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RESUMO 

 

O presente trabalho tem objetivo de analisar a relação entre o conhecimento da Educação 

Financeira e a Gestão Financeira Pessoal, aplicado aos alunos de graduação em 

Administração de Empresas da Universidade Federal Fluminense, no Polo de Volta Redonda. 

A metodologia utilizada investigou o perfil financeiro dos graduandos por meio de 

questionário, com perguntas fechadas e de múltipla escolha, com o objetivo de estabelecer a 

relação dos gastos e o conteúdo ministrado na Universidade e também descobrir onde se deu o 

primeiro contato dos indivíduos desta população com a Educação Financeira. O crescimento 

do nível do endividamento da população brasileira motivou o tema deste trabalho, para que se 

pudesse estabelecer um paralelo entre a situação financeira dos alunos e a situação dos demais 

brasileiros. Além disso, buscou-se relacionar os efeitos do conhecimento da Educação 

Financeira ainda na infância sobre a Gestão das Finanças Pessoais destes indivíduos quando 

adultos. Observou-se que os alunos que tiveram o primeiro contato com a Educação 

Financeira em casa se mostraram melhores em gerir suas finanças. Por fim, verificou-se que a 

população estudada conhece o conceito, porém não se sente segura para aplica-lo de forma 

eficaz em sua vida pessoal. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O incentivo ao consumo e as facilidades de crédito são uns dos principais responsáveis 

pelo aumento do índice de endividamento das famílias brasileiras. Soma-se aos fatores citados 

acima a baixa popularização da educação financeira no Brasil.  

  Em tempos de confusão entre os significados das palavras vontade e necessidade, os 

brasileiros têm sentido na pele as mazelas causadas pela falta de instrução financeira. Os 

conceitos que mais fazem falta ao brasileiro são princípios simples da área de finanças: 

planejar gastos e poupar recursos. 

A situação das famílias e da economia brasileira é preocupante, pois as crianças não 

recebem orientação financeira em casa e também não são familiarizadas ao assunto em suas 

escolas. Tal situação contribui para que o endividamento das famílias continue crescendo e 

para que planejar e poupar não se tornem hábitos na vida dos brasileiros. 

Neste trabalho pretende-se investigar a relação entre o conhecimento da Educação 

Financeira e a Gestão das Finanças Pessoais, buscando compreender o efeito que o 

conhecimento sobre o assunto causou na amostra estudada. 

A princípio, o conceito de endividamento é explanado em suas várias vertentes e sob 

óticas diferentes. O cálculo do índice de endividamento, feito pelo Banco Central, e sua 

metodologia, também estão presentes. A seguir, apresenta-se um apanhado geral sobre o 

incentivo dado pelo governo ao consumo e seu comportamento frente às crises, em diferentes 

momentos da história brasileira. 

Posteriormente define-se Educação Financeira e são apresentadas algumas iniciativas 

educacionais de diferentes instituições e países, bem como relatos sobre o tratamento dado a 

questão e as ações desenvolvidas pelos governos, empresas e pelo terceiro setor, em diferentes 

localidades do globo.  

Na sequência a Estratégia Nacional de Educação Financeira, lançada em 2010, é 

explicada, citando–se seus objetivos principais, ações e parceiros. As iniciativas, voltadas para 

a inserção da Educação Financeira nas escolas, têm atenção especial neste ponto. Discute-se 

também sobre os projetos desenvolvidos por organizações privadas.  

A seguir são apresentados pontos relevantes referentes ao curso de Administração e 

sua grade, principalmente as disciplinas ligadas à área financeira.  

A pesquisa foi realizada através de questionário aplicado aos alunos do curso de 

Administração de Empresas da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Ciências 
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Humanas e Sociais de Volta Redonda, com intuito de conhecer o perfil financeiro deste 

público, para estabelecer relações entre a administração de suas finanças pessoais e o contato 

adquirido com a Educação Financeira. Além disso, pretende-se descobrir a opinião dos alunos 

sobre a contribuição dos conteúdos do curso para o gerenciamento de suas finanças pessoais. 

São realizadas também comparações entre diversos grupos existentes dentro da amostra, 

como: homens e mulheres, alunos que trabalham e alunos que não estão inseridas no mercado 

e alunos que receberam Educação Financeira em casa e alunos que conheceram o tema apenas 

na Universidade.   

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do trabalho é apresentar as principais iniciativas de inserção da 

Educação Financeira no Brasil e analisar, através dos resultados obtidos no questionário, a 

influência do contato com a Educação Financeira na gestão das finanças pessoais dos alunos 

de Administração de Empresas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Apresentar o conceito de endividamento, sua metodologia e o grau de endividamento atual 

das famílias, bem como sua progressão desde o início de seu cálculo; 

- Explicar o conceito de Educação Financeira sob a visão de diversos autores; 

- Identificar ações para disseminar a Educação Financeira em diferentes países; 

- Apresentar a Estratégia Nacional de Educação Financeira brasileira, enumerando suas 

pretensões e dando ênfase ao projeto de inserção da Educação Financeira nas Escolas; 

- Exemplificar ações de instituições privadas para inclusão e desenvolvimento da educação 

financeira no Brasil; 

- Mostrar a relação das disciplinas do curso de Administração de Empresas com a Educação 

Financeira; 

- Identificar o perfil financeiro dos graduandos em Administração de Empresas da UFF no 

Polo de Volta Redonda; 

- Estabelecer relação entre o contato com a Educação Financeira e a capacidade de gerir as 

finanças pessoais dos estudantes de Administração de Empresas da UFF no Polo de Volta 

Redonda. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 ENDIVIDAMENTO  

 

Segundo MARTINS (2008, p.25), há pesquisas que evidenciam que os assuntos 

financeiros são a principal causa de discussão entre casais, ficando o dinheiro na frente até 

mesmo do sexo. Isto porque com o dinheiro pode-se adquirir o que se quiser, e este querer, 

nos dias atuais, está sendo confundido com necessidade. Desta forma, ainda de acordo com 

este autor, fica fácil compreender a associação de dinheiro com alegria e bem-estar, pois é 

possível utilizá-lo para satisfazer essas tais necessidades.  

A distorção entre querer e precisar citada pelo autor, explica em parte o imediatismo 

dos consumidores, a sucumbência aos impulsos e os gastos não previstos com produtos 

supérfluos. Ceder a uma vontade pode parecer um ato inocente, mas a repetição frequente 

desses deslizes pode levar a família a uma situação complicada de endividamento. O gráfico 

abaixo mostra os principais gastos da família brasileira. 

                  

                                       

Gráfico 1 – Demonstração dos gastos, em média, por tipo de despesa no Brasil 

                            Fonte: IBGE (2003) 
 

A falta de planejamento e o otimismo em excesso também podem levar ao 

endividamento. Segundo SOUZA E LAMOUNIER (2010, p. 45) 

 

As famílias podem avaliar mal sua renda futura e gastar em excesso. Erros de 

julgamento por otimismo exagerado sobre o futuro constituem, também, causa de 

inadimplência, quando a expectativa de renda mais alta, ou ao menos estável, não 

se materializa. Como famílias de baixa renda tendem a possuir ocupação informal e 

fluxo de renda instável, seus débitos também representam uma ameaça de retorno à 

pobreza. Isso pode ocorrer porque elas podem se ver compelidas a contrair novas 

dívidas para saldar dívidas antigas, configurando um ciclo vicioso.  
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Para Marques e Frade (2003, p. 3), o endividamento pode ser visto como o saldo 

devedor de um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Ainda segundo os autores pode ser 

entendido como “saldo devedor de um agregado familiar”.  

De acordo com Slomp (2008, p. 109), o endividamento é um espelho da sociedade do 

consumo.  

As diversas fontes de crédito com acesso facilitado também colaboram para o cenário 

brasileiro atual com altos níveis de endividamento familiar. Na visão de Claudino, Nunes e 

Silva (2009, p.4) as principais fontes de crédito para o consumidor são “cheque especial, 

cartão de crédito, crediário, crédito imobiliário, crédito consignado, crédito produtivo, 

hipotecas, empréstimos com agiotas, parentes e amigos”. 

