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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as diferenças no desempenho entre pessoas possuem 

educação financeira em sua formação e pessoas que não possuem acerca de questionamentos 

financeiros. A presente pesquisa analisa qualitativa e quantitativamente às respostas coletadas 

sobre educação financeira da amostra de estudantes de graduação, graduados e estudantes de 

pós-graduação, todos com títulos obtidos ou em obtenção no Brasil. Para análise a pesquisa 

utilizou a Análise de Correspondência Múltipla entre as variáveis caracterizantes e as questões 

de educação financeira. Os resultados obtidos não foram relevantes para confirmar a hipótese 

que ausência de educação financeira impacta a gestão financeira pessoal e familiar. 

 

Palavras-chave: Educação financeira, Análise de Correspondência Múltipla, gestão financeira 

pessoal e familiar.  

 

  



ABSTRACT 

This work aims to analyze the disparities in the financial education test’s performance between 

people who has knwoledge of financial education and people who has not knwoledge of 

financial education. This study analyzes in both qualitative and quantitative terms the responses 

collected about financial education of a sample of undergraduate students, university graduate 

and postgraduate students, all with degree obtained or in obtaining situation in Brazil. For the 

analysis this study used the Multiple Correspondence Analysis between the characterizing 

variables and questions of financial education. The results were not relevant enough to confirm 

the hypothesis that the absence of financial education impacts personal and familial’s budget 

management. 

 

Palavras-chave: Financial education, Multiple Correspondence Analysis, personal and 

familial’s budget management.  
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1. INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico mundial observado nas últimas décadas contribuiu para o 

aumento da complexidade na disposição dos produtos financeiros. É exigido cada vez mais dos 

consumidores um determinado nível de conhecimento acerca das ferramentas, opções e 

caminhos disponíveis para que haja um melhor gerenciamento dos próprios recursos. Bons 

hábitos financeiros, especialmente quando se iniciam na fase jovem da vida, têm a capacidade 

de beneficiar o nível de escolaridade, a empregabilidade e o padrão de vida (Banco Mundial, 

2013).  

Para atingir um elevado grau de desenvolvimento econômico na sociedade é 

imprescindível que as famílias tenham uma boa saúde financeira, sendo necessária a ação 

simultânea nos dois lados da economia, o lado da oferta e o lado da demanda, de acordo com o 

Banco Mundial (2013). Pelo lado da oferta, a existência de dispositivos capazes de fornecer 

transparência e proteção necessárias ao consumidor, como o Código de Defesa do Consumidor, 

se mostra necessária. Já pelo lado da demanda, o caminho da conscientização e educação dos 

cidadãos dessa sociedade é uma excelente alternativa. 

Assim, a educação financeira pode ser definida como: 

"o processo pelo qual consumidores/investidores financeiros aprimoram sua 

compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros e, por meio de 

informação, instrução e/ou aconselhamento objetivo, desenvolvem as habilidades e a 

confiança para se tornarem mais conscientes de riscos e oportunidades financeiras, a 

fazer escolhas informadas, a saber onde buscar ajuda, e a tomar outras medidas 

efetivas para melhorar seu bem estar financeiro" (OCDE, 2005). 

Ainda segundo a OCDE (2005) a utilização deste instrumento de conscientização 

supracitado possui implicações socioeconômicas positivas e a observação de sua aplicação ao 

redor do mundo legitima a adesão por parte de governos. 

No Brasil, a evolução da série histórica de dados coletados pela Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) (2022) mostra que o número de 

famílias endividadas é, em média, superior a 50%, tendo atingido o patamar de 75,3% no ano 

de 2022. Dentre os 75,3% endividados, 24,6% estão inadimplentes e 10,1% avaliaram não ter 

condições de quitar as dívidas atrasadas. De acordo com pesquisa realizada em 2018 pela 

Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC) 45,2% das pessoas entrevistadas afirmaram ter aprendido sozinhos 

o gerenciamento do próprio dinheiro. Por outro lado, apenas 9% afirmam ter feito algum curso 

para gestão orçamentária pessoal, valor este ainda superior dentre as classes A e B, sendo de 

15,6%. 
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Outro levantamento feito pela CNDL juntamente com SPC, CNDL e SPC (2018), 

mostra que 80% das pessoas inadimplentes afirmam ter sofrido consequências emocionais 

negativas decorrentes das dívidas, evidenciando que maus hábitos financeiros não têm impacto 

apenas no campo econômico, mas também no campo emocional. A neuroeconomia oferece 

suporte ferramental o suficiente para concluir que o estado emocional do indivíduo pode afetar 

negativamente sua tomada de decisão, fazendo com que ele aja de modo a manter hábitos que 

poderão mantê-lo no campo da inadimplência. 

