deve estar contextualizada com a realidade econômica do pais, 

para que esta educação financeira possa ser bem aplicada, ou seja bem utilizada para 

gestão das finanças pessoais. Estas duas dimensões, conhecimento e utilização 

correspondem ao quadro ideal e ao que Sandra Huston (2010), afirma ser a 

Alfabetização Financeira. Por tanto, o termo educação financeira, nesta lógica é 

apenas uma das dimensões da Alfabetização Financeira.  

Outros autores possuem definições similares para educação financeira e 

Alfabetização Financeira, como por exemplo Hung, Parker e Yoong (2009), que define 

educação financeira como o processo pelo qual as pessoas melhoram sua 

compreensão em relação a produtos, serviços e conceitos financeiros, e, com isso, 

fazem escolhas mais informadas, evitando armadilhas e sabendo onde obter ajuda, o 

que leva, a longo prazo, a um aumento do seu bem-estar financeiro. E Lusardi e 

Tufano (2009), que definem a Alfabetização Financeira como a aplicação dos 

conhecimentos no contexto cotidiano das escolhas financeiras. 

Desta forma o indivíduo pode der educado financeiramente, mas não 

alfabetizado financeiramente, pois para ser alfabetizado financeiramente, o 

conhecimento adquirido com a educação financeira, precisa de fato estar sendo 

corretamente utilizado. Portanto Alfabetização Financeira é um conceito mais amplo 

do que educação financeira. Para Criddle (2006) entretanto, Alfabetização Financeira 

não é apenas a simples utilização na construção de orçamentos para poupança futura 

ou checar contas bancárias, e neste mesmo sentido vão as definições de Schagen 

(1997) e Mandell (2007), para ambos, a capacidade de avaliar e fazer julgamentos 

sobre os complexos instrumentos financeiros para seu uso adequado na gestão do 

dinheiro. 
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Embora as definições para Alfabetização Financeira e educação financeira 

sejam similares, não há uniformidade sobre as definições o que foi constatado por 

Remund (2010), a partir de seu estudo, Remund definiu a Alfabetização Financeira 

como uma medida do grau em que um indivíduo entende conceitos financeiros chaves 

e possui habilidade e confiança para gerir adequadamente suas finanças pessoais, 

mediante a tomada de decisões de curto prazo e a realização de um planejamento 

financeiro de longo prazo, enquanto permanece atento aos eventos de sua vida e às 

mudanças das condições econômicas. 

Outras definições podem ser encontradas em Norvilits e MacLean (2010), Xiao, 

Tang, Serido e Shim (2011), Vitt (2004) e Anderloni e Vandone (2010) e outros como 

podemos verificar na tabela 1, do trabalho de Potrich, Ani, Kelmara Vieira, e Guilherme 

Kirch. De 2015. 

 
Tabela 1 Principais conceitos e dimensões que envolvem a Alfabetização Financeira. 

Portanto, conforme verificado quanto a variedade de definições sobre 

educação financeira e educação financeira, neste trabalho educação financeira, 

poderá algumas vezes aparecer como sinônimo de Alfabetização Financeira, pela 

complexidade de definições e pela incapacidade de mesurar a real utilização dos 

conhecimentos de educação financeira que é efetivamente avaliado através da 

pesquisa por meio de questionário proposto, para estudo junto aos alunos de 

Administração da UFF- Niterói. 
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1.1 Contextualização da situação econômica do brasil 

O Brasil, que nos últimos anos vem passando por grandes mudanças 

econômicas, o que podemos verificar pelos resultados apresentados em recente 

publicação do IBGE (2019). 

 
Gráfico 1Taxa de variação anual em volume de Produto Interno Bruto – PIB do PIB per capta e do consumo das famílias 
– Brasil – 2012-2018. 

O gráfico 1, acima, que demonstrou com dados de séries históricas, que o nos 

últimos anos a economia brasileira passou por distintas experiências no tocante ao 

dinamismo econômico, o gráfico apresenta os resultados médios anuais, desde 2012, 

de três indicadores, os dois primeiros indicam a variação anual média da renda gerada 

na economia como um todo e por habitante, enquanto o terceiro consiste no principal 

componente da ótica da despesa do Sistema de Contas Nacionais, revelando o ritmo 

das despesas com bens e serviços realizadas pelas famílias. 

A mesma publicação do IBGE traz ainda outras informações sobre a recente 

realidade de indicadores sociais que impactam ou são impactadas pela economia e 

podem ter tanta ou mais influência no comportamento das famílias, do que a mudança 

no nível de educação financeira, como mudanças no mercado de trabalho, destacadas 

no gráfico 2, e no gráfico 3, da publicação do IBGE. 
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Gráfico 2 Indicadores selecionados do mercado de trabalho. – Brasil – 2012-2018. 

 
Gráfico 3 População ocupada total, trabalhadores ocupados com vinculo e trabalhadores sem carteira e por conta 
própria. – Brasil – 2012-2018. 

Embora a economia de modo geral esteja em aparente recuperação, conforme 

demostrado no gráfico 1 e no gráfico 3, esta melhora não foi suficiente para reverter 
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as consequências do péssimo desempenho econômico dos anos 2015 e 2016, o que 

pode ser verificado nos gráficos 2 e 3 da publicação do IBGE e no cartograma 1 

abaixo, que demonstra uma taxa de desocupação, que teve como valor mínimo 6,9% 

em 2014, aumentou continuamente até 12,5%, em 2017.  

 
Cartograma 1 Taxa de desocupação, segundo as Unidades da Federação – 2014/2018. 

Mais uma vez, a mesma publicação do IBGE que demonstra recuperação 

econômica, demonstra também a recuperação do rendimento médio e mediano, per 

capta de residentes em domicílios particulares (Gráfico 4, Capítulo 2, da publicação 

do IBGE).  

Entretanto esta mesma publicação mostra também uma piora no índice de Gini 

(Gráfico 5, Capítulo 2, da publicação do IBGE), no mesmo período tratado nos dados 

acima e apresentados nos gráficos anteriores. A análise dos resultados da publicação 

do IBGE, apresentados acima, e dos resultados apresentado abaixo, podem 

demonstrar que a recuperação econômica é acompanhada de maior concentração de 

renda, o que demonstra que a melhora na economia não é acompanhada de 

recuperação da economia da maioria das famílias, o que, portanto, mantem a frágil 

situação econômica do pais.  
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Gráfico 4Rendimento mensal domiciliar per capita média e mediano das pessoas residentes em domicilio particulares – 
Brasil _ 2012-2018. 

 
Gráfico 5 Índice de Gini da distribuição do rendimento domiciliar per capita – Brasil – 2012-2018. 

Esta frágil situação financeira pode também ser verificada claramente no 

trabalho de Bittencourt (2017), que embora demonstre que a taxa de endividamento 

da população do brasil, pode ser considerada baixa, em relação a outros países (dado 

não mostrado), outros fatores muito relevantes vêm apresentando piora, como 

podemos ver nos gráficos 6 e 7, retirados do trabalho de Bittencourt. 
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Gráfico 6 Indicadores de estresse Familiar e de Facilidade de se conseguir Emprego 

 
Gráfico 7 Endividamento das Famílias pela Sondagem do Consumidor e Taxa de Inadimplência (Bacen). 

O gráfico 6 (Indicadores de Estresse Familiar e de Facilidade de se conseguir 

Emprego) deste trabalho demonstra a piora no estresse financeiro com relação a piora 

na facilidade de conseguir emprego, principalmente a partir do período de recessão a 

partir de 2014, ao mesmo tempo que no gráfico 7 (Endividamento das Famílias pela 

Sondagem do Consumidor e Taxa de inadimplências (BACEN) deste mesmo trabalho, 

podemos verificar um aumento no endividamento das famílias, embora o nível de 

inadimplência tenha diminuído no mesmo período. 
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1.2 Contextualização previdenciária 

Conforme portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, não 

só as expectativa de vida do brasileiro está aumentando, como está havendo uma 

alteração em sua pirâmide etária, o que podemos verificar no gráfico abaixo, com sua 

projeção para 2060, o que já provocou  desde a constituição de 1988, quatro reformas 

na previdência através das Propostas de Emenda Constitucional nº 20 de 1998, nº 40 

de 2003, nº 287 de 2016 e nº 6 de 2019, todas as quatro alteraram as regras de acesso 

a previdência social, tornando-as mais rígidas e enquanto para alguns a opinião é de 

que as mudanças dificultaram o acesso previdência social, outros dizem que as 

mudanças foram necessárias e tornaram a previdências mais justa, cortando 

privilégios. Obviamente que os dois lados possuem argumentos fortes para defender 

seus pontos de vista, mas olhando para projeção presente no gráfico do IBGE sobre 

expectativa de vida, podemos vislumbrar novas reformas por vir, simplesmente por 

falta de mão de obra ativa para sustentar o sistema. 

 
Gráfico 8 Pirâmide etária no Brasil em 2010, 2018 e projeção para 2060. (Fonte: IBGE) 

A educação financeira é, portanto, a forma de se promover o desenvolvimento 

econômico, não só para sustentar esse sistema, já que conforme Carvalho (2017), a 

educação financeira é um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico, 

já que a qualidade das decisões financeiras dos cidadãos influencia toda a economia. 

Torna-se, portanto, a educação financeira importante não só para o indivíduo, 

mas para toda sociedade, por isso a importância de se tratar do assunto e revisita-lo, 

sempre que possível, para verificar sua capacidade transformadora e fortalecer seus 

conceitos. 
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O que foi demonstrado no gráfico do IBGE sobre pirâmide etária e o que já foi 

verificado sobre as reformas previdenciárias, é que não há futuro seguro a esse 

respeito e que cabe ao indivíduo frente as incertezas do futuro preocupar-se na 

construção de sua própria previdência, e por isso a Alfabetização Financeira ser tão 

importante, os indivíduos precisam estar educados financeiramente, para que possam 

fazer uso correto desse conhecimento em benefício próprio e da sociedade, com 

ações que fortaleçam a gestão de suas finanças pessoais. A questão neste caso é 

que, segundo Wartchow e Webber (2018) observaram em seu trabalho que no 

processo de tomada de decisão, o tema educação financeira é muitas vezes ignorado, 

estando a pessoas sujeita e diversas questões comportamentais particulares o que 

dificulta a condução a um bem-estar financeiro 

A grande dificuldade de se poupar para o futuro e construir uma previdência 

própria, não está, no entanto, centrada apenas na educação financeira, de fato, um 

estudo de Fernandes et. al. (2014) demonstrou que a educação financeira embora 

influencie positivamente o comportamento financeiro, foi observado uma melhora de 

apenas 0,1% com comportamento financeiro, em razão de uma melhora na educação 

financeira. Para os autores, fatores psicológicos desprezados por muitos estudos, são 

capazes de provocar diminuição dos efeitos positivos da educação financeira, e que 

quando controlado, provocam uma resposta maior do que a provocada pelo aumento 

da educação financeira. 

1.3 Pressão para o consumo 

Atualmente os vários serviços financeiros, as várias modalidades de 

financiamento e aplicação, e as pressões ao consumo faz com que as pessoas 

precisem se preparar melhor para lidar com suas finanças pessoais e familiares, para 

que suas realizações financeiras sejam compatíveis com sua realidade e desta forma 

possa se vislumbrar a possibilidade de consumo real e condizente com sua 

programação, assim como a construção de reserva para o futuro. Portanto a educação 

financeira não é mais uma necessidade apenas dos que trabalham na área financeira, 

mas é importante a toda a população, que deve evitar uma postura passiva para com 

a sociedade consumista e passar a utilizar os conhecimentos de educação financeira 

como ferramenta para transformação das realidades nas quais estão inseridas. 
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As dificuldades financeiras são normalmente atribuídas a fatores como baixo 

salário, falta de capacidade de pagamento e juros abusivos, mas juntando a isso o 

acesso ao crédito devido as facilidades apresentadas, as práticas de consumo 

abusivas e principalmente a falta de educação financeira é que podemos construir o 

cenário perfeito para os problemas financeiros enfrentados por boa parte das famílias 

brasileiras. Embora seja verdade que para boa parte da população brasileira, a falta 

de planejamento financeiro é dificilmente apontada com o causador do problema, este 

é um fator que está diretamente sobre o controle individual. O planejamento financeiro 

pessoal significa segundo FRANKENBERG (1999 Apud Calixto 2007), estabelecer e 

seguir uma estratégia precisa, deliberada e dirigida para a acumulação de bens e 

valores que irão formar o patrimônio de uma pessoa e de sua família. Essa estratégia 

pode estar voltada para curto, médio ou longo prazo, e não é tarefa simples atingi-la. 

Halles; Sokolowski; Hilgemberg (2008 Apud Borges 2013) afirmam que por 

meio do planejamento é possível adequar o rendimento familiar às suas 

necessidades, identificar e eliminar gastos supérfluos, planejar compras futuras 

evitando o pagamento excessivo de juros, realizar objetivos de vida e enfrentar com 

maior tranquilidade eventuais problemas. Mas o que parece complicado para a 

maioria da população brasileira, visto o que já foi exposto sobre a precariedade da 

educação financeira no brasil e o baixo salário médio da população, que praticamente 

impossibilita qualquer planejamento, segundo Paiva e Mendes (2007 Apud Borges 

2013), não o é. Paiva e Mendes (2007 Apud Borges 2013) são da opinião que grande 

parte do descontrole financeiro do consumidor decorre da falta de organização 

pessoal. Um básico entendimento sobre finanças pessoais auxilia no planejamento 

financeiro e esse encaminha para o estabelecimento de metas pessoais para 

materializar, sobretudo, os sonhos de investimentos em patrimônio e aplicações 

financeiras para formação de reservas. 