O Banco Central calcula o índice de endividamento familiar desde o ano de 2005. De 

acordo com Alves (2011), a metodologia utilizada para o cálculo baseava-se na tabela SAC1 e 

foi alterada em 2011, com o objetivo de tornar o cálculo do índice no Brasil semelhante ao 

realizado em outros países e mostrar com maior acurácia o nível de inadimplência das 

famílias.  

A nova metodologia considera que as prestações são constantes ao longo do período 

de duração do contrato, com pagamentos de juros decrescentes e amortizações crescentes, 

algo semelhante ao modelo Price2. A taxa de juros, passou a utilizar uma média das taxas 

durante o período do contrato, em detrimento da utilização dos juros do mês corrente, porém a 

média das taxas não é utilizada para cheque especial e cartão de crédito. No tocante a renda, a 

nova metodologia considera o rendimento de aplicações financeiras como poupança e CDB, 

incorporando-as ao rendimento do trabalho e recebimento de benefícios previdenciários, 

sendo estes últimos, os únicos considerados na antiga forma de cálculo. Para evitar oscilações 

nos números causadas por sazonalidades, como o recebimento do décimo terceiro salário, o 

cálculo leva em consideração o mês de referência, e não os últimos doze meses.  

 

 

 

 

______________________________ 

1 O modelo do Sistema de Amortizações Constantes (SAC) fundamenta-se na quitação do saldo devido através 

do pagamento de parcelas iguais de amortização por todo o período da dívida. Neste modelo o valor nas parcelas 

referente aos juros é decrescente. O valor total das parcelas não é constante, apenas o valor de amortização. 

2 O modelo PRICE oferece prestações constantes. O valor total da parcela é composto por amortização e juros, 

sendo o valor das amortizações cresce ao longo do período e o dos juros, decresce.                                        
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O índice de endividamento vem apresentando crescimento a partir de seu primeiro 

cálculo. Os gráficos exemplificam: 

 

 

             Gráfico 2 – Endividamento das Famílias (2006 -2011) 

                            Fonte: Banco Central (2006- 2011) 

 

 

Gráfico 3 – Índice de Endividamento (2005-2013) 

Fonte: Banco Central (2005-2013) 

 

3.2 UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO BASEADO NO CONSUMO. 

 

O incentivo dado pelo governo brasileiro ao aumento do consumo das famílias, 

principalmente com eletrodomésticos, da chamada linha branca, e aos automóveis, como 
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estratégia para movimentar a economia e fazer crescer o PIB, tem se mostrado uma estratégia 

que não sustenta o crescimento do país.  

O estímulo ao consumo aliado as facilidades de conseguir crédito são uns dos 

principais responsáveis pelo aumento do índice de endividamento das famílias brasileiras. 

Pode-se somar aos dois fatores acima apresentados a pouca disseminação da educação 

financeira no país. Grandes problemas são causados por falta de conhecimento financeiro. Os 

conceitos que mais fazem falta ao brasileiro são princípios simples da área de finanças: 

planejar gastos e poupar recursos. 

A condição das famílias brasileiras e da economia como um todo fica ainda mais 

preocupante quando se pensa que as crianças não recebem orientação financeira dos pais, por 

motivo obvio: eles não têm conhecimento sobre o assunto. E, salvo raras exceções, também 

não recebem educação financeira na escola. Tal situação contribui para que o endividamento 

das famílias continue crescendo e para que planejar e poupar não se tornem hábitos na vida 

dos brasileiros. 

Durante a história econômica do Brasil por diversas vezes a opção de controlar a 

economia por meio da intervenção do Estado, foi adotada pelo governo brasileiro. O aumento 

dos gastos do governo, a taxa de câmbio fixa e o congelamento dos preços são exemplos de 

procedimentos utilizados pelo governo brasileiro para manter o crescimento econômico. As 

consequências dessas frequentes intervenções foram altas dívidas públicas, elevados níveis de 

inflação, gerando instabilidade econômica.  

 Segundo D’Aquino (2008, p. 19), no Brasil a relação entre dinheiro e planejamento é 

ainda mais complicada, pois o país viveu imergido em altos índices de inflação por 

aproximadamente duas décadas e passou por oito mudanças de moeda, o que deixou um clima 

de desconfiança e instabilidade que marca os brasileiros até os dias atuais. 

A incerteza econômica levou a população a prestar mais atenção e valorizar mais o 

poder de compra, do que o planejamento. Na visão de D’Aquino (2008, p.9): 

 

Numa economia sufocada pela inflação, qualquer tentativa de planejamento 

financeiro, por mais sério e bem intencionado que fosse, tinha resultados frágeis e 

um bocado desanimadores. Se não era possível saber o que esperar da economia 

para o dia seguinte, que dirá planejar os passos para os próximos cinco ou dez 

anos. O reestabelecimento da economia brasileira, iniciado no final da década de 

1990, trouxe uma maior estabilidade financeira, porém como o planejamento não 

fazia parte da mentalidade do brasileiro, apesar de um clima econômico mais 

favorável, planejar não se tornou um hábito, pelo contrário, continuou sendo pouco 

utilizado 
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Gastar de forma deliberada, sem organização e sem levar em conta despesas futuras 

advindas da compra de bens, como impostos e manutenções, pode gerar o comprometimento 

da renda da família. O imediatismo e gastos demasiados com supérfluos acabam impedindo a 

família de poupar. Outro hábito financeiramente saudável, mas pouco praticado no Brasil. O 

tema será tratado posteriormente neste trabalho.  

 

 3.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Vivemos em uma sociedade capitalista, crescemos com a concepção de que devemos 

ter dinheiro para realizar nossas necessidades básicas e supérfluas. Porém, nem todas as 

pessoas aprendem a lidar com as escolhas necessárias para gastar da melhor forma o dinheiro 

que tem. 

Os padrões da sociedade atual induzem um alto consumo imediatista, onde tentam 

embutir em nossas mentes que os produtos que temos, estão defasados, fora de moda ou 

necessitam serem trocados. Por isso, o consumo é cada vez maior, e não acompanha o 

aumento da renda das famílias. Essas por sua vez, estão se endividando mais, para responder 

ao chamado de consumismo do mercado e da mídia. Slomp (2009, p. 114) destaca que: 

 

 A publicidade, sem fronteiras, utiliza todos os meios para convencer os 

consumidores a adquirirem determinado produto, trabalhando de forma exaustiva 

as ofertas, sempre vendendo mais que um produto, mas subliminarmente, uma 

ideia, uma filosofia, um ideal ou um status. 
 

A educação financeira, desde então, seria útil para a gestão de forma inteligente dos 

gastos e investimentos das pessoas, ou seja, a forma correta de utilização do dinheiro. 

Worthington (2006 apud CARDOZO, 2011, p. 46) diz que o conhecimento financeiro 

pode ser encaixado em dois vértices: pessoal e profissional. Do prisma pessoal, está ligado à 

compreensão básica da economia e de como as famílias são afetadas pelas circunstâncias 

econômicas. Este vértice inclui também conhecimentos ligados à gestão de recursos, como 

por exemplo: orçamento, poupança, investimentos, riscos e seguros. Na esfera profissional o 

conhecimento financeiro está relacionado à compreensão de relatórios financeiros, fluxos de 

caixa e outros instrumentos contábeis das empresas. 

Educação financeira para Matta (2007 apud CARDOZO, 2011, p. 59) é “o conjunto de 

informações que auxilia as pessoas a lidarem com a sua renda, com a gestão do dinheiro, com 

gastos e empréstimos monetários, poupança e investimentos a curto e longo prazo”.  
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Para Theodoro (2007 apud CARDOZO, 2011, p.47) pode-se ampliar o conceito ainda 

mais, pois educação financeira é uma arte que nos ajuda a gerenciar recursos, mostrando o 

que é mais ou menos importante e necessário para cada fase da vida, com a intenção de buscar 

o que é melhor para si e para a sociedade. 