Sobre o assunto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter 

normativo, define o conjunto de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas pelo aluno do 

ensino básico brasileiro e oferece aos sistemas e redes de ensino a possibilidade de integração 

do ensino de educação financeira ao currículo comum (sendo observado a Resolução CNE/CEB 

nº 7/2010²³) em caráter facultativo e não obrigatório. 

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

Tendo em vista o exposto, esta pesquisa tem como questão: existem diferenças em 

decisões financeiras de adultos em decorrência da ausência ou presença de educação 

financeira no ensino básico? 

A pesquisa buscou encontrar as consequências causadas na vida financeira de cidadãos 

brasileiros adultos que tiveram contato com a educação financeira de modo a comparar os 

resultados com a análise da situação financeira de cidadãos brasileiros adultos que não tiveram 

contato com a educação financeira. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Moreira & Carvalho (2013) em consonância com Saito, Santana & Savoia (2007), dizem 

que o desequilíbrio financeiro pode ser visto também como uma herança do período de alta 

inflação vivido pela sociedade brasileira, uma vez que antes do Plano Real a necessidade de 

consumo era imediata. Após a estabilização da moeda, o país viveu um longo período de 

expansão de crédito, principal instrumento responsável pelo endividamento das famílias 

brasileiras. O endividamento pode levar a inadimplência e esta, por sua vez, comprometerá a 

capacidade de poupança do indivíduo, fazendo com que seu orçamento habitualmente recebido 

esteja completamente comprometido e não disponível. 

Os indivíduos que se encontram em situação de inadimplência enfrentam dificuldades 

de manter a renda e a produtividade, o que pode causar malefícios a sua saúde mental e física. 

A educação financeira fornece ao indivíduo o conhecimento necessário para evitar equívocos 
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na tomada de decisão, reduzindo assim o risco de inadimplência. Salienta-se então a 

necessidade de averiguar em que medida os dados de endividamento e saúde financeira 

expostos se verificam em virtude explicitamente da ausência de conhecimento em educação 

financeira. 

Portanto, tendo em vista as consequências que a ausência de conhecimento financeiro 

pode causar na vida dos indivíduos e, verificando que o tema ainda se mostra pouco difundido 

na sociedade brasileira, não sendo parte da grade curricular obrigatória do ensino brasileiro, o 

estudo comparativo entre aqueles que possuem o conhecimento financeiro e aqueles que não 

possuem fornece suporte à análise de eventuais medidas que possam ser adotadas para corrigir 

deficiências caso sejam identificadas.  

Dessa forma, a pesquisa traz ao debate informações pertinentes acerca dos impactos da 

educação financeira.  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

Dada a histórica situação da gestão orçamentária das famílias brasileiras e os impactos 

causados na vida dos cidadãos, o objetivo principal desta pesquisa é identificar diferenças no 

desempenho acerca de questionamentos relacionados a educação financeira entre respondentes 

que obtiveram contato com educação financeira e respondentes que não obtiveram contato com 

educação financeira. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar o perfil dos respondentes 

• Relacionar perguntas sobre educação financeira com o perfil dos respondentes 

• Identificar se há diferenças entre respondentes ensino técnico sobre perguntas básicas 

de educação financeira. 

 

1.4. HIPÓTESES 

𝐻0: A ausência de educação financeira na formação educacional do cidadão brasileiro 

adulto impacta negativamente sua gestão orçamentária pessoal e familiar. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

Conforme exposto por Carvalho & Scholz (2019), nos ensinos básico e médio, o que há 

de trivial no ensino da educação financeira é repassado aos estudantes: a matemática financeira. 
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Por conta de a educação financeira não fazer parte da grade curricular obrigatória, os estudantes 

têm acesso ao início aos cálculos algébricos de finanças, como cálculo de juros simples e juros 

compostos, temas que podem ser facilmente associados ao ensino de matemática básica.  

Para Júnior & Schimiguel (2009), existe uma relação próxima entre o conhecimento de 

conceitos financeiros e o exercício da cidadania. Devido grande variedade de formas de 

pagamento, as exigências qualificatórias do mercado de trabalho e o planejamento orçamentário 

familiar os assuntos podem ser aproximados. De acordo com Silveira (2010), muitas pessoas 

ainda não possuem a capacidade de identificar taxas de juros embutidas em produtos 

comercializados, expondo a vulnerabilidade do consumidor brasileiro. 