Entretanto não é possível falar em planejamento financeiro sem uma educação 

financeira, não se adivinha planejamento financeiro, este é um conhecimento que 

deve ser aprendido e infelizmente, no brasil, apenas recentemente, a base para o 

currículo escolar passou a incluir a educação financeira (BCB 2018) e embora seja lei 

desde 2017, segundo Siqueira e Duarte (Estadão), a educação financeira não é 

realidade nas escolas brasileiras, onde não existe existindo disciplinas sobre 
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orçamento familiar e pessoal, ou planejamento financeiro pessoal, no sistema 

educacional brasileiro a educação financeira deverá ter um caráter multidisciplinar 

embora seja da disciplina de matemática a maior responsabilidade de levar a 

educação financeira para a sala de aula.  

A realidade Brasileira no que diz respeito a educação financeira, faz com que a 

população brasileira, em sua grande maioria, conforme relata MACEDO JR. (2007 

Apud Coladeli et al. 2013), tenha dificuldades para administrar suas dívidas, 

dificuldades para adquirir bens e despreparo para enfrentar momentos de 

desemprego. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009 

Apud Coladeli et al. 2013) 85% da população residente do país apresentam 

dificuldades na gestão das finanças pessoais e motivos como a facilidade na obtenção 

de crédito e a desorganização financeira são fortes indícios que levam as pessoas a 

se endividarem. Esses problemas não dizem respeito apenas à baixa renda, mas 

também a problemas ligados à má administração dos recursos financeiros e ao 

consumo excessivo de bens e serviços.  

Na era do consumo em massa, da busca constante pelo mais moderno, pelo 

mais novo, pelo que está na moda, as pressões para o consumo podem causar 

descontrole financeiro, quando não se consegue tomar as decisões sobre como 

poupar, investir consumir e até mesmo a melhor hora para se endividar, as 

consequências futuras podem ser desastrosas. Não se trata apenas de pagar as 

contas todos os meses, mas de consumir adequadamente dentro de suas 

possibilidades e de construir um patrimônio para o futuro, não para criar um volume 

de reserva financeira que vá ficar de herança para eventuais descendentes, mas para 

criar um patrimônio suficiente para se viver a aposentadoria com dignidade.  

As pessoas estão cada vez mais, acumulando todo tipo de bem supérfluo, e 

passam a comprar para atender uma necessidade de satisfação pessoal, ao mesmo 

tempo em que os recursos estão ficando cada vez mais escassos, inclusive o espaço. 

Esta realidade de consumo excessivo criou por exemplo serviço de deposito de bens 

onde o indivíduo pode contratar um serviço para guardar objetos que foram 

comprados sem necessidade e dos quais provavelmente nunca mais farão uso, se é 
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que já o fizeram. Desta forma gasta-se duas vezes, para comprar um bem e para 

guardar um bem.  

As pressões para o consumo sobre o consumidor que é influenciado a décadas 

por técnicas de marketing e mais recentemente pela utilização de propagandas 

direcionadas através de modernas ferramentas de sistema de informação que são 

capazes de monitorar as atividades e gostos dos indivíduos e oferecer-lhes bens os 

serviços que mais se assemelham com o desejo de consumo de cada indivíduo. 

Dentro deste quadro de estimulo constante ao consumo, de acordo com Jeunon 

(2004 Apud Borges 2013), os consumidores têm vontade de consumir bens, mas nem 

sempre podem fazê-lo. Portanto é importante estabelecer prioridades de escolha, e 

com isso disciplinar a vontade de consumir conforme às limitações orçamentárias 

mediante prévio planejamento financeiro. E “em uma época de crise econômica, por 

exemplo, os consumidores tendem a reduzir o padrão de consumo da família, 

restringindo-se a comprar produtos realmente essenciais, eliminando o supérfluo” 

(COBRA, 1997, p. 62 Apud Borges 2013). 

Este cenário de pressão para o consumo torna cada vez mais, a educação 

financeira um elemento importante para o indivíduo e famílias no brasil. Segundo 

Constantini (2016) A busca constante por uma falsa sensação de felicidade, status e 

poder algumas vezes acabam desencadeando consequências muito prejudiciais à 

nossa vida financeira e trazendo diversos problemas para o nosso bolso.  

1.4 Importância do tema 

Dentro dá realidade exposta, e devido a importância do tema o presente 

trabalho pretende abordar o tema da educação financeira de encontro ao 

comportamento em um mercado cada vez mais competitivo e apelativo, no que 

compreende os hábitos de consumo de bens e serviços e de investimento, e assim os 

conhecimentos adquiridos em educação financeira, principalmente no curso de 

administração de UFF -Niterói, que irão nortear suas decisões financeira.  

Pois o conhecimento e compreensão dos conceitos de educação financeira 

fazem-se necessários, não só para o bem-estar pessoal, mas também para o familiar 
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e para o planejamento de futuro, pois as consequências de um mal planejamento 

financeiro ultrapassam ao simples endividamento, pois podem comprometer a 

qualidade de vida quando terminado o período chamado produtivo. 

E embora a atual realidade brasileira mostre uma cautela com o consumo e 

uma consequente queda no nível de endividamento, é de se supor que devido a 

realidade da educação financeira já exposta, essa queda no nível de endividamento 

não seja reflexo de aumento dessa educação financeira na formação dos indivíduos, 

e possa se possivelmente reflexo de fatores como insegurança quanto a estabilidade 

no emprego causando medo de consumir, e não reflexo de um suposto maior grau de 

planejamento financeiro.  

Desta forma, com a manutenção da crise econômica, e leve recuperação, 

embora em ambiente ainda muito instável, principalmente em relação aos reflexos da 

política sobre a economia, com a diminuição do poder aquisitivo gerado pela crise 

financeira que se arrasta, principalmente em alguns estados com o Rio de Janeiro, 

cresce ainda mais a necessidade de se trabalhar o tema da educação financeira, para 

que os indivíduos possam tomar decisões acertadas quanto as próprias economias 

individuais. 

 
Gráfico 9 Taxas de investimento e de poupança – Brasil – 2001-2019. 
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Como PIB do brasil em leve recuperação, conforme mostrado no primeiro 

gráfico (Gráfico 1), as taxas de investimento e de poupança (Gráfico 9), voltaram a 

demonstrar, também, alguma recuperação, conforme gráfico logo acima, disponível 

no site Análise Macro, e com dados do IBGE. Entretanto estes fatores parecem não 

serem puxados pela maior parte da população, já que em recente pesquisa de 

endividamento, publicada pela Confederação nacional do comercio, embora seja 

possível verificar que em outubro de 2019 ocorreu uma diminuição no endividamento 

da população, conforme o gráfico de endividamento abaixo (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10 Percentual de Famílias endividadas – Brasil – Out/2018-Out/2019. 

O gráfico que se segue (Gráfico 11), demonstra que as famílias de menor faixa 

de renda ainda apresentam dificuldade com a diminuição do endividamento, o que 

não parece verdade quando falamos de famílias com maior faixa de renda. O que não 

é de se estranhar, já que pessoas com menor capacidade de renda teriam 

naturalmente maior dificuldade de se recuperar de qualquer tipo de dificuldade 

econômica enfrentada. É fato também, que baixos níveis de a renda familiar estão 

associados a baixos níveis de educação financeira, o que naturalmente agrava este 

quadro, entretanto, não podemos ser cegos com relação a realidade brasileira, onde 

muitas famílias não ganham o mínimo para passar o mês, existira obviamente muita 
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dificuldade, portanto em se falar sobre a importância da educação financeira, de se 

poupar e de Alfabetização Financeira em sentido amplo para estas famílias. 

 
Gráfico 11 Endividamento por Faixa de Renda. – Brasil – Out/2018-Out/2019. 

Se observarmos bem, este pode ser um bom para tratarmos do assunto de 

Alfabetização Financeira, pois com a recuperação econômica, mesmo pequena, a 

melhora na condição econômica individual, pode levar o indivíduo a cometer erros por 

exemplo pela pressão para o consumo. Embora o fato do pobre não conseguir poupar, 

não é por isso que deve tomar más decisões financeira, o que lhe agrava ainda mais 

sua situação. Embora o indivíduo quando em situação de aperto econômico tenha 

dificuldade de compreender os conceitos de educação financeira, este indivíduo deve 

estar devidamente alfabetizado financeiramente, para tomar as melhoras decisões 

quando obtiver sair da situação de aperto econômico.  

É, portanto, notável a importância da Alfabetização Financeira, conhecimento 

para a tomada de boas decisões, e renunciar as diversas pressões de consumo, é o 

que pode nos tirar de situações de aperto financeiro e prevenir que retornemos a ela, 

se o governo não faz sua parte, que façamos a nossa, pois o coletivo de indivíduos 

que compões a sociedade é capaz de transforma-la e a educação financeira faz parte 

desse motor de transformação.   
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho busca analisar o grau de conhecimento sobre educação 

financeira dos alunos do curso de graduação em administração da UFF – Niterói 

quanto as dimensões atitude financeira, comportamento financeiro e conhecimento 

financeiro. 

Através de pesquisa direta com os alunos, verificar as possíveis mudanças que 

podem vir a ocorrer em resposta aos conhecimentos adquiridos durante o curso e 

comparar a realidade encontrada no curso de administração, com outros cursos da 

Universidade, sendo estes outros cursos, de áreas afins ao curso de administração e 

também de áreas distintas. 

2.1 Justificativa 

Dentro de uma realidade onde a maior parte da população não tem uma boa 

educação financeira e muitas escolas não abordam o tema, embora já esteja presente 

na base nacional comum curricular, só tornou-se obrigatória a partir de 2017, embora 

já houvesse orientação neste sentido, deste 2010, através de parecer do CNE/CEB, 

essa temática deve ser contemplada nos componentes curriculares, porém é de 

tratativa livre, cabendo ao sistema de ensino e as escolas, de acordo com suas 

especialidades, trata-las de forma contextualizada (MEC - BNCC). Portanto, pelo tema 

ter se tornado obrigatório apenas recentemente, este trabalho é necessário para que 

se possa verificar as possíveis transformações que disciplinas de educação financeira 

possam vir a ter sobre a realidade financeira destes estudantes e seus diferentes 

grupos sociais que podem ser identificados através da pesquisa. 

Conforme destacado até agora a sociedade brasileira possui baixa educação 

financeira e, portanto, pouco conhecimento para gerir suas finanças. Em termos 

práticos a análise dos resultados objetiva verificar o possível ganho de conhecimento 

durante o curso universitário, que possa vir a impactar positivamente o planejamento 

financeiro destes estudantes e com isso contribuir com propostas que envolvam a 

educação financeira não só para os participantes, mas de todos que tenham interesse 

no assunto. 
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Conforme Potrich, Vieira e Kirch (2016), diversos estudos têm sido realizados 

a fim de compreender melhor a Alfabetização Financeira. 

No entanto, ainda não há no meio acadêmico um consenso sobre os 

melhores instrumentos para mensuração da Alfabetização Financeira. Neste 

sentido, a literatura vem argumentando que a Alfabetização Financeira seria 

um conceito multidimensional e que um único construto seria insuficiente para 

abarcar todas as dimensões envolvidas. Com isso, surge a necessidade de 

desenvolver e validar modelos capazes de considerar as medidas e suas 

inter-relações simultaneamente. 

Embora possa, portanto, parecer um tema repetido, o tema, por sua 

importância, deve ser sempre revisitado, para não só verificar o nível de educação 

financeira, mas também implementar correções e melhorias na educação financeira, 

sempre implementando inovações não só no que concerne ao próprio tema, mas nos 

fatores que influenciam nas decisões sobre o tema.  

2.2 Principal pergunta / problema a ser respondido 

Há, ao longo dos cursos de graduação da UFF –Niterói melhora na 

Alfabetização Financeira dos alunos, quando avaliamos as dimensões atitude 

financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro? 

2.3 Objetivos gerais 

Verificar o impacto do curso de graduação em administração da UFF – Niterói tem 

sobre o grau de conhecimento em educação financeira, embora o curso não tenha 

disciplinas sobre finanças pessoais. 

2.4 Objetivos específicos 

Verificar o nível de conhecimentos financeiro dos alunos do curso de 

administração. Comparar estes resultados, com os resultados obtidos em outros 

cursos. Verificar se ocorre mudança no nível de educação financeira, quando 

comparados estudantes de início e fim de curso. E verificar as diferenças dentre os 

grupos formados por diferentes perfis de respondentes.  
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3.  METODOLOGIA DA PESQUISA  

3.1 Tipo de pesquisa  

A metodologia deste trabalho será em parque qualitativa descritiva e em parte 

também quantitativa descritiva. Com auxílio de questionário especifico para avaliar os 

conhecimentos sobre o tema proposto, a partir da avaliação d as dimensões atitude 

financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro.  