De acordo com a OCDE (2005, p.26) a educação financeira permite que os indivíduos 

e a sociedade melhorem sua compreensão em relação aos produtos e conceitos financeiros. 

Ou seja, com informação, formação e orientação, a educação financeira desenvolve a base 

necessária para decisões e ações que melhorem o bem-estar das pessoas, através do 

planejamento econômico. 

O planejamento econômico, como relata Wisniewski (2011, p.160) começa no curto 

prazo, para se estender ao longo prazo, através dos investimentos e da poupança. Ou seja, 

deixamos de utilizar nosso dinheiro hoje, pensando no que ele pode nos proporcionar nos 

próximos dias. 

A preocupação cresce quando se reflete sobre a inserção das crianças nas finanças de 

suas famílias. As crianças no Brasil, salvo exceções, não são ensinadas por suas famílias a 

planejar, controlar gastos e poupar. Levando em conta os incentivos para o consumo 

exacerbado, vindo até mesmo do governo, e considerando também os apelos cada vez mais 

explícitos das propagandas publicitárias, é possível dizer que as crianças estão sendo 

bombardeadas e não estão recebendo o necessário para se defender destes ataques, a 

Educação Financeira.  

Atualmente, o discurso de educação financeira nas escolas, vem sendo debatido no 

Brasil, através de congressos e vários eventos, para disseminar essa importante ideia. Em 

Setembro de 2013, aconteceu em São Paulo, o primeiro Congresso Nacional de Educação 

Financeira nas Escolas – CONEFE. De acordo com o Portal da Educação Financeira (2013), 

como objetivo principal, o congresso visa promover o debate das iniciativas de inserção e 

divulgação da educação financeira nas escolas, de forma abrangente, atuando desde o ensino 

fundamental até o ensino universitário. Através do evento também é possível, levantar 

propostas de melhores maneiras de realizar a implantação, discutir sobre a importância da 

educação financeira, e sobre a relação escola e família. Além disso, pode-se analisar o cenário 

nacional e mundial, expor os trabalhos já realizados, apresentar os educadores e as 

Instituições engajadas, divulgar e apreciar os resultados. 
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Figura 1 – Congresso Nacional de Educação Financeira nas escolas (CONEFE) 

                    Fonte: Site Edufin (2013) 

 

A maioria dos adultos de hoje, não tiveram a oportunidade de conviver desde cedo 

com conhecimentos financeiros na escola de forma didática, isso pode ter contribuído para os 

aumentos nos índices de endividamento pessoal e a utilização de créditos bancários atuais. 

Porém, vale ressaltar que a educação financeira pode começar dentro do ambiente 

familiar, e ser importante para a vida e desenvolvimento, tanto quanto no ambiente escolar. 

Segundo, D´Aquino (2008, p. 9), elencar prioridades do uso do dinheiro pela família é uma 

forma didática de ensino do aspecto econômico no ambiente familiar. Ou seja, os pais devem 

deixar claro para os filhos quais são seus gastos, o que compram para eles e para família com 

o dinheiro que recebem e quais são suas formas de poupar ou investir seu dinheiro para um 

futuro melhor para todos. Não apenas se negar a comprar um brinquedo alegando que não tem 

dinheiro ou custa caro, devem incentivá-los a aprender o que é realmente importante. 

Holzmann e Miralles (2005 apud Savoia, Saito e Santana, 2007, p. 1128) relatam que 

nos países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, o 

processo de educação financeira se mostra mais desenvolvido, e também em alguns países da 

Europa Central e Oriental, América Latina, em razão da reformulação de seu sistema 

previdenciário. 
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O Federal Reserve (FED)³ é um exemplo de instituição que colabora para o 

desenvolvimento e aprimoramento das ferramentas de ensino da educação financeira, 

desenvolvendo pesquisas e avaliações dos métodos usados.  

Uma das filiais desse banco, oferece conteúdo de educação financeira, disponível 

virtualmente, para diversos públicos. (ENEF, 2010, p. 36 – 56). 

Segundo Worthington (2006 apud Savoia, Saito e Santana, 2007, p.1128), em 2003, 

aproximadamente 98% das instituições financeiras norte-americanas patrocinaram projetos de 

educação financeira e 72% investiram na criação de seus próprios programas de orientações 

financeiras. 

Nos países que compõem o Reino Unido, não é diferente, a iniciativa privada e o 

governo trabalham juntos para disseminar a educação financeira para a população. A 

disciplina educação financeira não é obrigatória nas escolas, porém é ministrada através de 

outras matérias, como matemática, educação cívica e moral.  

Na Austrália, em 2004 iniciou-se uma campanha intitulada Consumer and Financial 

Literacy Taskforce(CFLT) no projeto estão envolvidas 15 instituições governamentais e 

privadas. O objetivo macro dessa iniciativa era elaborar uma estratégia para educação 

financeira no país, e os objetivos específicos visavam diminuir a pobreza, incentivar a 

poupança nacional e manter os consumidores informados sobre os produtos financeiros.  

O documento produzido ressaltou que havia muitos prejuízos causados pela falta de 

conhecimento financeiro dos australianos. As principais ações aplicadas foram: criação de 

sites para divulgação de conteúdo financeiro e educacional, estímulo a implantação de 

programas nas escolas e nas empresas, tornou a educacional financeira objeto de pesquisa 

contínua, campanha nacional de informação e conscientização. (ENEF, 2010, p. 36 – 56) 

Como na Austrália, na Espanha também houve elaboração de um plano para desenvolvimento 

da educação financeira. Foi idealizado pela Comissão Nacional do Mercado de Valores 

(CNMV) e o Banco da Espanha. Visando atingir os usuários atuais e futuros do sistema 

financeiro, para que esses possam tomar suas decisões de forma consciente e racional, o plano 

baseava-se em três pilares: generalidade, cooperação e continuidade. Nos instrumentos 

direcionados a população, evitou-se o uso de linguagem técnica e acadêmica, utilizando-se de 

uma linguagem simples e relacionada com a vivência das pessoas. (ENEF, 2010, p. 36 – 56) 

 

______________________________ 

3 O Federal Reserve(FED) é o órgão que define o Política Monetária nos EUA, supervisiona e regula as 

Instituições Bancárias, mantém a estabilidade do Sistema Financeiro. 
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Savoia, Saito e Santana (2007, p.1125), relatam que no Brasil o governo não atua de 

forma a capacitar a população para ter conhecimentos financeiros básicos, para tomar boas 

decisões no âmbito financeiro. Tais iniciativas têm sido feitas por algumas empresas privadas 

e bancos, para orientar seus clientes, como a Bovespa. 

Todavia, em 2010 o governo brasileiro representado pelo presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, por meio do decreto 

nº 7. 397, a exemplo dos outros países teve apoio do governo e da iniciativa privada. 

No decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, foi instituído: 
 

Art. 1º Fica instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF com a 

finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir para o 

fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a 

tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. 

 

3.4 ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - ENEF 

 

A Estratégia Nacional de Educação Financeira foi instituída com intuito de promover a 

educação financeira e previdenciária, favorecendo o fortalecimento da cidadania, consumo 

consciente e consequentemente melhorando a solidez e eficiência das ações do Sistema 

Financeiro Nacional. Para a construção da estratégia, foi realizado um estudo avaliando os 

históricos e experiências de outros países. 

A fim de auxiliar nas ações e iniciativas, foi definido por meio do decreto nº 7.397 que 

fosse criado um Comitê Nacional de Educação Financeira – (CONEF), composto por 

representantes do governo, como o Secretário-executivo do Ministro da Fazenda, 

representantes da sociedade privada e civil. De acordo com o decreto, o CONEF é 

responsável por estabelecer metas para o planejamento, financiamento, execução, avaliação e 

revisão da ENEF. (ENEF, 2010, p. 19). 

Uma das estratégias definidas, chamada de cadastros de ações, tem a intenção de 

construir um banco de dados atualizado de todas as iniciativas de educação financeira, 

desenvolvidas no país. Assim, seria possível, conhecer e compartilhar experiências bem 

sucedidas, além de estabelecer contato e parcerias. Para se inscrever, o projeto deveria ser 

oferecido gratuitamente, ser considerado de interesse público e estar em plena atividade. 