Os dados aqui expostos evidenciam a dificuldade do consumidor brasileiro em realizar 

a gestão orçamentária pessoal. Observa-se que o aumento do número de bens e serviços e 

disponibilidade de crédito não acompanhou a conscientização financeira da sociedade, 

evidenciado pelo mau uso do dinheiro segundo Carvalho & Scholz (2019). 

Segundo Amorim, Girão, Lucena & Queiroz (2018), ao analisar sob uma perspectiva 

diferente da social, o ensino da educação financeira no país possui grande importância também 

para o desenvolvimento econômico da nação. Uma parte das empresas da economia real 

utilizam o mercado financeiro para realizar captação de recursos de terceiros e realizar 

investimentos em sua área de atuação, por isso a importância da educação financeira não se 

restringe apenas ao aspecto social. Pode-se verificar o fenômeno exposto no trecho a seguir:  

“A educação financeira também é responsável por viabilizar a disseminação sobre a 

importância do mercado financeiro e de capitais para o crescimento social e 

econômico no País, tendo em vista que a liquidez do mercado é diretamente 

proporcional ao número de participantes ativos desse mercado. Além da liquidez, a 

educação financeira proporciona aos consumidores e investidores um maior controle 

financeiro, e, dessa maneira, torna-os capazes de gerenciar seus fluxos financeiros de 

modo racional e consciente durante suas tomadas de decisões na vida.” (AMORIM, 

GIRÃO, LUCENA & QUEIROZ, 2018). 

 

2.2. ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS 

O país experienciou diversos momentos de expansão de crédito ao consumidor, 

entretanto o destaque foi entre os anos de 2004 até meados de 2007. Durante esse período a 

expansão sem precedentes de crédito bancário elevou a relação crédito/PIB quase dobrou 

(ARAÚJO, 2012; FRIOLIM, 2017). Alguns estudos buscam explicar esse fenômeno, segundo 

Araújo (2012) se deve basicamente a três fatores: criação do crédito consignado, redução da 

taxa SELIC e condições macroeconômicas favoráveis. Outros autores como Bacarim (2007) 

afirmam que o processo de abertura econômica serviu como instrumento de financiamento do 

crédito. 



12 
 

 

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) (2022) 

do período de análise mostram que o número médio de famílias endividadas é superior a 60%. 

Outro importante parâmetro de análise é o tipo de dívida contraída pelas famílias. Com dados 

da mesma pesquisa é possível verificar que no período compreendido entre 2010 e 2022 o 

percentual médio da dívida que corresponde a cartão de crédito é 71,8%. O alto valor observado 

corrobora com o dado anteriormente exposto sobre herança consumista herdada de períodos de 

instabilidade monetária. Segundo Hennigen (2010) a facilidade na obtenção de crédito fez com 

que esta alternativa se transformasse de recurso especial para instrumento de gerenciamento do 

orçamento familiar. 

Bortoluzzi, Boligon, Hollveg & Medeiros (2015) em seu trabalho sobre a identificação 

da composição da dívida das famílias brasileiras afirma que a ascensão do número de pessoas 

endividadas leva a acreditar que o nível de educação financeira é baixo na população, tornando 

os indivíduos mais propensos ao endividamento.  

 

2.3. ESTUDOS EMPÍRICOS 

Lucci, Zerrenner, Verrone & Santos (2006) realizaram uma pesquisa com cento e vinte 

e dois estudantes dos cursos de Administração e Contabilidade da Faculdade Independente do 

Butantã com o intuito de identificar se a falta de conhecimento em finanças afetaria 

negativamente a tomada de decisão dos indivíduos. O estudo foi conduzido submetendo a 

amostra a um questionário com vinte e três perguntas que buscavam identificar nível de 

conhecimento em finanças, perfil do respondente, investimentos e decisões de consumo. Os 

autores concluíram que o nível de conhecimento financeiro influencia a qualidade da tomada 

de decisão dos indivíduos, porém os dados coletados de endividamento mostraram 

inconsistências com as respostas coletadas acerca de atitudes financeiras pois 69% das pessoas 

que afirmaram ser melhor poupar antes de realizar compras se mostraram endividados.  

Os autores Saito, Santana & Savoia (2007) realizaram um levantamento bibliográfico 

utilizando autores internacionais a fim de oferecer respaldo qualitativo para a discussão acerca 

de educação financeira no Brasil. O ambiente econômico vivido pelo país na década de 1990 é 

contextualizado, atribuindo ao momento determinada causa para os ciclos de expansão e 

retração econômica vividos nos anos seguintes. Foi relatado, à época, dificuldade de encontrar 

trabalhos brasileiros que retratassem a realidade da educação financeira, portanto usou-se ações 

desenvolvidas por órgãos governamentais de maneira expositiva com o intuito de estabelecer 

um paralelo ao levantamento realizado com autores internacionais. Por isso, os autores 
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concluíram que a educação financeira no Brasil se encontra em estágio de desenvolvimento 

inferior se comparado aos principais países desenvolvidos. 