De acordo com Roesch (2005 Apud Coladeli et al. 2013) a principal função da 

abordagem qualitativa é a explicação sistemática de fatos que ocorrem no contexto 

social, geralmente, relacionada a uma multiplicidade de variáveis sem o emprego de 

procedimentos estatísticos.  

Para Silva (2008, p. 28-29 Apud KRUMMENAUER, 2011), o termo quantitativo 

“significa quantificar opiniões, dados, na forma de coleta de informações”. E segundo 

Roesch (2009 Apud KRUMMENAUER, 2011) diz que ela serve para obter 

informações de certa população, como, por exemplo, contar quantos, ou em que 

proporção seus membros têm certa opinião ou característica, dentre muitos outros.  

A pesquisa realizada, portanto, é não só qualitativa, mas também  quantitativo, 

pois são aplicados aos estudantes questionários com a finalidade de traduzir em 

números as opiniões e informações a respeito do assunto pesquisado, e Gil (2008 

Apud KRUMMENAUER, 2011) complementa ao afirmar que a pesquisa quantitativa 

enfatiza a utilização de dados padronizados, que é o que permite ao pesquisador 

elaborar sumários, comparações e generalizações, por isso a análise de dados é 

baseada no uso de estatísticas. 

Esta pesquisa vislumbra descrever o comportamento do grupo de universitários 

de administração da UFF – Niterói, com relação as suas tomadas de decisão no 

campo de suas fianças pessoais, é portanto de caráter descritiva, pois segundo afirma 

Gil (2008, p. 42 Apud Calvoi 2017) “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis”, definição que pode ser 

complementada por Vergara (2009 Apud Calvoi 2017) que define que a pesquisa 
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descritiva é aquela que expões as características de uma população ou fenômeno, 

podendo estabelecer correlação entre as variáveis , sem obrigatoriedade de explicar 

os fenômenos descritos.  

3.2  População e amostra  

Neste trabalho a população compreende os estudantes de todos os períodos 

do curso de graduação em Administração da UFF – Niterói, que possuem disciplinas 

de finanças dispostas ao longo de sua grade curricular. 

Uma amostra mínima pode ser calculada a partir do total de estudantes 

matriculados no curso e seus respectivos períodos, para garantir um grau mínimo de 

confiança de 90% e um erro amostral de 5%, segundo a formula abaixo (Santos, 

2011). Esta amostra tem como objetivo garantir sejam analisadas as respostas de um 

número mínimo de estudantes. Esta mesma formula proposta por Santos (2011), em 

um site especifico para cálculo amostral, foi também proposto para dimensionamento 

de amostras populacionais para estudos com população finitas por Fonseca e Martins 

(1995) e inferior a 100.000 observações Ribeiro e Zucolotto (2012). 

 
Equação 1 Cálculo da amostra mínima a partir do total de estudantes. 

3.3 Coleta de dados  

A realização da coleta de dados referentes a esta pesquisa é realizada por meio 

de formulário impresso e/ou eletrônico conforme conveniência e viabilidade técnica 

para execução de cada meio de coleta. A coleta dos dados será realizada junto aos 

alunos do curso de graduação em administração da UFF – Niterói, cursos de áreas 

afins e cursos de áreas distintas, para comparação do desempenho entre os cursos. 

O questionário para coleta de dados apresenta questões referentes ao perfil sócio 

econômico da população e a respeito de outras informações sobre educação 

financeiras, investimento, endividamento, e hábitos de consumo, assim como o 
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interesse individual e importância dada pelos estudantes à educação financeira e às 

disciplinas relacionadas a fianças, que são disponibilizadas durante o curso. 

O questionário utilizado para coleta de dados foi adaptado a partir do trabalho de 

conclusão de curso de Carolina Lins Paixão (2017), o questionário Criado pela autora, 

foi, segundo ela, elaborado principalmente de acordo com disposições propostas pela 

OCDE (2013) e segundo conjunto de ferramentas desenvolvido pela OECD (2015) e 

também de acordo com as orientações de Kempson (2009).  

O questionário é dividido em quatro partes: Parte 1 – Perfil dos Respondentes; 

Parte 2 – Atitude Financeira; Parte 3 – Comportamento Financeiro; e Parte 4 – 

Conhecimento Financeiro.  

 
Tabela 2 Síntese das relações entre as variáveis socioeconômicas e as conclusões de diversos trabalhos já realizados 
sobre o tema. 

Segundo a autora do questionário, a parte 1 foi proposta para definir o perfil dos 

respondentes, e determinar se as variáveis socioeconômicas são determinantes para 

o grau de Alfabetização Financeira, a autora Carolina Lins Paixão faz referências aos 

trabalhos de MILAN (2015 Apud Bogoni et al 2018) e Potrich, Vieira e Ceretta (2013) 
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para justificar a necessidade desta parte do formulário. A tabela 2 acima, retirada de 

Potrich, Vieira e Ceretta (2015), sintetiza a relação entre as variáveis socioeconômicas 

e as conclusões de diversos trabalhos já realizados sobre o tema. 

Esta primeira parte foi a única modificada no trabalho atual, as alterações trazidas 

nesta parte foram necessárias para adequar as questões socioeconômicas propostas 

originalmente ao público alvo da pesquisa. Não serão trabalhados os temas 

Dependentes, Ocupação, Escolaridade dos pais e Renda. Nesta parte ainda foram 

incluídas duas novar variáveis, com objetivo de verificar se já houve contato anterior 

com o tema e uma questão para um auto avaliação sobre o tema. 

A segunda parte, que trata de questões referentes a atitude financeira, segundo 

Carolina Lins Paixão, autora do questionário, esta parte trata de  

...de questões referentes a atitude 14 financeira. Esse fator foi medido com 

base nas escalas de Shockey (2002), aplicada por Potrich, Vieira e Ceretta 

(2013) e Milan (2015), e da OECD (2013) e visa identificar como o indivíduo 

avalia sua gestão das finanças pessoais. As questões foram compostas de 

acordo com a escala do tipo Likert, nas quais, quanto mais a pessoa discordar 

das afirmações propostas, melhor será considerada a sua atitude financeira. 

Já na terceira parte do questionário, Carolina Lins Paixão trabalhou as questões 

relativas ao comportamento financeiro, segundo a autora, foram aplicados os padrões 

propostos por Matta (2007) e também foram elaboradas com base na escala do tipo 

Likert, nas quais, quanto mais o respondente concordar com as afirmações propostas, 

melhor será considerado seu comportamento ao gerir suas finanças.  

E no último bloco, Carolina Lins Paixão propôs questões sobre conhecimento 

financeiro, as questões propostas pela autora foram desenvolvidas a partir das 

questões propostas por Lusardi e Mitchell (2011), Potrich, Vieira e Ceretta (2013) e 

Milan (2015). Segundo a autora Carolina Lins Paixão, essa seção,  

... tem o objetivo de verificar o grau de conhecimento do cidadão em relação 

a temas como inflação, juros, risco, valor do dinheiro no tempo, crédito, 

retorno e diversificação.  
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O questionário proposto para esse trabalho está presente em sua integra no 

anexo I deste mesmo trabalho. 

3.4 Metodologia de análise dos dados  

Os dados são analisados em Excel, com o objetivo de conhecer o perfil dos 

respondentes e comprar o grau de educação financeira, investimento, endividamento 

e consumo dentre os diferentes perfis de estudantes identificados na pesquisa. 

A análise das respostas será realizada conforme proposto no trabalho de 

Conclusão de curso de Carolina Lins Paixão, do qual também foi retirado o modelo do 

questionário de pesquisa. Portanto, conforme indicação da autora do questionário 

original, as respostas da parte 2 é 3 serão pontuadas de acordo com escala do tipo 

Likert e as respostas da parte 4 receberão pontuação 1 quando certas e 0 quando 

erradas. O resultado para conhecimento financeiro pode ser categorizado conforme 

proposto por Chen e Volpe (1998) e aplicado por Potrich, Vieira e Ceretta (2013), como 

possuidores de baixo grau de conhecimento financeiro (caso pontue em menos que 

60% das questões) e alto nível de conhecimento financeiro (se atingir mais do que 

80% de acertos). 

Já a análise total do questionário será o resultado da análise das respostas das 

obtidas nas partes 2, 3 e 4 através da média, mediana e o desvio-padrão de cada 

dimensão avaliada e posteriormente a Alfabetização Financeira, avaliada e a análise 

se dará através de média ponderada dentre estes três fatore, segundo modelo de 

equação de Potrich, Vieira e Ceretta (2013): 

 
Equação 2 Cálculo para verificação da Alfabetização Financeira individual. 

Segundo Potrich, Vieira e Ceretta (2013), essa equação é uma soma da média 

geral das questões abordadas no comportamento financeiro, da média geral das 

respostas questões do conhecimento financeiro e a média geral das respostas 

questões da atitude financeira, a fim de mensurar o nível de Alfabetização Financeira. 
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Os valores obtidos para a Alfabetização Financeira serão utilizados para 

análise comparativa, um teste de hipóteses, entre os diversos grupos resultantes da 

pesquisa através de análises como a análise de variância a ANOVA e Coeficiente de 

correlação de Pearson, entre outras, todas realizadas com a atualização do Software 

Microsoft Excel 2016.  

A análise ANOVA traz dois resultados importantes para nossa análise, a 

estatística de F e o valor-p. Conforme publicação no Blog da Minitab (2019), a ANOVA 

utiliza testes F para testar a igualdade entre médias. F é uma razão entre duas 

quantidades que se espera sejam aproximadamente iguais sob a hipótese nula, o que 

produziria F de valor aproximadamente 1. Um F baixo significa que existe pouca 

variabilidade dentro de cada grupo. Para rejeitar a hipótese nula de que as médias 

dos grupos são iguais, precisamos de um F alto. Com relação ao valor-P, este valor 

refere-se ao quanto comum ou raro são os valore de F, sob a hipótese nula verdadeira. 

Se o valor-P for baixo o suficiente, pode-se concluir que os dados amostrais são fortes 

o suficiente para rejeitar a hipótese nula para toda a população. 

Desta forma para nosso estudo, H0 - Hipótese nula de que as médias do grupo 

são iguais. F maior que F crítico, rejeito H0 para a amostra. Neste caso as diferenças 

estatísticas são significativas. E valor-P < 0,05, rejeito H0, com evidencias de que os 

dados amostrais são fortes o suficiente para rejeitar a hipótese nula para toda a 

população. 

3.5 Limitações do método 

A principal limitação para a profundidade das conclusões é o tamanho da 

amostra, a pesquisa é realizada apenas grupo dos alunos de graduação do curso de 

administração da UFF – Niterói e com cursos de áreas afins e também com cursos de 

áreas distintas, para comparação do desempenho entre os cursos. Assim os 

resultados obtidos são limitados apenas ao universo do estudo e, portanto, não podem 

ser considerados universais e são apenas um indicativo parcial da realidade apontada 

por estes estudantes para suas respostas ao questionário proposto.  

Outra limitação ao trabalho é a complexidade de se realizar a medição da 

Alfabetização Financeira, conforme destacado por Lusardi e Mitchell (2011), apesar 
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da importância de avaliar como as pessoas estão financeiramente alfabetizadas, de 

fato o trabalho consegue verificar a educação financeira, mas não a Alfabetização 

Financeira, pela incapacidade de avaliar se os conhecimentos estão sendo 

corretamente aplicados. Além dessa dificuldade, outra carência, é segundo Remund 

(2010) a de modelos que apresentem as diferentes dimensões envolvidas, por não 

haver um instrumento operacional validado que mensure a Alfabetização Financeira 

em sua totalidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas ao questionário proposto para avaliação do nível de Alfabetização 

Financeira (Anexo I) foram obtidas de duas formas distintas, através da utilização do 

formulário de pesquisa que foi entregue aos estudantes em sala de aula e através de 

pesquisa on-line, através do link também presente no mesmo formulário, o que 

possibilitou aos estudantes que tiveram acesso ao formulário impresso, optar por 

responder o questionário impresso ou o on-line, em seus próprios celulares. 

Além da pesquisa em sala de aula, o link também foi disponibilizado entre os 

grupos de estudantes da UFF, através do aplicativo Whatsapp, com o pedido para ser 

respondido apenas por alunos da UFF, o que possibilitou maior alcance do formulário. 

A primeira parte dos resultados verificados, que gostaria de mencionar antes 

de entrar na discussão das respostas do questionário propriamente dito, e embora 

não faça parte da proposta original do trabalho, é que mesmo que estejamos em um 

mundo cada vez mais conectado, já somos 126,9 milhões de pessoas conectadas no 

Brasil, representando 70 % de nossa população, e que 97% dos entrevistados utilizam 

o celular para acessar a internet (Lavado, 2019), a quantidade de respostas obtidas 

foi muito maior sempre que a solicitação era feita diretamente aos alunos. Mesmo que 

estes alunos tenham optado por responder on-line. Atribuo este primeiro resultado a 

empatia entre pesquisado e pesquisador, criadas quando um na presença do outro, 

mas verificar a real razão deste primeiro resultado dentro da UFF, seria tema para 

outra pesquisa, similar a pesquisa proposta por VIEIRA, CASTRO e SCHUCH 

JÚNIOR (2010) que avaliaram a o uso de questionários via e-mail em pesquisas 

acadêmicas sob a ótica dos respondentes. 