Foram registradas no site 64 propostas educacionais, no período de 6 de Agosto de 2008 a 7 

de maio de 2009. Dentre as iniciativas cadastradas, 8 são de associações e entidades não 

lucrativas do setor financeiro, 3 são de entidades não governamentais, 11 de instituições de 

educação, 14 de instituições financeiras e 11 do setor governamental. (ENEF, 2010, p. 20). 



22 

 

As principais formas de atingir o público alvo, percebida dentre as 64 iniciativas 

cadastradas, foram: simuladores de investimento, programas de TV, atividades em instituições 

de ensino, sites educacionais, feiras e exposições, campanha de divulgação de notícias e 

informações, e palestras e seminários. 

O Portal Vida e dinheiro é o canal de divulgação da ENEF, que além de trazer 

informações importantes sobre as estratégias e objetivos da ENEF, oferece orientação para a 

população de forma gratuita. (ENEF, 2010,  p. 21). 

 

 

                        Figura 2 – Site Vida e Dinheiro (ENEF) 

          Fonte: Site Vida e Dinheiro - ENEF (2014) 

 

3.4.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS 

 

Implantar a Educação Financeira nas escolas brasileiras nos níveis fundamental e 

médio de ensino, também é uma frente de trabalho da ENEF. Entende-se que este é um dos 

objetivos mais importantes da ENEF, pois o ensino financeiro deve fazer parte do currículo 

das crianças desde bem cedo, para que se consolide a aprendizagem de conceitos e que se 

consiga levar a formação de hábitos financeiros saudáveis que se perpetuarão por toda a vida 

e que chegarão aos lares das crianças, promovendo assim, também a educação dos familiares.   

Na visão de Martins (2004, p. 65) as escolas têm sido omissas quanto ao ensino de 

temas inerentes a gestão de finanças pessoais, como impostos, comércio, noções de economia, 

juros entre outros. Para este autor a escola precisa ensinar conteúdos úteis à vida cotidiana de 

seus alunos.  
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A inserção da Educação Financeira nas escolas, ainda em projeto piloto, já se realiza 

tardiamente, pois ainda em 1988 a Constituição Federal, em seu artigo 205, já orientava que:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (2000, p.64), no eixo curricular 

nomeado “Temas Transversais”, também já tratavam da necessidade de desenvolver 

competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento pleno e para o exercício da 

cidadania. 

 

[...] O consumo é apresentado como forma e objetivo de vida. É fundamental que 

nossos alunos aprendam a se posicionar criticamente diante dessas questões e 

compreendam que grande parte do que se consome é produto do trabalho, embora 

nem sempre se pense nessa relação no momento em que se adquire uma 

mercadoria. [...] Quando se consegue comparar o custo da produção de cada um 

desse produtos com o preço de mercado é possível compreender que as regras de 

consumo são regidas por uma política de maximização do lucro e precarização do 

valor do trabalho. Aspectos ligados aos direitos do consumidor também necessitam 

da matemática para serem mais bem compreendidos [...]. 

 

Através dos trechos da Constituição e do PCN citados, é possível perceber que a 

necessidade de se educar os alunos financeiramente já havia sido detectada bem antes da 

criação da ENEF, porém até então pouco tinha sido feito para que houvesse algum progresso 

na área. 

  O Programa de inserção da educação financeira nas escolas começou com a criação 

documento "Orientações para a Educação Financeira nas Escolas", que objetiva apresentar um 

modelo conceitual para incluir a temática nas unidades escolares. O documento foi elaborado 

com contribuições de especialistas de inúmeros campos do saber. (ENEF, 2010) 

A proposta tem enfoque na flexibilidade, para permitir sua adequação as diferentes 

realidades da educação brasileira. No ano de 2012, a Associação de Educação Financeira do 

Brasil – AEF-BRASIL passou a gerenciar o Programa de Educação Financeira nas Escolas 

depois do convênio firmado com o Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF). O 

programa conta com uma coleção de livros didáticos, elaborados por especialistas. Para o 

Ensino Fundamental são nove volumes, já para o Ensino Médio são três volumes. (ENEF, 

2010) 
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                                            Figura 3 – Coleção de livros didáticos da ENEF 
  Fonte: Site Vida e Dinheiro (2014) 

 

Em 2010 e 2011, o Programa foi oferecido como projeto-piloto para Unidades 

Escolares Públicas de Ensino Médio de cinco estados: Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Tocantins, e no Distrito Federal. (ENEF – Estratégia Nacional de Educação 

Financeira). A tabela 1 evidencia o número de Escolas e alunos do projeto piloto. 

 

 

                          Tabela 1 – Número de Escolas e Alunos do Projeto Piloto 

            Fonte: Site Vida e Dinheiro (2011) 
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3.4.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

  

  De acordo com a COSEAC (1997), objetivo do Curso de Administração da 

Universidade Federal Fluminense, é formar profissionais preparados para atender as diversas 

demandas do mercado de trabalho e da população em geral, relacionadas às ciências 

administrativas e suas tecnologias.  

O profissional é habilitado para planejar, organizar e gerir as organizações públicas e 

privadas de forma a contribuir para um melhor resultado. No mais, o Administrador deve 

também acompanhar e controlar recursos e atividades existentes na instituição de trabalho, 

buscando corrigir desvios e oferecer melhorias.  

 O curso de Administração da Universidade Federal Fluminense, Campus Volta 

Redonda, reconhecido pela Portaria 850 de 02/07/2009, possui uma carga horária de 2.700 

horas obrigatórias e 300 horas de atividades complementares obrigatórias, e o tempo de 

duração do curso é de no mínimo 8 períodos e no máximo 14 períodos. 

 A Matriz Curricular do Curso oferece nos três primeiros períodos fundamentos de 

administração e disciplinas que servirão de base para conhecimentos específicos no decorrer 

do curso, como: Introdução à Psicologia, Direito Público e Privado e Métodos Quantitativos 

Aplicados. 

 A partir do quarto período, o graduando começa a ter contato com disciplinas 

específicas que são importantes para desenvolver suas competências como Administrador. 

Dentre elas estão incluídas as disciplinas de Matemática Financeira, Contabilidade e 

Administração Financeira e Orçamentária. 

 De acordo com Fonseca (2009, p.13), A Administração Financeira parte da utilização 

de princípios Microeconômicos e visa à utilização eficiente dos recursos para atingimento de 

bons resultados. Permitindo que os seus usuários tenham conhecimentos sobre planejamento e 

controle do negócio, indicadores econômicos e financeiros, riscos, investimentos e 

rentabilidades.  

Na Grade curricular não existe uma disciplina que aborde conhecimentos específicos 

relacionados à Educação Financeira Pessoal e Orçamento Familiar. Porém, os conteúdos 

ministrados nas aulas de Matemática Financeira e Administração Financeira e Orçamentária, 

introduzem princípios que podem ser aplicados ao gerenciamento e controle financeiro 

pessoal dos estudantes. Na disciplina Contabilidade Gerencial, os alunos precisam 

desenvolver uma atividade baseada na leitura do livro “O segredo de Luísa”, obra que relata a 

construção de um negócio com riqueza de detalhes. 
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 No entanto, durante a Semana Acadêmica, é realizado no Polo Universitário de Volta 

Redonda, o CADUFF (Congresso de Administração da UFF) onde são oferecidos Cursos e 

Palestras com o tema Educação Financeira aos graduandos, permitindo que esses possam 

conhecer o tema de forma detalhada e ter capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 

em sua vida pessoal. 

  

 

          Figura 4 – Congresso de Administração da UFF - CADUFF (2010)       

          Fonte: Site CADUFF (2010) 
 

3.4.3 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS SETORIAIS 

 

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO CENTRAL 

 

O Banco Central do Brasil atua inserindo a educação financeira para a sociedade, com 

a finalidade de inseri-la e educa-la para uma administração financeira de recursos pessoais 

conscientes e dessa maneira, contribuir para a formação de um sistema financeiro eficiente e 

sólido. (ENEF, 2010, p.86). 