Claudino, Nunes & Silva (2009) utilizaram em sua pesquisa a amostra de servidores 

públicos técnico-administrativos da Universidade Federal de Viçosa para analisar se havia 

relação entre o nível de endividamento dos servidores e o nível de educação financeira deles. 

De maneira secundária, analisaram também se existia a necessidade de criação de programas 

de educação financeira para os servidores. A amostra contou com aplicação de um questionário 

dividido em duas partes, sendo a primeira onze perguntas objetivas que visavam identificar o 

nível de conhecimento de educação financeira. A segunda parte teve foco na caracterização de 

renda, endividamento e escolaridade. Os autores concluíram em seu trabalho que a amostra 

utilizada possuía nível insatisfatório de educação financeira, e, embora a maior parte da amostra 

fosse caracterizada como pouco endividada, uma parcela considerável corria risco de sobre-

endividamento. Por fim, o estudo alertou para a necessidade de criação de programas de 

educação financeira para auxiliar os servidores. 

Vieira, Bataglia & Sereia (2011) utilizaram a amostra de trezentos e trinta e três alunos 

de uma instituição pública de ensino superior do Paraná para verificar se o conhecimento de 

finanças adquirido nos cursos de graduação influenciava nas decisões de consumo, poupança e 

investimento. Os autores optaram pelos alunos estudantes de cursos de ciências sociais 

aplicadas por entender que nestes cursos a matriz curricular de disciplinas estaria relacionada 

com a área de finanças, contabilidade e economia. O estudo verificou que, de maneira geral, 

estudantes do último ano possuíram um nível de acerto superior quando comparados aos 

estudantes em níveis iniciais. Entretanto, é válido ressaltar que a hipótese de que os alunos de 

último ano possuíam maior capacidade de reconhecer e manipular os conceitos chaves de 

finanças não pôde ser confirmada devido à não observância deste fenômeno em outras questões. 

Lizote, Simas & Lanas (2012) promoveram um estudo que analisava o perfil financeiro 

de estudantes de contabilidade de uma universidade em Santa Catarina. O trabalho contou com 

a amostra de duzentos e quarenta e seis estudantes que responderam à trinta e quatro perguntas 

segmentadas em “gestão de crédito”, “gestão de ativos” e “educação financeira”. Para a análise 

dos resultados o estudo utilizou incialmente a estativa descritiva, passando para análise de 

variância (ANOVA) e finalizando com análise fatorial. Os autores não identificaram diferenças 

entre a percepção individual de finanças pessoas e as características familiares de cada membro 

da amostra. O estudo chama atenção para o baixo volume de trabalhos relacionados ao tema e 

sugere que, por isso, pode servir como contribuição teórica. 
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Costa & Miranda (2013) buscaram identificar se havia relação entre o nível de educação 

financeira de indivíduos e a taxa de poupança mantida por eles. O estudo contou com uma 

amostra de trezentos e quarenta e cinco pessoas que responderam a um questionário com quinze 

perguntas que visavam avaliar o nível de educação financeira, a taxa de poupança, bem como 

dados descritivos como sexo, idade, renda e cor. Os autores desenvolveram a análise por meio 

da utilização de Mínimos Quadrados Ordinários para identificar a hipótese supracitada e 

concluíram que o nível de educação financeira possui impacto direto na decisão de quanto 

poupar de cada indivíduo. É válido ressaltar que neste estudo é possível verificar 

descritivamente os resultados coletados por sexo, cor, idade e renda. 

Ferreira (2017) ressaltou em sua pesquisa a importância da educação financeira na vida 

pessoal dos indivíduos brasileiros. O estudo realizado contou com a pesquisa de referências 

bibliográficas que mostrassem que o nível de educação financeira e o aumento de qualidade de 

vida possuíam uma relação diretamente proporcional. Para embasar o estudo, foi realizado uma 

pesquisa de campo por meio do preenchimento de formulário com a finalidade de identificar o 

que as pessoas associavam ao conceito de qualidade de vida. O estudo concluiu que com os 

dados coletados e analisados, os conceitos de educação financeira e qualidade de vida estão 

correlacionados, sendo este a consequência de práticas exploradas pelo primeiro. 