4.1 Perfil da amostra 

A tabela da próxima página (tabela 3), representa todos os resultados obtido, 

foram 228 respondentes, sendo que obviamente esta tabela propriamente dita não 

representa nada, até por que, é ilegível, então está aqui apenas par ilustrar a 

quantidade de respostas. Para analisar as respostas obtidas com o questionário 

proposto, foi utilizado o Software Microsoft Excel 2016.  
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Tabela 3 Plotagem de todos os resultados obtidos com a pesquisa. 



28 

 

A primeira verificação foi quando aos que se declararam não alunos da UFF, 

estes foram retirados, pois fogem ao escopo proposto para o trabalho. Que é verificar 

a alfabetização dos alunos da UFF, mais propriamente se há melhora nos níveis de 

Alfabetização Financeira dentre os alunos da UFF, ao longo do curso de graduação e 

principalmente dos alunos de graduação em Administração, mesmo que no curso de 

Administração não existam disciplinas focadas em Administração de finanças 

pessoais. 

Após eliminarmos os não alunos do resultado da pesquisa, podemos iniciar a 

análise dos resultados pertinentes a esta pesquisa. Para começar a análise 

primeiramente verificamos o perfil dos respondentes, a primeira parte do questionário, 

com o qual podemos verificar os fatores IDADE, GÊNERO, CURSO, ESTADO CIVIL, 

PERÍODO, SE JÁ TEVE CONTADO COM CONTEÚDO DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA NA ESCOLA e UMA AUTO AVALIÇÃO sobre o domínio dos conteúdos 

de educação financeira.  Para todos os perfis, sempre que ocorrerem quantidades 

muito pequenas de indivíduos para um mesmo perfil, estes poderão ser eliminados 

dos testes ou agrupados em um grupo simplesmente denominado Outros. 

Com relação ao tamanho da amostra, o cálculo conforme formula 1 informada 

na metodologia, não obtivemos um grau mínimo de confiança de 90% e um erro 

amostral de 5%, como desejado, mas obtivemos para o primeiro período do curso de 

administração o grau mínimo de confiança de 90% e um erro amostral inferior a 10%. 

Este foi o grupo com o maior número de respondentes, para conseguir comparar este 

grupo com o grupo de alunos concluintes, o segundo grupo foi composto de alunos 

do sétimo período em diante. Este segundo grupo com alunos de mais de um período 

foi julgado necessário para compor o tamanho da amostra e por outro lado a presença 

de períodos diferentes julgado irrelevante, pois nos períodos finais do curso ocorrem 

muitas misturas entre os alunos. 

Os resultados desta primeira análise estão condensados nos gráficos abaixo, 

trata-se da tradução gráfica de todos os resultados obtidos para a primeira parte do 

formulário, que diz respeito ao perfil dos respondentes, a partir dessa primeira análise 

podemos realizar as demais, correlacionando os fatores de interesse. Principalmente 
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quanto ao nível de Alfabetização Financeira entre os estudantes de administração da 

UFF. 

As correlações realizadas além da já mencionada referem-se à verificação da 

Alfabetização Financeira com relação as diferenças de Idade, Gênero, Estado Civil, 

Período no Curso, Conhecimento Prévio, Autoconhecimento e entre Cursos e 

Períodos. 

4.1.1 Perfil Idade 

 
Gráfico 12 Idade do grupo de respondentes ao questionário. 

Distribuição por Idade dos respondentes está demonstrada nos gráficos 12, 

para o Total dos respondentes, apenas os alunos da administração para alunos de 

outros cursos. Alguns alunos não responderam a esta questão, o que fica 

demonstrado pelo valor Zzzz... no eixo do gráfico, o que aparecerá em outros 

resultados com a mesma representação. Com esperado para a realidade dos cursos 

universitários no brasil, a maior parte dos estudantes tem entre 18 e 25 anos. 
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A pontuações obtidas para os fatores Score Total, Atitude Financeira, 

Comportamento Financeiro e Conhecimento Financeiro, distribuídos pelo Perfil Idade 

está representada no gráfico 13 abaixo. Podemos inferir através deste gráfico que não 

há correlação entre idade e a pontuação obtida para os fatores estudados, dentro da 

amostra pesquisada. 

 
Gráfico 13 Perfil Idade para os fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e Conhecimento 
Financeiro 

Portanto, para verificar a hipótese de haver correlação entre pontuação e idade 

foi utilizada a correlação PEARSON para os fatores estudados e o resultado está 

presente no gráfico 14, para dados não estratificados e com dados estratificados no 

gráfico 15, em ambos os casos as correlações foram fracas, com exceção da 

dimensão Atitude financeira, considerada moderada no gráfico 15. 

 
Gráfico 14 Correlação r de PEARSON para idade não estratificada. 
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Gráfico 15 Correlação r de PEARSON para idade. 

Embora os dados bibliográficos apresentados na tabela 2 deste trabalho 

demonstrem a relação entre idade e Alfabetização Financeira, e a linha de tendência 

das distribuições tenham demonstrado crescimento da Alfabetização Financeira, os 

dados numéricos comprovam que não há correlação entre idade e Alfabetização 

Financeira para o grupo estudado 

4.1.2 Perfil Gênero 

O gráfico 16 demostra a distribuição dos alunos por gênero, separados em três 

grupos, representado o total de respondentes da pesquisa (gráfico a esquerda) com 

49% para gênero masculino, 49% para o gênero feminino e 2% para outros. Dentre 

os alunos da administração (gráfico central), 54% dos respondentes foram do gênero 

feminino e dentre os alunos dos outros cursos (gráfico a direita), 54% são do gênero 

masculino, 2% outros e 42% do gênero feminino. 

 
Gráfico 16 Distribuição dos alunos por Gênero. 

Enquanto que o Gráfico 17 demonstra a distribuição das médias dos resultados 

obtidos para Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 

Conhecimento Financeiro, distribuídos por gênero, neste caso foram excluídos da 

análise os que declararam gênero diverso ao Masculino e Feminino. 

            Total         Outros Cursos      Administração

Feminino

Masculino

Outros
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Gráfico 17 Médias do Score e dimensões Atitude financeira, Comportamento financeiro e Conhecimento financeiro por 
Gênero 

O gráfico 17 demonstra para os quatro fatores, estudados, que há correlação 

entre a pontuação obtida e o gênero, dentro do grupo pesquisado, e o gráfico 18 

demonstra as distribuições para os quatro fatores discutidos em relação ao gênero. 

Embora a observação do gráfico 17 apresente diferença entre as pontuações obtidas 

por homens e mulheres, o gráfico 18 que demonstra distribuições destas pontuações 

deixa dúvida sobre se esta diferença realmente existe. Para sanar esta dúvida a 

distribuição dos resultados será analisada com auxílio da ferramenta de ANOVA do 

Microsoft Excel, o que pode ser verificado na tabela 4. 

 
Gráfico 18 Perfil Gênero para os fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e Conhecimento 
Financeiro 
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Tabela 4 ANOVA de fator único para relação dos fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
Conhecimento Financeiro e Gênero. 

A análise dos resultados presentes na tabela 4, acima, demostraram através 

de seus resultados para F e valor-P, que as diferenças são significativas para 

população estudada, o que corrobora com os dados bibliográfico apresentados na 

tabela 2, que afirmam que há diferença para este fator entre homens e mulheres, 

sendo os melhores níveis de Alfabetização Financeira apresentado pelas mulheres. 

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Feminino 110 77,45333333 0,704121212 0,012533522

Masculino 110 82,92 0,753818182 0,012483351

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,135838384 1 0,135838384 10,85974111 0,001147061 3,884468888

Dentro dos grupos 2,726839192 218 0,012508437

Total 2,862677576 219

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Feminino 110 80,52 0,732 0,008016147

Masculino 110 84,16 0,765090909 0,008516964

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,060225455 1 0,060225455 7,285435248 0,007496519 3,884468888

Dentro dos grupos 1,802109091 218 0,008266555

Total 1,862334545 219

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Feminino 110 75,74 0,688545455 0,014852911

Masculino 110 80,9 0,735454545 0,017957131

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,121025455 1 0,121025455 7,377342318 0,007134921 3,884468888

Dentro dos grupos 3,576294545 218 0,016405021

Total 3,69732 219

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Feminino 110 76,1 0,691818182 0,051767306

Masculino 110 83,7 0,760909091 0,05341201

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,262545455 1 0,262545455 4,992340021 0,026474673 3,884468888

Dentro dos grupos 11,46454545 218 0,052589658

Total 11,72709091 219

Anova: fator único Conhecimento Financeiro

Anova: fator único

Anova: fator único Score

Atitude Financeira

Anova: fator único Comprtamento Financeiro
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O gráfico 19 acima representa o a distribuição do Grau de Conhecimento e o 

Autoconhecimento do grupo estudado. O grau de conhecimento foi definido segundo 

Chen e Volpe (1998), como possuidores de baixo grau de conhecimento financeiro 

(caso pontue em menos que 60% das questões) e alto nível de conhecimento 

financeiro (se atingir mais do que 80% de acertos). Este fator demonstra que os 

Homens apresentam mais indivíduos com alto grau de conhecimento em relação as 

mulheres, confirmando mais uma vez a diferença entre os dois grupos para a amostra 

estudada. 

 
Gráfico 19 Grau de Conhecimento e Autoconhecimento por gênero. 

O fator Autoconhecimento, embora tenha sido perguntado na pesquisa, não se 

trada da demonstração direta do resultado da pesquisa, mas sim de uma correlação 

entre o que foi declarado com Autoconhecimento e o Score total de cada indivíduo. E 

classificado em Bom e Ruim. Conforme esta correlação, este resultado demonstra o 

quanto a pessoa se conhece, pois, quem teve um Score alto como resultado e 

respondeu que tinha pouco conhecimento sobre o conteúdo trabalhado, recebeu um 

resultado RUIM para Autoconhecimento, mas por outro lado quem têm um Score 

baixo e respondeu não conhecer o conteúdo recebeu um resultado BOM. É uma forma 

de avaliar o quando os indivíduos realmente se conhecem, se superestimam ou 

subestimam seu conhecimento. 

4.1.3 Perfil Cursos 

A distribuição dos alunos por curso (gráfico 20), demonstram a predominância 

de respostas dos alunos do curso de administração (60,27%), grupo com o qual a 

aplicação do questionário foi principalmente presencial, o que também ocorreu com o 

curso de Sistema de informação (15,18%) e Processos Gerenciais (9,38%), nos 
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demais cursos a pesquisa foi principalmente on-line, o que demonstra o que já foi 

mencionado no início dessa discussão, sobre a eficácia da pesquisa on-line. 

 
Gráfico 20 Distribuição dos alunos por Cursos 

 
Gráfico 21 Distribuição do Score médio pelo Total de entrevistados, dentro do Curso de Administração e dentro dos 
outros cursos. 

Assim como já demonstrado em outros gráficos anteriores, as vezes o 

detalhamento não ajuda na compreensão dos resultados. Por esta razão foi utilizada 

a mesma transformação de Score para Grau de Conhecimento utilizado para o perfil 

Gênero, o que resultou na criação do gráfico 22. E também a construção de um gráfico 

relacionando a média dos fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento 

Financeiro e Conhecimento Financeiro com cada curso (Gráfico 23).  

Através da análise destes dois gráficos, podemos verificar que com relação ao 

Grau de conhecimento (Gráfico 22) o curso de administração obteve pontuação média 

maior que os demais grupos, enquanto que observando o gráfico 23 podemos 

observar que outros cursos individualmente obtiveram pontuações maiores que o 

curso de Administração, entretanto o número de alunos dos outros curso que 

responderam ao questionário não são suficientes para uma comparação com o grupo 

de alunos das turmas de administração. 

            Total          Administração          Outros Cursos

35,67% 36,33%
41,00% 47,33%
47,67% 48,67%
49,00% 49,67%
49,67% 50,00%
51,00% 53,33%
55,00% 55,33%
56,00% 56,00%
56,33% 57,00%
57,67% 58,33%
58,67% 59,00%
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Gráfico 22 Grau de Conhecimento do Score médio pelo Total de entrevistados, dentro do Curso de Administração e 
dentro dos outros cursos. 

 
Gráfico 23 Média dos aspectos Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e Conhecimento Financeiro 
por Curso. 

Para melhor ilustrar a relação entre cursos e pontuações foram criados também 

para o Perfil Cursos, Gráficos do tipo Box-Plot para os fatores Score Total, Atitude 

Financeira, Comportamento Financeiro e Conhecimento Financeiro o que pode ser 

visualizado no gráfico 24.  

Embora na mesma linha de Potrich, Vieira e Ceretta (2013), Lopes et al (2014) 

e Bogoni et al (2018) que também verificaram a Alfabetização Financeira de 

universitários, nenhum dos três artigos trabalhar com a diferença entre cursos. O que 

            Total          Administração          Outros Cursos

Alto

Médio

Baixo
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fizeram acertadamente, pois conforme verificado no conjunto de resultados verificado 

no gráfico 23 e 24, não há diferença significativa entre cursos e pontuação no 

formulário de pesquisa para os aspectos trabalhados e com a amostra pesquisada. 