  O programa consiste em produzir e distribuir materiais educativos, além de realização 

de eventos. Foi realizado na concepção de repassar à população os conceitos baseados em 

cinco pilares: planejamento financeiro, economia, operações financeiras, Banco Central e 

meio circulante.  

Dentre as estratégias do programa do Banco Central, o BC Universidade, tem como 

público alvo os estudantes universitários, e atua através de palestras ministradas pelos 

servidores do BCB, em cidades em que o Banco tem representações e Brasília. Os encontros 

discutem variados temas de interesses na economia, de acordo com o Banco Central (2012). 

De acordo com o Banco Central (2012), no ano de 2012, ocorreram palestras sobre os 

seguintes temas: Sistema Financeiro Nacional; o Banco Central e suas funções; e Gestão de 

Finanças Pessoais.  
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Além disso, o Banco Central (2012) disponibiliza através de seu portal na internet 

serviços de orientação e esclarecimentos ao cidadão, cartilhas educativas, publicações de 

relatórios e revistas, e também agenda de eventos presenciais.  

O Banco Central realiza a cada ano o Fórum nacional para discussão da inclusão 

financeira no Brasil. Os objetivos contemplam apresentar e discutir os andamentos das ações 

que visam o Plano de Fortalecimento do Ambiente Institucional no tocante a inclusão da 

educação financeira.  

De acordo com Banco Central (2012), o evento em 2012 foi realizado em Porto Alegre 

– RS, de 29 a 31 de Outubro, e os principais conteúdos abordados foram: Estudos e Pesquisas 

sobre a demanda por educação financeira, lançamento do aplicativo no site do BCB 

“calculadora do cidadão”, além de propostas para melhorias no crédito e cooperativas de 

crédito no Brasil.  

 

     Figura 5– Fórum Banco Central de Inclusão Financeira (2012) 
            Fonte: Banco Central do Brasil (2012) 

 

Já em 2013, o evento foi realizado em Fortaleza - CE, com o objetivo principal de 

discutir os avanços e desafios para promover a inclusão financeira aos cidadãos. O diferencial 

do evento nesse ano foi a parceria com o SEBRAE e a apresentação do acesso dos 

microempreendedores e micro e pequenas empresas a serviços financeiros. 

 

EDUCAÇÃO DO INVESTIDOR 

 

Os incentivos do setor de investimentos demandaram as iniciativas para a educação do 

investidor. Tal iniciativa pode ajudar os cidadãos a fazerem melhores opções de investimentos 

de seu dinheiro, além de selecionar os melhores produtos e serviços em meio a tanta 

diversidade atualmente.  
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A educação do investidor tem propósito de capacitar a população para detectar ofertas 

de investimentos ilegais e irregulares, além de denunciá-los aos órgãos reguladores. 

As entidades que participaram da construção da proposta inicial da ENEF para 

selecionar ações educacionais voltadas a investidores foram: CVM, AMBIMA, Associação 

Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Associação de Investidores no Mercado de 

Capitais (Amec), Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias 

(Ancor), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

(Apmec), BM&FBOVESPA, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri) e 

Instituto Nacional de Investidores (INI). Além dessas instituições, participou ainda desse 

subgrupo, a ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. (ENEF, 2010, 

p.96). 

Dentre as propostas, para o público usuário da internet, o desenvolvimento de páginas 

na internet para reunir informações sobre educação financeira e educação de investimentos. 

Nos sites as pessoas podem encontrar cursos em plataformas on-line, apostilas, vídeos 

educativos e palestras.  

Como exemplo, pode-se citar o programa Fica Mais, lançado em Dezembro de 2010 

pela instituição BM&F Bovespa, que a ajuda o investidor a formar uma visão da importância 

dos investimentos em longo prazo, incentivando a continuar com seus investimentos 

acumulando pontos e podendo trocá-los por prêmios. Os pontos podem ser adquiridos 

indicando um amigo, o que facilita a divulgação e abrangência da estratégia. 

 

 

Figura 6 – Programa Fica Mais 

Fonte: Site Fica Mais (2014) 

 

 A proposta de Programas de televisão visava uma abrangência maior, visando o 

público em geral, que não estivesse conectado a internet. Os programas são apresentados pela 
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TV Cultura, e tem duração de em média 15 minutos, exibidos nas manhãs de sábado. Os 

temas abordados pelo programa são especialmente voltados a finanças pessoais, com a 

finalidade de esclarecer conceitos de educação financeira, de forma clara e mais objetiva. 

Atualmente, os programas podem ser acompanhados pela web através do site < 

www.tveducacaofinanceira.com.br>. (ENEF, 2010, p.96). 

O desenvolvimento de cursos de Mercados de Capitais para estudantes universitários, 

professores, com material de apoio específico, tem a finalidade de criar multiplicadores de 

conhecimento, e assim, incentivar que estes desenvolvam trabalhos acadêmicos, artigos de 

jornais e revistas. No mais, estava disposto dentro da proposta, que os trabalhos que 

ampliassem os conhecimentos dos investidos sobre poupança e investimentos seriam 

premiados. Dentro dessa linha, segue o Prêmio Imprensa de Educação ao investidor, uma 

iniciativa do Comitê Consultivo de Educação da CVM, que tem o propósito de incentivar a 

produção de artigos na impressa, sobre o tema educação financeira e investimentos. Visto que 

a impressa é o canal mais acessível de informação a população e aos investidores, esse prêmio 

visa incentivar a divulgação e cobertura de reportagens sobre mercados de capitais, 

investimentos e educação financeira.  

Outras iniciativas educacionais foram implementadas pela BM&F Bovespa, para 

desenvolver a educação financeira e a população tem acesso através do website 

www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional, são elas: Mulheres em ação, Turma da Bolsa, 

BM&FBOVESPA vai até você, concurso de monografia, Desafio BM&FBOVESPA, 

Dinheiro no bolso e Papo de Bolsa. 

O Portal Como investir, é uma estratégia da AMBIMA, que tem como objetivo 

promover a inclusão financeira, desenvolvimento social e crescimento de mercado de capitais. 

Através do website <www.comoinvestir.com.br>, o público pode ter acesso a conteúdos que 

ensinam de forma didática como investir na bolsa de valores, conhecer produtos e serviços do 

mercado de capitais, adquirir conhecimentos de finanças pessoais, orçamento pessoal e 

familiar. O portal tem cerca de 40 mil acessos por mês, e cada ano possui uma perspectiva de 

dobrar o número de acesso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tveducacaofinanceira.com.br/
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                                           Figura 7 – Como investir? 
                                           Fonte: Site Como investir – ANBIMA (2014) 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste estudo usou-se para alcançar os objetivos do trabalho a pesquisa de caráter 

exploratório, com cunho quantitativo, valendo-se da lógica dedutiva para lidar com os dados, 

ou seja, partindo-se do geral para o específico.  

 Para obtenção das informações foi utilizado questionário, com 14 perguntas fechadas e 

de múltipla escolha e uma pergunta utilizando uma escala numérica para atribuição de notas, 

sendo 1 a pior avaliação e 10 a melhor. Optou-se por este tipo de questionário para facilitar 

sua aplicação levando em conta a praticidade que esse oferece para os entrevistados e também 

para o pesquisador quantificar e mensurar os dados. O questionário pode ser dividido em 

quatro blocos. O primeiro é composto por perguntas que buscam identificar o perfil do 

entrevistado (gênero, idade, ocupação), o segundo pretende diagnosticar o grau de 

familiaridade com a Educação Financeira e onde ocorreu o primeiro contato, o terceiro 

possibilita verificar como o entrevistado gere suas finanças e o último trata-se de uma 

avaliação do grau de colaboração dos conteúdos oferecidos no curso de graduação em 

Administração de Empresas na gestão pessoal do dinheiro. 