 
Gráfico 24 Perfil Cursos para os fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e Conhecimento 
Financeiro 

Entretendo, conforme comentado no início desta discussão, os alunos 

presentes nas salas de aula onde ocorreu pesquisa presencial, foram mais solícitos 

em responder a pesquisa, desta forma será feita uma análise relacionando os 

resultados obtidos pelo curso de administração e os resultados dos outros cursos, 

divididos da mesma forma como o foram para construção do gráfico 22. 

Para verificar diferença entre a Alfabetização financeira entre os cursos, desta 

vez os dados foram agrupados em dois grupos, um contendo os alunos de graduação 
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em Administração e outro grupo contendo todos os Outros alunos. A sequência destes 

resultados, para os fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento 

Financeiro e Conhecimento Financeiro, pode ser verificada no Gráfico 25 e na tabela 

5. 

 
Gráfico 25 Perfil Cursos Administração x Outros, para os fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento 
Financeiro e Conhecimento Financeiro 

Os Gráficos acima demonstram que há uma leve tendência a indicar que a 

Alfabetização financeira apresentada no curso de administração é maior que a dos 

demais cursos, para confirmar se há esta diferença ou não, a tabela 5 demonstra os 

resultados para análise ANOVA da distribuição proposta, com separação entre curso 

de administração e todos os demais cursos. Conforme pode ser verificado na tabela 

5 o curso de Administração representou 135 dos 224 entrevistados, restando, 

portanto, 89 resultados se somados todos os outros cursos. Desta forma esta análise 

foi realizada de três formas diferentes. A primeira análise está representada tabela 5, 

nela foram comparados todos os alunos de administração e todos os Outros alunos, 

pelo resultado demonstrado na tabela 5 pode-se verificar, que de acordo com os 

valores encontrados para F e para valor-P, o curso de Administração possui diferença 

significativa para os fatores Score e Conhecimento financeiro, sendo estes superiores 

a dos demais cursos, o que não ocorreu para os fatores Atitude Financeira e 

Comportamento Financeiro. 
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Tabela 5 ANOVA de fator único para relação dos fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
Conhecimento Financeiro e Curso. 

Devido a diferença de tamanho da amostra, outras conforme mencionado as 

análises acima foram repetidas mais duas vezes (dados não mostrados), sendo o 

tamanho da amostra limitado em 89, desta forma a segunda análise verificou a 

estatística ANOVA para os 89 maiores valores do curso de administração e todos os 

demais resultados, e a terceira análise eliminou os menores e maiores resultados do 

Curso de administração, limitando a amostra também a 89 resultados. Nestas duas 

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 135 101,2033333 0,749654321 0,012965883

Outros 89 62,13666667 0,698164794 0,012348488

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,142204572 1 0,142204572 11,17859439 0,000971128 3,883687638

Dentro dos grupos 2,824095229 222 0,01272115

Total 2,966299802 223

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 135 102,32 0,757925926 0,008891189

Outros 89 65,52 0,736179775 0,007671604

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,025365331 1 0,025365331 3,016899054 0,083787942 3,883687638

Dentro dos grupos 1,866520383 222 0,008407749

Total 1,891885714 223

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 135 97,19 0,719925926 0,019561935

Outros 89 62,39 0,701011236 0,013252375

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,019189966 1 0,019189966 1,124795573 0,290040645 3,883687638

Dentro dos grupos 3,787508248 222 0,017060848

Total 3,806698214 223

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 135 104,1 0,771111111 0,048189055

Outros 89 58,5 0,657303371 0,054974464

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,694735286 1 0,694735286 13,65471955 0,000276744 3,883687638

Dentro dos grupos 11,29508614 222 0,050878766

Total 11,98982143 223

Anova: fator único Conhecimento Financeiro

Anova: fator único SCORE

Anova: fator único Atitude Financeira

Anova: fator único Comportamento Financeiro
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outras análises, o curso de administração demonstrou resultado superior para todos 

os quatro fatores estudados, sendo o resultado da terceira análise, mais próximo ao 

resultado da primeira, de forma que os resultados para Atitude Financeira e 

Comportamento Financeiro foram menos significativos para a terceira análise, na qual 

os valores menores e maiores encontrados para o curso de administração foram 

retirados. 

4.1.4 Perfil Estado Civil 

O gráfico 26, abaixo, mostra a predominância de alunos solteiros, independente 

mente do curso, com valores muito similares de 89-90% de alunos solteiros e com 8-

8,89% de alunos casados. Alunos divorciados representam apenas cerca de 1%. Um 

aluno é viúvo e outros poucos não responderam. Por esta razão o gráfico 27, para 

média dos aspectos Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 

Conhecimento Financeiro por Estado Civil, deve ser observado com cautela, pois 

Viúvos, Divorciados as pessoas que não responderam representam máximo 3% dos 

entrevistados e por isso não podem ser considerados como significantes para o 

resultado da pesquisa. 

 
Gráfico 26 Distribuição do Estado Civil entre o número de alunos que responderam à pesquisa. 

Observando ao gráfico 27 demostra as médias das respostas de todos os 

entrevistados, entretanto apenas os resultados dos alunos solteiros e casados serão 

considerados para discussão.  

Segundo os dados bibliográficos apresentados na tabela 2, os alunos solteiros 

são mais propensos a demostrar menor Alfabetização Financeira, e realmente é o que 

pode ser visto através dos resultados apresentados no gráfico 27 e 29. 

            Total       Administração                   Outros Cursos
Casado/União
Estável
Divorciado

Solteiro

Viúvo

Zzzz...
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Gráfico 27 Média dos aspectos Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e Conhecimento Financeiro 
por estado Civil. 

Os gráficos 28 demonstra a distribuição do resultado dos quatro fatores 

estudados, apenas para os grupos formados por Solteiros e Casados e o gráfico 29 

demostra os Grau de Conhecimento e autoconhecimento também considerando 

apenas Solteiros e Casados. 

 
Gráfico 28 Perfil Estado Civil para os fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
Conhecimento Financeiro 
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Gráfico 29 Grau de Conhecimento e Autoconhecimento por Estado Civil. 

A análise ANOVA para o perfil Estado Civil, que poderia confirmar a existência 

de diferença significante entre as amostras, demonstrou que para a amostra estudada, 

há diferença significativa pra os fatores Score e para o Conhecimento Financeiro, 

quanto testada a amostra completa e que quanto testada para grupos com mesmo 

tamanha, limitando o grupo formado por solteiros originalmente com 201 indivíduos, 

aos 19 indivíduos que obtiveram maior Score, os resultados tornam-se significantes 

para todos os quatro fatores, como pode ser verificado para os valores de F e valor-P 

na tabela 6.  

Entretanto, devido a grande diferença no número de Solteiros e Casados/ União 

Estável, foi neste caso deixada de lado, pois a comparação entre 201 informações 

referentes a Solteiros e 19 informações referentes a Casados/ União estável deve-se 

observar a tabela 6 com certa cautela, pois uma outra amostra aleatória retirada do 

grupo composto por solteiros poderia facilmente alterar o resultado verificado.  

Neste caso especifico a conclusão tem menos informações para justifica-la, 

mas observando a grande amplitude de resultados observados no gráfico 28 para os 

indivíduos Solteiros em relação ao indivíduos casados, e observando também o grau 

de Conhecimento (gráfico 29), resultados de SCORE, Atividade Financeira, 

Comportamento Financeiro e Conhecimento Financeiro, que mostra que indivíduos 

Casados ou em União estável possuem maior grau de Alfabetização Financeira, o 

Resultado obtido para este perfil estaria corroborando com o resultado apresentado 
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pela bibliografia presente na tabela 2. Entretanto os indivíduos Solteiros acertaram 

mais seu grau de conhecimento, o que pode ser verificado também do gráfico 29. 

 
Tabela 6 ANOVA de fator único para relação dos fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
Conhecimento Financeiro e Estado Civil. 

4.1.5 Perfil Período 

A análise do perfil de respondentes por período, através do gráfico 30 demostra 

primeiramente que a pesquisa obteve sucesso em conseguir uma boa distribuição de 

respostas entre os períodos dos cursos de graduação da UFF. Embora para as três 

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Solteiro 19 17,20666667 0,905614035 0,000988954

Casado 19 15,17666667 0,79877193 0,010642235

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,108444737 1 0,108444737 18,64723135 0,000117918 4,113165277

Dentro dos grupos 0,209361404 36 0,005815595

Total 0,31780614 37

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Solteiro 19 16,46 0,866315789 0,00191345

Casado 19 14,96 0,787368421 0,013831579

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,059210526 1 0,059210526 7,521170703 0,009440523 4,113165277

Dentro dos grupos 0,283410526 36 0,007872515

Total 0,342621053 37

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Solteiro 19 16,56 0,871578947 0,004502924

Casado 19 14,27 0,751052632 0,019287719

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,138002632 1 0,138002632 11,60142078 0,001634098 4,113165277

Dentro dos grupos 0,428231579 36 0,011895322

Total 0,566234211 37

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Solteiro 19 18,6 0,978947368 0,001754386

Casado 19 16,3 0,857894737 0,015906433

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,139210526 1 0,139210526 15,76490066 0,00032856 4,113165277

Dentro dos grupos 0,317894737 36 0,008830409

Total 0,457105263 37

Anova: fator único SCORE

Anova: fator único Atitude Financeira

Anova: fator único Comportamento Financeiro

Anova: fator único Conhecimento Financeiro
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distribuições apresentadas tenha ocorrido maior concentração de respostas nos 

períodos 1 e 6, a primeira análise destes resultados irá verificar a distribuição dos 

pontos obtidos ao longo dos períodos, independente das diferenças de quantidade de 

resposta para cada período. 

 
Gráfico 30 Distribuição de alunos por período. 

Sento o perfil Período o foco principal deste trabalho, as análises neste item 

são mais detalhadas e divididas em três grupos, desta forma, os resultados 

apresentados dividem-se em análise do grupo total, análise do curso de administração 

comparado aos outros cursos e análise do curso de administração apenas.  

 
Gráfico 31 Distribuição das pontuações obtidas nos quatros fatores estudados, para todos respondentes a pesquisa. 

            Total          Administração          Outros Cursos
1º Período
2º Período
3º Período
4º Período
5º Período
6º Período
7º Período
8º Período
9º Período
10º Período
Concluído
11º Períodoe posterior
Zzzz...
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O gráfico 31 representa a distribuição por período de todos os resultados 

encontrado a partir da pesquisa, inclusive as respostas obtidas por pessoas que 

concluíram os cursos recentemente, mas que tiveram acesso a pesquisa através dos 

grupos de Whatsapp e decidiram responde-la e também por pessoas que não 

responderam o período de estudo, assim como pessoas que já estão nos cursos a 

mais de 8 períodos, tempo regular do curso de Administração. 

Os resultados que serão apresentados restringem a pesquisa ao grupo de 

alunos que informou estar cursando entre 1º e 8º período. 

Os gráficos 32 e 33 representam o grau de conhecimento médio e o de 

autoconhecimento médio respectivamente, no gráfico de Grau de conhecimento, 

pode-se verificar a melhora dos níveis de Alfabetização Financeira ao longo dos 

cursos de graduação, mas essa melhora não foi traduzida no fator Autoconhecimento. 

 
Gráfico 32 Grau de conhecimento por período. 

 
Gráfico 33 Autoconhecimento por período. 

Para verificar a significância dos dedos apresentados no gráfico 32, foram 

realizadas duas análises do tipo ANOVA, (tabela 7) com dados não estratificados 

resultou em variação significante apenas para Score total e Conhecimento Financeiro. 
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Tabela 7 ANOVA de fator único para relação dos fatores Score Total, Atitude Financeira, 
Comportamento Financeiro e Conhecimento Financeiro e Período. (Dados não estratificados). 