 O questionário foi aplicado para alunos do curso de Administração da Universidade 

Federal Fluminense, Polo de Volta Redonda, no período entre 15/04 e 12/05 de 2014, durante 

o turno da noite. Esse também foi enviado aos alunos por e-mail e disponibilizado no Google 

Drive. 
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 O tamanho da população, informado pela Coordenação do curso em questão, foi de 

507 alunos. O cálculo da amostra foi obtido através da seguinte fórmula estatística: 

 

 

Fórmula 1 – Cálculo Estatístico de Amostra de uma População 

Fonte:  Bussab e Morettin (1987). 

 

Onde: 

n – amostra calculada 

N – população 

Z – variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p – verdadeira probabilidade do evento 

e – erro amostral 

Utilizou-se Índice de Confiança de 90% chegando ao número de 177 alunos. Para 

tratar os dados e construir os gráficos utilizou-se o software Excel, pela compatibilidade dos 

recursos por ele oferecidos com o objetivo da pesquisa. 

 Durante o tempo em que o questionário ficou disponível e foi aplicado nas turmas 

conseguiu-se o total de 163 respostas. Observando os prazos para a conclusão deste trabalho a 

pesquisa foi concluída utilizando-se do total de entrevistados obtidos até o dia 12/05/2014.  

 

5 RESULTADOS 

 

 Os resultados apresentados aqui são referentes as respostas de 163 entrevistados, em 

uma população de 507 alunos, regularmente matriculados no curso de Bacharel em 

Administração de Empresas no Polo de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense. 

Nas Tabelas 2, 3 e 4 são apresentados os dados referentes ao perfil dos alunos:  

 

 

Gênero Quantidade % 

Feminino 94 58% 

Masculino 69 42% 

Total Geral 163 100% 

       Tabela 2 – Gênero dos alunos de Administração         

       Fonte: Do autor 
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Gênero Quantidade % 

16 a 20 30 18,4% 

Feminino 21 12,9% 

Masculino 9 5,5% 

21 a 25 94 57,7% 

Feminino 54 33,1% 

Masculino 40 24,5% 

26 a 30 24 14,7% 

Feminino 13 8,0% 

Masculino 11 6,7% 

Acima de 30 15 9,2% 

Feminino 6 3,7% 

Masculino 9 5,5% 

Total geral 163 100% 

        Tabela 3 – Gênero por idade dos alunos de Administração         

        Fonte: Do autor 

 

 

Vínculo Empregatício Quantidade % 

Não 40 25% 

Sim 123 75% 

Empreendedor 11 7% 

Estagiário 56 34% 

Funcionário de Empresas Privadas 37 23% 

Funcionário Público 12 7% 

Outros 7 4% 

Total geral 163 100% 

            Tabela 4 – Vínculo Empregatício              

             Fonte: Do autor 

 

 Conforme pode-se observar na tabela 2, a maioria dos respondentes são do gênero 

feminino, totalizando 58%, ou seja 94 mulheres e 69 homens. A maior parte dos entrevistados 

está entre 21 a 25 anos de idade, somando 57,7% de toda amostra. Dos participantes, 

trabalham 75%, destes 34% são estagiários, acentuando uma característica própria do perfil 

universitário. 
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Conhecimento e Primeiro Contato Quantidade % 

Não 11 7% 

Sim 152 93% 

Em casa 65 40% 

Na escola 23 14% 

Na Faculdade 64 39% 

Total Geral 163 100% 

             Tabela 5 – Conhecimento sobre Educação Financeira e Primeiro Contato              

             Fonte: Do autor 

 

Instruções no Ensino Básico Quantidade % 

Não 128 79% 

Sim 35 21% 

Total geral 163 100% 

   

   Tabela 6 – Educação Financeira no Ensino Básico     

   Fonte: Do autor 

 

 

Cursos em Educação Financeira Quantidade % 

Não 68 42% 

Sim 95 58% 

Total geral 163 100% 

    Tabela 7 – Cursos em Educação Financeira     

    Fonte: Do autor 

 

 As tabelas de 5 a 7 apresentam o grau de conhecimento sobre educação financeira dos 

alunos e como e onde eles foram adquiridos. Conforme a tabela 5, 93% dos estudantes sabem 

o que é educação financeira. O primeiro contato se deu da seguinte maneira: 40% em casa, 

39% na universidade e 14% na educação básica. De acordo com a tabela 6, apenas 21% dos 

entrevistados receberam instruções sobre o assunto no ensino básico. Em relação aos cursos 

referentes ao tema, podemos evidenciar na tabela 7, que 58% dos alunos já realizaram alguma 

forma de formação na área. 
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Administração das Finanças Quantidade % 

Não 31 19% 

Não sei responder 26 16% 

Sim 106 65% 

Total geral 163 100% 

Tabela 8 – Competência para Gerenciamento das Finanças Pessoais     

Fonte: Do autor 

 

Situação Monetária e Forma de 

Crédito 
Quantidade % 

Falta Dinheiro 54 33,13% 

Cartão de Crédito 25 15,34% 

Cheque Especial 13 7,98% 

Empréstimo 5 3,07% 

Nenhuma 11 6,75% 

Não sobra, nem falta dinheiro 17 10,43% 

Cartão de Crédito 7 4,29% 

Cheque Especial 2 1,23% 

Empréstimo 1 0,61% 

Nenhuma 7 4,29% 

Sobra Dinheiro 92 56,44% 

Cartão de Crédito 57 34,97% 

Cheque Especial 2 1,23% 

Empréstimo 1 0,61% 

Nenhuma 32 19,63% 

Total geral 163 100,00% 

Tabela 9 – Situação Monetária (Mês) e Utilização de Formas de Crédito               

Fonte: Do autor 

 

Investimentos Futuros Quantidade % 

Não 60 37% 

Sim 103 63% 

Total geral 163 100% 

Tabela 10 – Investimentos Futuros          

Fonte: Do autor 
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Ferramentas de Controle Quantidade % 

Não 82 50,3% 

Sim 81 49,7% 

Aplicativo no Celular 11 6,7% 

Outros 4 2,5% 

Planilha no Excel 46 28,2% 

Caderno ou anotações 20 12,3% 

Total geral 163 100,0% 

Tabela 11 – Utilização de Ferramentas no Controle Financeiro           

Fonte: Do autor 

 

 No grupo de tabela de 8 a 11 são apresentados os dados referentes ao julgamento dos 

alunos sobre sua competência em gerir suas finanças pessoais contemplando a utilização de 

ferramentas de crédito individual e controle e também o planejamento financeiro para o 

futuro. Como mostra a tabela 8, 65% dos alunos se consideram capazes de gerir suas finanças 

pessoais.  

Quanto a situação monetária ao final do mês: 33,13% terminam este com falta de 

dinheiro, 10,43% findam o mês sem déficits, mas também não conseguem poupar e 56,44% 

possuem recursos sobrando ao final do período. Para os 3 grupos citados, a principal 

ferramenta utilizada é o cartão de crédito. Quando se trata dos investimentos para o futuro 

63% dos entrevistados consideram ter este hábito. Aproximadamente 50% das pessoas 

questionadas utilizam meios para controlar suas finanças, dentre as formas de controle, a mais 

popular é a planilha no Excel. 
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Notas Frequência Nota x Freq. 

1 4 4 

2 5 10 

3 8 24 

4 9 36 

5 13 65 

6 24 144 

7 41 287 

8 30 240 

9 12 108 

10 17 170 

Total Geral 163 1088 

Média - 6,67 

Tabela 12 – Contribuição do Curso de Administração para a Educação Financeira         

 Fonte: Do autor 

 

 Através da opinião dos alunos entrevistados, foi calculada a média aritmética das notas 

que representam a contribuição do Curso de Administração para a Educação Financeira. A  

tabela 12 evidencia que a média geral é aproximadamente de 6,67. 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 A análise dos resultados deu origem a questões, que serão discutidas por meio da 

comparação de diferentes grupos dentro da amostra, como: O comportamento na gestão de 

finanças entre pessoas que tiveram o primeiro contato com a Educação Financeira em casa e 

pessoas que conheceram o assunto apenas na Universidade; Comparação entre homens e 

mulheres quanto aos gastos, formas de crédito utilizadas e planejamento para o futuro; O 

contraste entre as respostas dadas por graduandos que trabalham e pelos que ainda não estão 

inseridos no mercado de trabalho; Comparação dos resultados obtidos na pesquisa com os 

dados apresentados no referencial teórico deste trabalho sobre o endividamento e o 

comportamento financeiro dos brasileiros em geral. 
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Gráfico 4 – Primeiro Contato com Educação Financeira 

Fonte: Do autor 

  

 Analisando o gráfico acima é possível perceber que a porcentagem dos entrevistados 

que tiveram o primeiro contato em casa e na faculdade foi aproximadamente o mesmo, mas as 

semelhanças entre os dois grupos se encerra por aqui. Os gráficos 5 e 6 apontam o 

comportamento dos dois grupos em relação ao dinheiro: 

 

 

Gráfico 5 – Gerenciamento Financeiro – Em casa          Gráfico 6 - Gerenciamento Financeiro – Na Universidade 

Fonte: Do autor          Fonte: Do autor 

 

 Verifica-se que apenas 45% dos alunos que responderam ter seu primeiro contato na 

Universidade consideram saber gerir suas finanças, contra 80% dos que receberam Educação 

Financeira na família enquanto ainda eram crianças. O resultado obtido com a pesquisa 

Em casa
43%

Na escola
15%

Na Faculdade
42%

Primeiro contato com a Educação Financeira

Em casa Na escola Na Faculdade
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evidencia os benefícios que a Educação Financeira, trabalhada desde a infância, pode trazer 

para os indivíduos, tornando-os mais confiantes e sábios para lidar com suas finanças. 

 

 

Gráfico 7 – Situação Financeira – Em casa   Gráfico 8 – Situação Financeira – Na Universidade 

Fonte: Do autor                                                                        Fonte: Do autor 

 

 Os gráficos 7 e 8 confirmam que os indivíduos que receberam a Educação Financeira 

desde a infância têm mais habilidade na gestão de suas finanças. Enquanto 71% dos que 

conversaram sobre o assunto em casa terminam o mês com saldo positivo, apenas 36% dos 

que conheceram o tema já adultos conseguem o mesmo feito. Vale ressaltar que falta dinheiro 

no fim do mês para mais da metade dos entrevistados que tiveram contato com a questão 

apenas na Universidade.  

 A importância das famílias na disseminação da Educação Financeira está bem 

evidente. Os pais precisam aprender sobre o assunto e devem dedicar um tempo para ensinar 

seus filhos a lidar com o dinheiro. As crianças, diferente do que se possa pensar, podem 

conversar sobre qualquer assunto, basta que se use o estímulo e a linguagem adequada. Os 

filhos podem, por exemplo, participar da gestão do dinheiro da família e saber quais as 

obrigações se tem todos os meses, assim as crianças aprendem que quase tudo tem um custo e 

que o dinheiro da família é um bem escasso, que precisa ser aplicado com sabedoria.  
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Gráfico 9 – Investimentos para o futuro – Em casa    Gráfico 10 – Investimentos para o futuro – Na Universidade 

Fonte: Do autor                                                          Fonte: Do autor 

 

Na Revisão Literária deste trabalho foi dito que os principais fundamentos da 

Educação Financeira que fazem falta para os brasileiros são os hábitos de planejar gastos e 

poupar recursos. Os gráficos 9 e 10 exemplificam que os ensinamentos financeiros adquiridos 

pelas crianças no âmbito familiar podem ajuda-los, quando adultos, a poupar pensando no 

futuro. Um presente, que a criança anseia muito ganhar, pode ajudar a desenvolver estes 

hábitos. Os pais podem criar uma espécie de jogo e dizer ao filho que precisa poupar para 

obter o alvo de seu desejo, ensiná-lo que é preciso abrir mão de certas coisas em detrimento 

de outras, mais importantes naquele momento, ou seja, mostrar que cada escolha tem seus 

custos de oportunidade e que é preciso guardar recursos para atingir objetivos.  

Um outro ponto importante é ensinar aos pequenos a diferença entre querer e precisar. 

Eles devem ter bem esclarecido na cabeça o que significa o conceito embutido em cada uma 

dessas palavras, isto os ajudará a lidar com os impulsos e a conseguir separar seus desejos de 

suas necessidades. Saber fazer distinção entre esses dois aspectos é um passo importante para 

conseguir poupar hoje, em favor de utilizar o dinheiro posteriormente de maneira melhor.  
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Gráfico 11- Educação Financeira no Ensino Básico          

 Fonte: Do autor 

 

O Gráfico 11 mostra que apenas 21% dos entrevistados tiveram acesso a conteúdos 

sobre Educação Financeira na escola. Tendo em mente que o público respondente tem em 

média de 21 a 25 anos, estes não passaram pela implantação do Projeto de Educação 

Financeira nas escolas, iniciado em 2010. Pode-se ressaltar que os alunos que responderam 

que obtiveram Educação Financeira durante o ensino básico relataram, informalmente, que 

este se deu vinculado a outras disciplinas, de forma não permanente e tão pouco específica.         

Vinculando as informações apresentadas nos Gráficos 4 e 11, podemos afirmar que 

42% dos entrevistados chegaram a fase adulta sem ter conhecimento sobre o tema em questão, 

é possível que este contato tardio seja responsável pelos números apresentados acima, onde 

este grupo mostrou ser inseguro quanto a gerir suas finanças e apresentou resultados menos 

favoráveis quanto ao saldo no fim do mês e a poupança para investimentos no futuro.  

Dois outros grupos serão apresentados a seguir: o grupo dos alunos que trabalham e o 

grupo dos alunos que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho.  

 

Não
79%

Sim
21%

Educação Financeira no Ensino Básico

Não Sim
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Gráfico 12 – Situação no Mercado de Trabalho dos Entrevistados 

Fonte: Do autor 

 

                    

 

Gráfico 13 - Gerenciamento das Finanças -Trabalham      Gráfico 14 - Gerencia. das Finanças - Não  Trabalham        

Fonte: Do autor                                                                 Fonte: Do autor 

 

Pode-se observar no Gráfico 12 que 75% dos entrevistados trabalham e 25% não estão 

inseridos no mercado de trabalho. O resultado da pesquisa demonstra que os trabalhadores se 

consideram menos seguros em relação a gerência de suas finanças (62%, contra 73%), 

comparados aos estudantes que não estão em atividade profissional. Essa insegurança pode 

estar relacionada as responsabilidades que os indivíduos vão assumindo durante a vida, como: 

despesas domiciliares, filhos e outros gastos relacionados. Ter que fazer o salário do mês ser 

suficiente para todos os gastos e planejar o uso do dinheiro não é tarefa fácil. É provável que a 

maior parte dos que não trabalham recebam proventos dos pais, o que pode gerar essa falsa 

sensação de segurança em relação a gestão do dinheiro. 

Trabalham
75%

Não Trabalham
25%

Situação no Mercado de Trabalho

Trabalham Não Trabalham
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Gráfico 15 –Ferramentas de Controle – Trabalham          Gráfico 16 – Ferramentas de Controle – Não Trabalham 

Fonte: Do autor                                                                Fonte: Do autor 

  

        

Gráfico 17 – Situação Financeira – Trabalham                 Gráfico 18 – Situação Financeira – Não Trabalham 

Fonte: Do autor                                                                Fonte: Do autor 
 

 Em relação ao uso de ferramentas de controle e a situação financeira ao final do mês 

os dois grupos apresentam comportamento semelhante, considerando a margem de erro 

adotada nesta pesquisa. A ênfase pode ser dada ao fato de que apenas aproximadamente 50% 

dos alunos usam ferramentas para controlar suas finanças, resultado espantoso tendo em vista 

as diversas disciplinas que tratam de finanças durante o curso de Administração e enfocam a 

importância de controlar o orçamento nos negócios, conhecimentos que poderiam ser 

estendidos para a vida pessoal.  O hábito de controlar é de suma importância na profissão, 

porém de acordo com o resultado da pesquisa metade dos graduandos em Administração não 

têm colocado em prática esse princípio. 