RESUMO Score

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 44 30,43666667 0,691742424 0,013679839

2º Período 18 12,36666667 0,687037037 0,005259985

3º Período 17 11,63 0,684117647 0,006260458

4º Período 40 29,04333333 0,726083333 0,012982272

5º Período 19 14,84333333 0,78122807 0,009363223

6º Período 40 29,74 0,7435 0,016912792

7º Período 19 14,34 0,754736842 0,010765822

8º Período 21 16,64 0,792380952 0,016965714

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,28447827 7 0,040639753 3,226151752 0,002859271 2,053383131

Dentro dos grupos 2,645364747 210 0,012596975

Total 2,929843017 217

RESUMO Atitude Financeira

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 44 33,02 0,750454545 0,00780444

2º Período 18 13,22 0,734444444 0,008508497

3º Período 17 12,52 0,736470588 0,005511765

4º Período 40 29,42 0,7355 0,008584359

5º Período 19 14,18 0,746315789 0,010669006

6º Período 40 30,14 0,7535 0,008479744

7º Período 19 14,28 0,751578947 0,010725146

8º Período 21 16,68 0,794285714 0,007805714

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,057860049 7 0,008265721 0,977843269 0,448349771 2,053383131

Dentro dos grupos 1,775132611 210 0,008453012

Total 1,832992661 217

RESUMO Comportamento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 44 30,49 0,692954545 0,02054223

2º Período 18 12,38 0,687777778 0,010759477

3º Período 17 12,17 0,715882353 0,015513235

4º Período 40 27,91 0,69775 0,013864038

5º Período 19 13,85 0,728947368 0,01779883

6º Período 40 29,08 0,727 0,015272821

7º Período 19 13,14 0,691578947 0,018702924

8º Período 21 16,44 0,782857143 0,019711429

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,162442464 7 0,023206066 1,391554315 0,21026529 2,053383131

Dentro dos grupos 3,502036435 210 0,016676364

Total 3,664478899 217

RESUMO Conhecimento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 44 27,8 0,631818182 0,058964059

2º Período 18 11,5 0,638888889 0,057810458

3º Período 17 10,2 0,6 0,04625

4º Período 40 29,8 0,745 0,044076923

5º Período 19 16,5 0,868421053 0,014502924

6º Período 40 30 0,75 0,064615385

7º Período 19 15,6 0,821052632 0,027309942

8º Período 21 16,8 0,8 0,051

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 1,506282887 7 0,21518327 4,400105691 0,000140017 2,053383131

Dentro dos grupos 10,2698639 210 0,048904114

Total 11,77614679 217

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único
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Tabela 8 ANOVA de fator único para relação dos fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
Conhecimento Financeiro e Período. 

A segunda análise (Tabela 8) realizada com mesmos dados utilizados para o 

gráfico 34, demostram que para valores médios há diferença significante entre para 

os níveis de educação financeira entre os períodos, dentro dos cursos de graduação 

da UFF. E que embora os gráficos 32 e 34 abaixo possam sugerir que melhora no 

RESUMO Score

Grupo Contagem Soma Média Variância

Período 8 36 4,5 6

SCORE 8 5,87393555 0,734241944 0,002057612

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 56,72373495 1 56,72373495 18,90142968 0,000669113 4,600109937

Dentro dos grupos 42,01440328 14 3,001028806

Total 98,73813824 15

RESUMO Atitude Financeira

Grupo Contagem Soma Média Variância

Período 8 36 4,5 6

Atitude Financeira 8 6,001205491 0,750150686 0,000358222

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 56,2454795 1 56,2454795 18,74737388 0,000692447 4,600109937

Dentro dos grupos 42,00250756 14 3,000179111

Total 98,24798705 15

RESUMO Comportamento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

Período 8 36 4,5 6

Comportamento Financeiro 8 5,730126286 0,716265786 0,001109008

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 57,26657842 1 57,26657842 19,08533184 0,000642429 4,600109937

Dentro dos grupos 42,00776306 14 3,000554504

Total 99,27434147 15

RESUMO Conhecimento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

Período 8 36 4,5 6

Comnhecimento Financeiro 8 5,890474873 0,736309359 0,010526466

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 56,66146896 1 56,66146896 18,85407852 0,000676188 4,600109937

Dentro dos grupos 42,07368526 14 3,005263233

Total 98,73515422 15

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único
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nível de alfabetização financeira ao longo dos cursos de graduação da UFF, estes 

resultados não são significantes segundo os dados da tabela 7 

 
Gráfico 34 Correlação r de PEARSON para Período. 

As duas outras propostas de análise, para verificar se há diferença entre os 

cursos de Administração e os demais cursos, e dentro do próprio curso de 

administração será detalhada mais adiante neste trabalho. 

4.1.6 Teve contato com este conteúdo na escola? 

Quanto ao perfil dos alunos que responderam se tiveram ou não contado com 

conteúdo de educação financeira na escola, aproximadamente 15% dos alunos 

responderam que sim, sendo que quando verificado os demais cursos, este resultado 

foi pouco superior a 16%. Essa distribuição pode ser visualizada no gráfico 35 abaixo, 

os alunos que não responderam a esta questão na pesquisa, soma menos que 1% 

dos resultados e por esta razão não é possível sua visualização no gráfico.  

 
Gráfico 35 Distribuição dos alunos que tiveram contado com conteúdo de educação financeira na escola. 

Com a distribuição entre alunos que tiveram contato com o conteúdo 

anteriormente e os que não tiveram esse contato é similar para o grupo total, para o 

            Total          Administração          Outros Cursos

Sim

Não

Zzzz...
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grupo Administração e para o grupo dos alunos dos Outros Curso, a análise aqui será 

realizada apenas para o grupo Total, deixando as outras duas análises de lado.  

 
Gráfico 36 Grau de conhecimento médio dos que tiveram e não tiveram contato com conteúdo de educação financeira 
na escola. 

A distribuição das pontuações médias destes alunos pode ser verificada no 

gráfico 36 e a distribuição total destas pontuações pode ser verificada no gráfico 37. 

As médias parecem apresentar pequenas diferenças entre os grupos, entretanto a 

análise ANOVA, tabela 9, não confirma essa diferença, pois os valores verificados 

para F e valor-P para os quatros aspectos verificados demonstram que não há 

diferença significativa entre os resultados das médias dos grupos. 

 
Gráfico 37 Distribuição das pontuações obtidas nos quatros fatores estudados, para todos respondentes a pesquisa 
distribuída dentre os que tiveram e não tiveram contato com o conteúdo estudado na escola. 
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Tabela 9 ANOVA para Todos os alunos que tiveram e não tiveram contato com o conteúdo da pesquisa na escola. 

4.1.7 Como avalia seu domínio sobre educação financeira? 

Este item já foi discutido em alguns dos perfis anteriores, trata-se de uma Auto 

avaliação (Gráfico 38), sobre o conhecimento em educação financeira. 

RESUMO Score

Grupo Contagem Soma Média Variância

SIM 34 24,21 0,712058824 0,013675431

Não 189 138,4233333 0,732398589 0,013311592

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,011921413 1 0,011921413 0,891926065 0,345987242 3,883880278

Dentro dos grupos 2,953868522 221 0,013365921

Total 2,965789935 222

RESUMO Atitude Financeira

Grupo Contagem Soma Média Variância

0,76 33 24,28 0,735757576 0,008168939

0,96 188 140,98 0,749893617 0,008382876

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,005609642 1 0,005609642 0,671683375 0,41335635 3,884270878

Dentro dos grupos 1,829003933 219 0,008351616

Total 1,834613575 220

RESUMO Comportamento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

0,82 33 23,37 0,708181818 0,011971591

1 188 133,93 0,712393617 0,017460015

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,000497983 1 0,000497983 0,029894445 0,862889642 3,884270878

Dentro dos grupos 3,648113781 219 0,016658054

Total 3,648611765 220

RESUMO Conhecimento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

0,9 33 22,5 0,681818182 0,050909091

1 188 137,4 0,730851064 0,054444192

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,06749232 1 0,06749232 1,251534666 0,264485147 3,884270878

Dentro dos grupos 11,81015474 219 0,053927647

Total 11,87764706 220

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único
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Gráfico 38 Auto avaliação sobre o conhecimento em educação financeira. 

Entretanto pode ser realizada a partir das respostas dos alunos, podemos 

construir ou outro gráfico, representando a correlação entre o grau de 

autoconhecimento demonstrado no gráfico 38 e o Score Total obtido para cada aluno 

da pesquisa, pois conforme pode-se verificar no gráfico 38, a maioria dos alunos optou 

por respostas seguras, evitando os extremos da escala de respostas. Sendo assim a 

comparação entre o grau de conhecimento auto atribuído e o conhecimento verificado 

pode demonstrar a quantidade de alunos que realmente se conhece com relação ao 

tema deste estudo, desta forma, os alunos que afirmaram ter pouco conhecimento e 

tiveram pouca pontuação no Score Total, foram classificados dentro do grupo de BOM 

autoconhecimento, da mesma forma que os que responderam ter muito conhecimento 

e tiveram muita pontuação no Score Total. Já os alunos que julgaram possuir um 

autoconhecimento muito distinto do conhecimento verificado foram classificados 

dentro do Grupo RUIM. Esta relação pode ser visualizada no gráfico 39 abaixo. 

 
Gráfico 39 relação entre Autoconhecimento e Score Total. 

A análise do gráfico 39 acima, demostra que a maiores dos alunos erra em seu 

grau de autoconhecimento, sendo que os alunos de Administração erram mais do que 

os alunos dos Outros Cursos.  

            Total          Administração          Outros Cursos

1

2

3

4

5

Zzzz...

            Total          Administração          Outros Cursos

BOM

RUIM
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A distribuição entre das respostas para este item pode ser visualizada no 

gráfico 40, pata o grupo Total de Alunos. 

 
Gráfico 40 Distribuição das pontuações obtidas nos quatros fatores estudados, para todos respondentes a pesquisa 
distribuída de acordo com a Auto avaliação individual. 

As respostas apresentadas no gráfico 40 foram agrupadas por grau de 

conhecimento e de Autoconhecimento e podem ser visualizadas no gráfico 41, neste 

gráfico podemos verificar que a relação entre o autoconhecimento declarado e o Grau 

de Conhecimento medido, demonstrando que a maioria dos alunos que declararam 

ter alto grau de conhecimento obtiveram alta pontuação na pesquisa e que 100% dos 

alunos que declararam nenhum conhecimento, na verdade subestimaram seu nível 

de conhecimento sobre o assunto. 

 
Gráfico 41 Grau de Conhecimento e Autoconhecimento por conforme autodeclararão. 

A tabela 10, através de seus valores para F e valor-P, demonstra que os 

resultados encontrados são significativos para o aspecto Autoconhecimento, com 
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exceção do fator Conhecimento Financeiro, para o qual não foi encontrada 

significância entre os resultados. 

 
Tabela 10 ANOVA para Todos os alunos conforme declaração de autoconhecimento. 

RESUMO Anova: fator único Score

Grupo Contagem Soma Média Variância

1 12 7,676666667 0,639722222 0,007366582

2 40 26,70333333 0,667583333 0,009288312

3 99 71,06333333 0,717811448 0,011584617

4 61 47,63333333 0,780874317 0,009952186

5 12 10,26333333 0,855277778 0,016017088

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,614411637 4 0,153602909 14,30299179 2,17257E-10 2,41286989

Dentro dos grupos 2,351888165 219 0,010739215

Total 2,966299802 223

RESUMO Anova: fator único Atitude Financeira

Grupo Contagem Soma Média Variância

1 12 8,4 0,7 0,010036364

2 40 28,18 0,7045 0,005938205

3 99 73,14 0,738787879 0,00625974

4 61 47,68 0,781639344 0,008870601

5 12 10,44 0,87 0,004109091

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,359005103 4 0,089751276 12,82260945 2,1439E-09 2,41286989

Dentro dos grupos 1,532880611 219 0,006999455

Total 1,891885714 223

RESUMO Anova: fator único Comportamento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

1 12 6,73 0,560833333 0,013790152

2 40 26,83 0,67075 0,011340449

3 99 67,95 0,686363636 0,016019295

4 61 47,72 0,782295082 0,009324645

5 12 10,35 0,8625 0,009347727

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,98053445 4 0,245133613 18,99545306 2,00222E-13 2,41286989

Dentro dos grupos 2,826163764 219 0,012904857

Total 3,806698214 223

RESUMO Anova: fator único Conhecimento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

1 12 7,9 0,658333333 0,033560606

2 40 25,1 0,6275 0,063583333

3 99 72,1 0,728282828 0,050416409

4 61 47,5 0,778688525 0,041038251

5 12 10 0,833333333 0,08969697

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,751134932 4 0,187783733 3,659203197 0,006588394 2,41286989

Dentro dos grupos 11,2386865 219 0,051318203

Total 11,98982143 223
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4.2 Resumo dos perfis 

Retornando a tabela 2, retirada do trabalho de Potrich, Vieira e Ceretta (2015), 

podemos verificar que algumas das variáveis para os perfis estudos neste trabalho, 

tem sua relação sintetizada de forma clara nesta tabela, o que facilita este trabalho de 

avaliação e comparação dos resultados obtidos com o já verificado pela literatura. 

Até agora foi verificado que para o perfil idade, embora no trabalho de Potrich, 

Vieira e Ceretta (2015) seja mencionado que há correlação entre a variável Idade e a 

Alfabetização Financeira, ente trabalho não foi capaz de demonstrar tal relação. Com 

relação a variável Gênero os resultados encontrados neste trabalho estão de acordo 

com algumas das afirmações sintetizadas no trabalho de Potrich, Vieira e Ceretta 

(2015).  

Com relação a variável para o perfil Cursos, os trabalhos de Potrich, Vieira e 

Ceretta (2013), Lopes et al (2014) e Bogoni et al (2018) que verificam a alfabetização 

Financeira de universitários, não o fazem intercursos, e de fato a pesquisa 

bibliográfica realizada não conseguiu encontrar trabalho com tal relação. O presente 

trabalho, no entanto, foi capaz de demonstrar a comparação entre os alunos do curso 

de Administração, com relação ao grupo formado por todos os demais estudantes, 

demonstrando que o grupo de alunos de administração possui Score e Conhecimento 

Financeiro superior ao verificado para os demais alunos.  