 Na próxima comparação trataremos da análise de homens e mulheres em relação a 

situação financeira ao final do mês e as formas de crédito utilizadas, buscando verificar se há 
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diferença entre os grupos, testando a hipótese de que as mulheres costumam ser mais 

consumistas. 

 

  

Gráfico 19 – Situação Financeira – Mulheres             Gráfico 20 – Situação Financeira - Homens                

Fonte: Do autor                                                          Fonte: Do autor 

 

 Pode-se observar que os homens conseguem poupar mais e ter dinheiro sobrando ao 

final do mês, desta forma há evidências de que as mulheres estudantes do curso de 

Administração seguem a tendência de consumir mais. Possivelmente os apelos da mídia e os 

padrões de moda e beleza estabelecidos pela sociedade podem afetar mais as mulheres do que 

os homens, levando-as a consumir para estarem de acordo com a moda, que sempre se renova, 

tornando os produtos obsoletos em prazos cada vez mais curtos, mantendo a necessidade de 

consumo sempre em alta.  Como foi tratado na Revisão Bibliográfica deste trabalho, a 

publicidade incentiva o consumo de diversos meios e introduz propagandas apelativas, 

levando as pessoas a buscar a felicidade, status e poder representados no produto, tentando 

atender aos padrões e obter a satisfação desejada. Em contra partida, vale dizer que não 

existem propagandas e incentivos no mesmo nível para levar as pessoas a poupar, planejar e 

controlar seus gastos.   
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                    Gráfico 21 – Relevância da contribuição do curso de Administração 

      Fonte: Do autor 

 

Evidencia-se no gráfico acima a opinião dos alunos da UFF em relação ao 

conhecimento agregado pelo curso de Administração as suas vidas financeiras pessoais. Os 

alunos atribuíram a nota média de 6,67, conforme tabela 12 da pág. 36, a contribuição dada 

pelas disciplinas ministradas na graduação em Administração de Empresas. Considerando que 

a nota 1 representa que a contribuição do curso não é relevante e que a nota 10 é totalmente 

relevante, pode-se observar que a nota atribuída encontra-se um pouco acima da média 

significando que os alunos consideram de importância mediana os conteúdos adquiridos no 

curso para a gestão financeira pessoal.  

Tal resultado pode estar associado a não existência de uma disciplina específica para a 

gestão pessoal do dinheiro e também pela falta de projetos voltados para o tema. Conforme 

apresentado, os conhecimentos específicos são ministrados apenas 1 vez por ano através do 

Congresso de Administração da UFF (CADUFF), deste modo não fazem parte da rotina 

acadêmica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O perfil do aluno de Administração da UFF, obtido através da amostra estudada, pode 

ser definido da seguinte forma: 42% dos alunos são homens, 58% são mulheres, 75% dos 

graduandos trabalham, sendo 34% deles estagiários. Quanto ao primeiro contato com a 

Educação Financeira 42% conheceram apenas na faculdade, 43% em casa e 15% na escola 

durante o Ensino Básico. Tendo em consideração este último, apenas 21% dos entrevistados 

recebeu Educação Financeira em algum momento desta fase escolar. Em relação ao conceito 

de Educação Financeira 93% dos alunos julgam compreendê-lo. No que concerne ao 

Gerenciamento das Finanças Pessoais 65% consideram saber gerir seu dinheiro, 19% 

afirmaram não saber e 16% disseram não saber responder ao questionamento.  

No final do mês a situação financeira dos graduandos é: sobra dinheiro para 57%, falta 

dinheiro para 33% e 10% dos alunos terminam o mês sem déficits ou excedentes. Com 

referência as formas de crédito utilizadas 55% dos entrevistados utilizam cartão de crédito, 

31% não utilizam qualquer tipo de ferramenta, 10% usam cheque especial e 4% recorrem a 

empréstimos. No que diz respeito aos investimentos para o futuro 63% dos alunos afirmam 

realizá-lo. Metade dos graduandos usam ferramentas de controle das finanças, sendo a mais 

popular delas as planilhas do Excel.  

 De modo geral, o resultado da pesquisa apontou que os alunos que receberam a 

Educação Financeira em casa se saíram melhor na gestão pessoal do dinheiro, em relação aos 

entrevistados que tiveram contato com o tema apenas na faculdade. Desta maneira, podemos 

inferir que os indivíduos que mais cedo aprenderam sobre o assunto, apresentaram maior 

capacidade de gerir suas finanças. Este fato salienta a importância dos pais inserirem as 

crianças na administração das finanças domiciliares, ensinando-lhes desde cedo o valor do 

dinheiro, a importância de planejar e controlar os gastos e poupar para investimentos futuros.  

 Ainda se tratando da importância de receber a educação financeira desde cedo, é de 

grande valia que as estratégias da ENEF, para a implementação dos assuntos nas escolas, 

sejam levadas a sério e realmente realizadas, pois o fato de 42% dos entrevistados terem 

chegado até a faculdade sem nenhum contato é realmente preocupante. Há de se levar em 

consideração que o publico entrevistado não estava inserido no âmbito do período de 

aplicação e inserção do projeto da ENEF, que como já falado anteriormente, iniciou-se em 

2010. 

 A maior parte dos entrevistados julgou compreender o conceito de Educação 

Financeira (93%), porém ao se analisar a Gestão das Finanças este dado cai (65%), mostrando 
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que apesar de conhecerem o tema nem todos se sentem seguros para praticar o que sabem em 

suas vidas pessoais. Com relação à situação financeira no final do mês os números continuam 

caindo, apenas 57% dos alunos diz terminar o mês em situação favorável, número bem 

inferior, se comparado ao total das pessoas que disseram conhecer os princípios da Educação 

Financeira. Outro indicador preocupante é que somente metade dos alunos usam ferramentas 

para controlar suas finanças, visto que são alunos de Administração e que receberam diversas 

informações em matérias abordadas no curso, a falta de controle dos alunos em seu próprio 

orçamento pode dificultar que eles coloquem este principio em prática na empresa em que 

trabalham ou em seu próprio empreendimento. 

 De modo geral, os alunos do curso de Administração de Empresas da Universidade 

Federal Fluminense de Volta Redonda, conhecem o conceito de Educação Financeira, mas 

nem todos se sentem seguros para colocar em prática esses princípios em sua vida pessoal ou 

não veem necessidade desta aplicação, deixando a desejar no planejamento e controle de suas 

finanças e perspectivas de investimentos no futuro. 

 
8 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

  

 O presente estudo limitou-se aos alunos de Administração de Empresas da 

Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, quando o intuito inicial era abordar 

também as escolas que estão inseridas na ENEF e verificar se alguma escola pública do 

município onde o polo está inserido desenvolve iniciativas quanto a Educação Financeira.

 Quanto ao questionário utilizado e desenvolvido para a obtenção dos dados alguns 

aspectos relevantes deixaram de ser abordados, como: as questões psicológicas que envolvem 

o prazer no consumo, relações de constituição de família, renda dos entrevistados e 

dependência financeira dos pais. 

 Por ventura, o resultado da pesquisa pode não ter sido exato, pois alguns alunos do 

curso de Ciências Contábeis podem ter respondido ao questionário, pois na Instituição de 

ensino existem turmas mistas para algumas disciplinas. 

 Por fim, o trabalho não conseguiu chegar ao número de respostas exatas para o cálculo 

do universo estudado utilizando o índice de confiança de 95%. 
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9 PROPOSIÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

 

 Como sugestões para futuros trabalhos, aconselha-se que sejam realizadas visitas e 

pesquisas nas escolas que já tiveram a Educação Financeira inserida na grade curricular das 

crianças, buscando avaliar o impacto da inserção do tema sobre a comunidade e as famílias. 

Sabendo-se que a estratégia começou em 2010, seria válido acompanhar os resultados 

conquistados ao longo dos anos e posteriormente a relação das crianças com o dinheiro já na 

vida adulta. 

 Propõe-se um questionário que esgote todas as possibilidades referentes ao assunto, 

para que sejam alcançados dados mais completos. 
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ANEXO 

 

Anexo A: Questionário aplicado aos alunos de Administração de Empresas 

 