O estado Civil, segundo o trabalho de Potrich, Vieira e Ceretta (2015), afirma 

ser segundo os trabalhos de Research (2003); Dew (2008), (2010); Brown e Graf 

(2013) uma variável significante nos níveis de Alfabetização Financeira, sendo os 

solteiros significativamente mais propensos a ter menores níveis de Alfabetização 

financeira quando comparados com indivíduos Casados. E realmente este resultado 

também foi encontrado na pesquisa atual, embora aqui o resultado deva ser verificado 

com certa cautela, pois o número de indivíduos solteiros superou em 20 vezes o 

número de casados e embora a análise foi feita com o resultado dos indivíduos 

casados os maiores resultados dentre os solteiros, mudar a seleção dentre os 

indivíduos solteiros provavelmente mudará o resultado. 
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Assim como mencionado para o perfil da variável Curso, os trabalhos 

encontrados sobre nível de alfabetização Financeira para universitários também não 

fazem distinção entre período, e a primeira análise desta variável que avaliou o grupo 

formado por Todos os estudantes, não demonstrou relação significativa entre o 

período e o grau de Alfabetização Financeira para as dimensões Atitude Financeira e 

Conhecimento Financeiro. Sendo, portanto, a significância encontrada para Score 

total, reflexo da Significância encontrada para a Dimensão Conhecimento Financeiro 

A variável do perfil para conhecimento prévio para o conteúdo de educação 

financeira foi neste trabalho considerada sem significância para os resultados da 

pesquisa, entretanto esta variável também ficou sem um parâmetro para comparação. 

Pois não foi encontrada bibliografia referente a variável conhecimento escolar para a 

educação financeira, correlacionando esta variável ao resultado obtido na 

universidade, o que é compreensível pois a obrigatori3edade de tratar deste conteúdo 

nas escolas é recente, conforme já mencionado, a base para o currículo escolar 

passou a incluir a educação financeira (BCB 2018) e embora seja lei desde 2017, 

segundo Siqueira e Duarte (Estadão), a educação financeira não é realidade nas 

escolas brasileiras.  

Não é uma variável, mas uma medida de conhecimento e confiança no domínio 

do conteúdo. Auto avaliação sobre o conhecimento em Educação financeira, foi 

definida neste trabalho como significante para os níveis encontrados de Alfabetização 

Financeira, sendo muito significantes para Atitude e Comportamento Financeiro. 

4.3 Entre Cursos e Períodos 

Conforme foi verificado até agora, após avaliar as respostas para as variáveis 

de perfis presentes na parte um do formulário, referente ao perfil do respondente, tem-

se que as variáveis: Idade – Não é significante; Gênero – É significante; Curso – É 

Significante; Estado Civil – É significante; Período – É significante; e Conhecimento 

prévio – É significante.  

O curso de administração conforme já mencionado representou a maior parte 

dos estudantes e não por acaso, já que foi o foco principal da pesquisa. Por ter 

representado a maioria dos estudantes é de se supor que os resultados encontrados 
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até agora sejam em grande parte atribuídos aos alunos de administração, já que em 

todas as avaliações mencionadas até em tão os alunos de graduação contribuíram 

com a maior parte dos dados. 

Entretanto conforme mencionado no item 4.1.5 Perfil Período, este é o foco 

principal da discussão deste trabalho e, portanto, seriam realizadas três análises, a 

análise do grupo total, análise do curso de administração comparado aos outros 

cursos e análise do curso de administração apenas. A primeira das três já foi realizada, 

e demonstrou correlação entre período e Alfabetização financeira, agora as outras 

duas serão detalhadas. 

4.3.1 Administração x Outros  

A segunda análise verificou a correlação entre os escores encontrados para o 

curso de administração, comparados ao grupo formado por todos os Outros alunos. 

Desta forma podemos verificar se ao longo dos cursos ocorre variação significativa 

entre os cursos. 

 
Gráfico 42 Média da pontuação para administração e para todos os demais alunos 

O gráfico 42 acima demonstra o resultado das médias das pontuações 

comparando-se o corso de administração aos demais cursos, neste caso apenas 

Score e Conhecimento Financeiro distinguem-se dos demais. E quando verificada a 

correlação linear dos dois grupos (Gráfico 43), é possível observar que para os quatro 

fatores trabalhados, existe tendência de aumento dos níveis de Alfabetização 

Financeira, entretanto é preciso ressaltar que a dimensão Atitude Financeira 

apresentou correlação fraca para o curso de Administração, tendo apresentado 

correlação forte para todos os demais grupos. 
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Gráfico 43Correlação r de PEARSON os cursos de Administração e Outros com amostras por estratificadas por média 
por período. 

 
Tabela 11 ANOVA de fator único para relação dos fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
Conhecimento Financeiro e Cursos de Administração e Outros, para amostra estratificada por períodos. 

RESUMO Anova: fator único Score

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 8 5,980516891 0,747564611 0,002649323

Outros 8 5,87393555 0,734241944 0,002057612

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,000709974 1 0,000709974 0,30167146 0,591490007 4,600109937

Dentro dos grupos 0,032948541 14 0,002353467

Total 0,033658515 15

RESUMO Anova: fator único Atitude Financeira

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 8 6,014029304 0,751753663 0,000893602

Outros 8 6,001205491 0,750150686 0,000358222

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 1,02781E-05 1 1,02781E-05 0,016421053 0,899857068 4,600109937

Dentro dos grupos 0,008762769 14 0,000625912

Total 0,008773047 15

RESUMO Anova: fator único Comportamento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 8 5,739019129 0,717377391 0,002058311

Outros 8 5,730126286 0,716265786 0,001109008

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 4,94267E-06 1 4,94267E-06 0,00312104 0,956237807 4,600109937

Dentro dos grupos 0,022171236 14 0,00158366

Total 0,022176179 15

RESUMO Anova: fator único Conhecimento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

Administração 8 6,188502239 0,77356278 0,011138336

Outros 8 5,890474873 0,736309359 0,010526466

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,005551269 1 0,005551269 0,512468983 0,485841647 4,600109937

Dentro dos grupos 0,151653611 14 0,010832401

Total 0,157204881 15
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A tabela 11 representa a análise ANOVA par a relação entre o curso de 

Administração e os demais cursos estratificados por semestre.  Quando esta 

comparação foi realizada no item 4.1.3 para Perfil Cursos, os resultados da tabela 5 

demonstraram que havia diferença significante para os fatores Score e Conhecimento 

Financeiro, entretanto neste caso nenhuma diferença significativa entre os cursos de 

Administração e os demais cursos pode ser verificada. 

4.3.2 Administração  

De acordo com a análise realizada no item anterior, existe correlação direta 

entre período e grau de conhecimento em Alfabetização Financeira, o que pode ser 

verificado no gráfico 43 e detalhado no gráfico 44, mas para confirmar a significância 

desta correlação, mais algumas análises são realizadas forrando nas diferenças entre 

primeiro e último período do curso. 

 
Gráfico 44 Correlação r de PEARSON os cursos de Administração estratificadas por período. 

Para fins dessa análise entre períodos do curso de administração, devido a 

diferença numérica respostas obtidas para primeiro e último período, e devido ao fato 

das turmas se misturarem nos últimos períodos do curso, os resultados do sétimo e 

oitavo períodos foram considerados como um único período. Desta forma as 

comparações serão realizadas entre primeiro período e sétimo períod em diante. 

O gráfico 45 apresenta os valores médios para os quatro fatores estudados e 

também o grau de conhecimento e autoconhecimento dos grupos compostos por 

alunos do 1º período e de 7º em diante. Este gráfico nos mostra que para Score, 

comportamento Financeiro e Conhecimento Financeiro há diferença entre as 

pontuações médias obtidas para esses fatores, entretanto a amplitude dos resultados 

demonstrada no gráfico 46 mostra a amplitude de resultados para estes grupos. 

Portanto para verificar a significância destes resultados foi realizada análise ANOVA 

para estes grupos, o que pode ser verificado na tabela 12. 
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Gráfico 45 Média das pontuações encontradas para os fatores Score, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
conhecimento Financeiro, para relação entre 1º e 7º período em diante. 

 
Gráfico 46 Distribuição das pontuações obtidas nos quatros fatores estudados, para os alunos de início e final do curso 
de Administração. 
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Tabela 12 ANOVA de fator único para relação dos fatores Score Total, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e 
Conhecimento Financeiro e Cursos de Administração, para período inicial e períodos finais. 

4.4 Atitude Financeira 

Atitude Financeira, conforme Lopes et al. (2014), são os hábitos dos 

entrevistados, estão relacionados ao controle financeiro, com a elaboração de 

orçamento mensal e acompanhamento das despesas.  

RESUMO Score

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 28 20,08666667 0,717380952 0,014118812

7º Período em diante 28 22,87 0,816785714 0,008184759

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,138338294 1 0,138338294 12,40503514 0,000879505 4,01954096

Dentro dos grupos 0,602196429 54 0,011151786

Total 0,740534722 55

RESUMO Atitude Financeira

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 28 21,78 0,777857143 0,00747672

7º Período em diante 28 22,26 0,795 0,009381481

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,004114286 1 0,004114286 0,488104953 0,487771964 4,01954096

Dentro dos grupos 0,455171429 54 0,008429101

Total 0,459285714 55

RESUMO Comportamento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 28 19,78 0,706428571 0,02276455

7º Período em diante 28 21,65 0,773214286 0,019000397

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,062444643 1 0,062444643 2,990289571 0,089478628 4,01954096

Dentro dos grupos 1,127653571 54 0,020882474

Total 1,190098214 55

RESUMO Conhecimento Financeiro

Grupo Contagem Soma Média Variância

1º Período 28 18,7 0,667857143 0,072632275

7º Período em diante 28 24,7 0,882142857 0,009669312

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,642857143 1 0,642857143 15,6219865 0,000226495 4,01954096

Dentro dos grupos 2,222142857 54 0,041150794

Total 2,865 55

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único

Anova: fator único
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Este trabalho observou que para a dimensão Atitude financeira, e para o grupo 

estudado, os fatores Idade, Curso, Período no curso, o fato de ter tido contato na 

escola com o tema estudado, estar cursando o ultimo ou o primeiro período de 

administração assim como para a comparação entre os alunos de administração e os 

demais cursos, as notas obtidas para a dimensão não são significativamente 

diferentes. 

Entretanto apresentam diferença para os fatores Gênero, no qual os indivíduos 

que se declararam do gênero masculino levam vantagem marcando média 3,82 

enquanto as Mulheres marcaram média 3,66 em 5. Os alunos casados tiveram média 

3,94 enquanto que os solteiros 3,72.  

A atitude Financeira segundo Carolina Lins Paixão (2017), visa identificar como 

o indivíduo avalia sua gestão das finanças pessoais. O presente trabalho não 

corrobora integralmente com o os achados de Potrich, Vieira e Ceretta (2015) sobre o 

nível de Atitude Financeira dos estudantes, pois os fatores que influenciaram os 

resultados para esta dimensão não tem relação com curso ou período de estudo, mas 

com idade e gênero, o que condiz com os resultados encontrados por Potrich, Vieira 

e Ceretta (2015) apresentados na tabela 2 para Gênero e Estado Civil. 

4.5 Comportamento Financeiro 

O comportamento financeiro, conforme Lopes et al. (2014), são os hábitos de 

consumo, como planejamento para aumento da poupança para o futuro. 

Os resultados encontrados neste trabalho demonstram a mesma relação 

encontrada para atitude Financeira, de fatores com influência e sem influência sobre 

as pontuações obtidas. 

Desta forma os indivíduos do gênero masculino obtiveram média 3,68 e 

feminino 3,44 em 5. E os alunos casados tiveram média 3,76 e solteiros 3,54. 

Os resultados encontrados novamente não foram influenciados por curso ou 

perdido na universidade, mas condizem com os resultados encontrados por Potrich, 

Vieira e Ceretta (2015) apresentados na tabela 2 para Gênero e Estado Civil. 
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4.6 Conhecimento Financeiro 

De acordo com Lopes et al. (2014), conhecimento é o conjunto de testes e 

teorias dominadas ou conhecidas pelo entrevistado.  

Para esta dimensão, não foram encontrados dados significantes de diferença 

entre as pontuações obtidas para as variáveis Idade e Conhecimento Prévio, mas por 

outro lado os fatores ligados a quesito educação, foram capazes de explicar parte dos 

resultados obtidos, juntamente com as diferenças de gênero e estado civil, da mesma 

forma como foi apresentado por Potrich, Vieira e Ceretta (2015) apresentados na 

tabela 2. 

A nota média neste quesito foi de 3,62, sendo que indivíduos que se declararam 

do gênero feminino obtiveram 3,46 em 5 enquanto os de gênero masculino obtiveram 

média 3,8. Os indivíduos casados marcaram média 4,29 e os solteiros 3,56. E no que 

se relaciona com o quesito educação, os indivíduos do 8º período obtiveram média 4 

enquanto que os do primeiro período obtiveram média 3,16 quando verificado todos 

os alunos. Já quanto verificada apenas os alunos de graduação em administração, os 

alunos de 1º período marcaram média de 3,34 enquanto os indivíduos do 8º período 

tiveram média 4,41. 

4.7 Alfabetização Financeira 

O grau de conhecimento apenas pode ser verificado para os grupos que 

apresentaram dados com significância para as três dimensões, este aspecto resume 

o Score encontrado pela média das três dimensões aos conceitos Grau alto de 

conhecimento, médio e Baixo.  

Conforme já mencionado para as três dimensões estudadas, Gênero, estado 

Civil e Período tiveram dados com diferença significativa. Tendo o gênero masculino 

alcançado grau de conhecimento alto para 42,725 dos entrevistados e o gênero 

feminino grau de conhecimento médio para 63,64% das entrevistadas. 

Com relação ao estado civil foi verificado que os solteiros tiveram grau de 

conhecimento médio para 56,725 dos entrevistados e os casados 63,16% dos 

entrevistados com grau de conhecimento alto. 
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Quanto ao período o grau de autoconhecimento foi alto para 76,47% dos 

entrevistados e baixo para 5,88%, sendo que a maior variação foi entre os indivíduos 

com grau de conhecimento médio estes variaram de um total de 61,635 dos indivíduos 

no 1º período para 16,655 no 8º período. 

Este estudo confirma apenas em parte os resultados encontrados por Potrich, 

Vieira e Ceretta (2015) e presentados na tabela 2 deste trabalho. Realmente os 

resultados foram confirmatórios para Estado Civil e Gênero, mas não para as demais 

variáveis. 

4.8 Auto avaliação 

A auto avaliação dos entrevistados foi comparada com suas notas, para as três 

dimensões pesquisadas, o objetivo dessa comparação era verificar o quanto os 

entrevistados se conheciam. Nesta avaliação ocorreram muito mais erros que acertos, 

a nota média dos indivíduos que afirmaram não ter nenhum conhecimento financeiro 

foi de 3,2 para o Score, sendo de3,5 para Atitude Financeira, 2,8 para Comportamento 

Financeiro e 3,29 para Conhecimento Financeiro, estas notas este score significaria 

grau médio de conhecimento financeiro, prejudicado apenas pelo Comportamento 

Financeiro. 

Por outro lado, seguindo a mesma categorização proposta por Chev e Volpe 

(1998), como possuidores de baixo grau de conhecimento financeiro (caso pontue em 

menos que 60% das questões) e alto nível de conhecimento financeiro (se atingir mais 

do que 80% de acertos). Os indivíduos que afirmaram ter total conhecimento 

acertaram mais em sua avaliação, estes indivíduos tiverem Score de 4,28, Atitude 

Financeira de 4,35, Comportamento Financeiro de 4,31 e Conhecimento financeiro de 

4,17, neste caso, no entanto foi a nota média em Conhecimento financeiro que 

prejudicou a média.Isso pode significar que os indivíduos mais confiantes podem estar 

errando em suas avaliações financeiras por falta de conhecimento. 
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5. CONCLUSÃO 

O estudo realizado verificou a alfabetização financeira dos estudantes 

universitários da UFF – Niterói, foram 228 estudantes distribuídos em 21 cursos, 

entretanto 135 alunos eram do curso de administração e, portanto, é provável que a 

não uniformidade da amostra tenha sido determinante alguns dos resultados 

encontrados.  

Os resultados apontaram com maior significância a influência das variáveis 

Gênero e Estado Civil para a pontuação dos entrevistados. Variáveis independentes 

da proposta de estudo, mas que serviram para validar o resultado, por ter sido similar 

a diversos outros estudos no mesmo sentido.  

Já com relação a proposta central do trabalho. Avaliar a transformação 

promovidas pelos cursos universitários, principalmente o curso de administração. Foi 

possível verificar alteração, com aumento no grau de Alfabetização Financeira ao 

longo de todos os cursos, e os resultados obtidos não demonstraram ser significativos 

para distinguir os alunos de graduação em Administração dos demais alunos 

entrevistados, exceto para a dimensão Conhecimento Financeiro, para a qual os 

alunos de Administração levam vantagem.  

O resultado encontrado para a diferença do Grau de Alfabetização Financeira 

entre os alunos de início e fim de curso em Administração, são significativos apenas 

para o Score e para Conhecimento Financeiro, e não o são para as dimensões Atitude 

Financeira e Comportamento Financeiro. Com o Score é a média das três dimensões, 

verifica-se a dimensão Conhecimento Financeiro é a responsável pelo resultado 

significativo para o Grau de Alfabetização Financeira. 

Pode ser observado, que embora os estudantes do curso de administração 

estejam adquirindo conhecimento em Educação Financeira, há dificuldade ou 

resistência para transformar este conhecimento teórico em pratica, o que se reflete 

nas observações relacionadas as dimensões Atitude Financeira e principalmente 

Comportamento Financeiro.  
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É fato, que o curso de administração não possui dentre suas disciplinas, uma 

que trabalhe finanças pessoais, e embora haja um conjunto de disciplinas dentro do 

currículo do curso de graduação em administração com potencial para promover esta 

transformação, estas não estão sendo suficientes para tal. 

Portanto embora ao longo do curso esteja havendo mudanças na dimensão 

Conhecimento Financeiro, dimensão que está mais ligada a Educação Financeira, 

essas mudanças não estão sendo capazes de influenciar mudanças nas outras duas 

dimensões. O que significa que os entrevistados ou não estão sabendo usar o 

conhecimento, ou não estão conseguindo utilizar do conhecimento, por exemplo 

devido a condição político econômica do pais. 

Desta forma é sugerida a revisão para algumas das disciplinas relacionadas a 

educação financeira e tomada de decisão, ou a criação de disciplina específica para 

trabalhar o tema de finanças pessoais com o objetivo de ser catalizadora da 

transformação dos conhecimentos adquiridos em ação concreta para planejamento 

financeiro pessoal.   

Este trabalho sugere também que a pesquisa deveria ser ampliada não só, com 

relação ao número de indivíduos entrevistados, mas também para explorar outras 

variáveis que possam influenciar no grau de alfabetização financeira.  
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7. ANEXO I 

Pesquisa: A Alfabetização Financeira dos Estudantes Universitários da UFF – Niterói.  

Adaptado de: PAIXÃO, Carolina Lins. COMO MEDIR O NÍVEL DE ALFABETIZAÇÃO 
FINANCEIRA DOS BRASILEIROS? UMA PROPOSTA DE QUESTIONÁRIO. Monografia 
(Trabalho de conclusão de curso em Administração) - UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, Niterói, RJ. Anexo I, p. 22-28. 2017 

 

Parte 1 – Perfil do Respondente 

1. Idade: (_____)                                   | 2. Gênero: (__)M        (__)F        (__) Outros 
 

3.   Curso:(_________________________________________________________) 
 

4. Estado Civil: (__)Solteiro (__)Casado/União Estável    
   (__)Divorciado (__)Viúvo  (__) Outros 

 

5. Período:  (__) 1º  (__) 2º (__) 3º (__) 4º (__) 5º  
  (__) 6º (__) 7º (__) 8º (__) 9º (__) 10º 

 

6. Teve contato com conteúdo, educação financeira na escola? (__)Sim   (__) Não 
 

7. Como avalia seu domínio sobre educação financeira? 
Nenhum  1 2 3 4 5 Total 

L
LINK DA PESQUISA: 

https://forms.gle/Bqfuf2grC4PvHEFs6 
 

 
 

 

Parte 2 – Atitude Financeira 

1. Eu gosto de comprar coisas, porque isso me faz sentir bem. 
 Discordo totalmente  1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

2. Não me preocupo com o futuro, vivo apenas o presente. 
Discordo totalmente  1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

3. Eu acredito que a maneira como eu administro meu dinheiro vai afetar o meu futuro. 
Discordo totalmente  1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

4. É difícil construir um planejamento de gastos mensais. 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

5. Invisto regularmente para minha aposentadoria. 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

6. Costumo pagar o valor mínimo da fatura dos cartões de crédito. 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

7. Ao comprar a prazo, é importante comparar as ofertas de crédito disponíveis. 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

8. Depois de tomar uma decisão sobre dinheiro, tendo a me preocupar muito com a minha decisão. 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

9. É importante controlar as despesas mensais. 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

10. É importante não gastar mais do que recebo. 
Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

Parte 3 – Comportamento Financeiro 

1. Anoto e controlo os meus gastos pessoais 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

2. Estabeleço metas financeiras de longo prazo 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

3. Pago minhas contas em dia 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

4. Faço uma reserva do dinheiro que recebo mensalmente para uma necessidade futura. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

5. Compro por impulso. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

6. Comparo preços antes de realizar uma compra. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

7. Possuo uma reserva financeira equivalente a seis meses ou mais da minha renda mensal. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

8. Prefiro comprar um produto financiado do que juntar para compra-lo a vista 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

https://forms.gle/Bqfuf2grC4PvHEFs6
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9. Poupo mensalmente 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

10. Tenho utilizado cartão de crédito ou cheque especial por não possuir dinheiro suficiente para todas as despesas. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

11. Antes de uma grande compra, verifico cuidadosamente se tenho condições para pagar. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

12. Frequentemente peço dinheiro emprestado para a família ou amigos para pagar   as contas. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

13. Tenho dinheiro suficiente mensalmente para pagar todas as minhas despesas pessoais e as despesas fixas da casa. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

14. Nos últimos 12 meses tenho conseguido poupar dinheiro. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

15. Eu geralmente alcanço os objetivos que determino ao gerenciar meu dinheiro. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

16. Eu discuto com a minha família sobre como eu gasto o nosso dinheiro. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

17. Eu pago as faturas do cartão de crédito integralmente para evitar a cobrança de juros. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

18. Tenho meu dinheiro investido em mais de um tipo de investimento (imóveis, ações, títulos, poupança). 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

19. Ao decidir sobre quais produtos financeiros ou empréstimos irei utilizar, considero as opções de diferentes 
empresas/bancos. 

Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 
 

20. Confiro a fatura dos cartões de crédito para averiguar possíveis erros e cobranças indevidas. 
Nunca  1 2 3 4 5  Sempre 

 

Parte 4 – Conhecimento Financeiro 

1. Considerando-se um longo período de tempo (ex.: 10 anos), qual ativo, normalmente, oferece maior retorno? 
  (__) Poupança (__) Ações  (__) Tesouro Direto  (__) Não sei 
 

2. Quando um investidor distribui seu investimento entre diferentes ativos, o risco de perder dinheiro? 
  (__) Aumenta (__) Diminui        (__) Permanece inalterado      (__) Não sei 
 

3. Qual das pessoas pagaria mais em despesas financeiras se elas gastassem a mesma quantia em seu cartão de créditos? 
  (__) Hellen, que sempre paga todo a fatura do cartão de crédito no vencimento. 
  (__) Eduardo, que ocasionalmente paga só o mínimo da fatura do cartão de credito. Quando este apertado. 
  (__) Lucas, que ocasionalmente paga toda a fatura do cartão de credito. Quando não está apertado. 
  (__) Tatiana, que sempre paga o mínimo. 
 

4. José ganha R$ 1.000,00 por mês. Paga R$ 300,00 de aluguel e mais R$ 200,00 de alimentação todo mês. Gasta ainda R$ 
100,00 em transportes, R$ 50,00 em roupas, R$ 50,00 em remédios e mais R$ 100,00 em pequenas despesas extras. 
Pretende comprar uma TV que custa R$ 800,00. Quanto tempo ele levará guardando recursos para comprar a TV? 

  (__) 2 meses (__) 4 meses (__) 6 meses (__) 8 meses 
 

5. Suponha que você tenha R$ 100,00 em uma conta poupança a uma taxa de juros de 10% ao ano. Depois de 5 anos, qual 
o valor que você terá na poupança? Considere que não tenha sido depositado e nem retirado dinheiro. 

  (__) Menos que R$150,00   (__) Exatamente R$150,00   (__) Mais que R$150,00   (__) Não sei 
 

6. Suponha que você viu o mesmo televisor em duas lojas diferentes pelo preço inicial de R$ 1.000.00. A loja A oferece um 
desconto de R$ 150,00, enquanto a loja B oferece um desconto de 10%. Qual é a melhor alternativa? 

  (__) Comprar na loja A (__)  Comprar na loja B  (__) Não sei 
 

7. Imagine que o rendimento de sua poupança seja de 1% ao ano e que a taxa de inflação seja de 2% ao ano. Após 12 
meses, quanto você poderá comprar com o dinheiro da poupança? 

  (__) Mais do que hoje   (__) Exatamente o mesmo   (__) Menos do que hoje   (__) Não sei 
 

8. Um empréstimo com duração de 15 anos normalmente exige pagamentos mensais maiores do que um empréstimo de 30 
anos, mas o total de juros pagos ao final do empréstimo será menor. Essa afirmação é:     (__) Verdadeira        (__) Falsa 

 

9. Um investimento com alta taxa de retorno terá alta taxa de risco. Essa afirmação é:          (__) Verdadeira        (__) Falsa 
 

10. Suponha que você realizou um empréstimo de R$ 10.000,00 para ser pago após um ano e o custo total com os juros é R$ 
600,00. A taxa de juros que você irá pagar nesse empréstimo é de: 

  (__) 0,3% (__) 0,6%  (__) 3%  (__) 6% 

 