Leite & Neto (2018) desenvolveram um estudo para analisar qual seria o impacto 

causado pelo endividamento pessoal na qualidade de vida profissional do cidadão. Dois 

conceitos importantes foram explorados pelos autores, sendo eles: qualidade de dívida e 

qualidade de vida no trabalho. O estudo contou com a análise por meio de preenchimento de 

questionário, do qual as informações utilizadas nas considerações finais foram extraídas. A 

amostra foi restrita aos servidores públicos da prefeitura municipal de Caraguatatuba. O estudo 

concluiu que a qualidade de vida no trabalho não sofre impactos negativos decorrentes do 

endividamento, mas ressaltou que parte expressiva da amostra associou problemas financeiros 

ao aumento de estresse. O destaque na última parte traz a discussão a possibilidade de um erro 

do tipo um, uma vez que ao relacionar o aumento de estresse à diminuição da qualidade de vida 

no trabalho, os autores poderiam não rejeitar a hipótese nula. 

Guimarães & Inglesias (2021) promoveram uma análise do nível de educação financeira 

utilizando alunos do ensino médio de uma instituição federal do estado de Minas Gerais. O 

estudo foi motivado por pesquisas mundo afora, citadas no trabalho, que concluíam que os 

menores índices de conhecimento financeiro se encontravam em países com menor grau de 

desenvolvimento. Foi coletada uma amostra de duzentos e setenta pessoas e os dados analisados 

foram originários do preenchimento de questionário. Para complementar a análise dos 
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resultados obtidos o estudo valeu-se da análise de correspondência (ANACOR). A conclusão 

do estudo foi ao encontro das pesquisas citadas anteriormente e chamou a atenção para a 

necessidade de adoção de ações que promovam o conhecimento financeiro para a população 

brasileira. 

Oliveira, Costa, Silva & Silva (2022) buscaram identificar quais eram as determinantes 

do comportamento financeiro pessoal dos cidadãos brasileiros. Para tanto, os autores valeram-

se de Análise Fatorial Confirmatória de dados coletados por meio de questionário. A amostra 

contou com duzentos e vinte um participantes. O questionário desenvolvido contava com 

quarenta e seis perguntas e foi subdividido em quatro partes, sendo elas: Materialismo, Compra 

Compulsiva, Comportamento Financeiro, Atitude Financeira. O estudo concluiu que existe uma 

relação positiva entre indivíduos que possuem conhecimento financeiro e redução de realização 

de compras compulsivas. Dentre as quatro classes desenvolvidas, concluiu-se que o 

conhecimento financeiro possuiu maior impacto sobre o comportamento materialista. 

 

3. METODOLOGIA 

Na presente pesquisa a coleta de dados ocorreu por meio de formulário respondido por 

estudantes de graduação, graduados e estudantes de pós-graduação, todos estudantes de 

instituições de ensino superior brasileiras. A amostra da pesquisa foi coletada por meio de 

formulário divulgado através de redes sociais no período entre 18/10/2022 e 08/11/2022. A 

coleta contou com 71 respostas válidas, dentro das 76 respostas obtidas que foram excluídas 

por não se enquadrarem nos critérios de inclusão, entendendo-se como aquelas completas para 

todas as perguntas e que se enquadraram no perfil descrito anteriormente. Os respondentes 

foram todos maiores de idade. 

Para caracterização de contato com educação financeira levou-se em consideração a 

participação em cursos técnicos fornecidos pelo ensino público por estes oferecerem em sua 

grade noções básicas de finanças. Tendo em vista que as noções de educação financeira são 

pouco difundidas no ensino brasileiro, conforme exposto por Saito, Santana & Savoia (2007), 

utilizou-se como aproximação (proxie) para o contato com educação financeira no ensino 

básico o fato de o indivíduo ter ou não cursado ensino técnico relacionado ao assunto. 

O formulário foi dividido em duas seções. A primeira seção buscou identificar o perfil 

dos respondentes com questionamentos demográficos, educacionais e profissionais. Tais 

questionamentos foram adaptados do questionário socioeconômico do ENEM (2009) presente 

no manual do inscrito e auxiliaram na identificação da parcela da amostra que supostamente 

possuía conhecimentos em educação financeira, utilizando como base o nível educacional a ela 
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exposto durante a formação básica. Para isso analisou-se tanto a modalidade de ensino médio 

cursada, como a possibilidade de realização de atividade remunerada durante o processo de 

formação básica. Posteriormente identificou-se, no caso de exercida atividade remunerada, se 

esta possuía relação com a área de negócios. A análise da primeira seção foi realizada com base 

em estatística descritiva. 

A segunda seção do formulário buscou coletar os dados referentes aos questionamentos 

acerca de educação financeira dos respondentes utilizando como base o kit de ferramentas para 

medir a alfabetização financeira e inclusão financeira da OCDE & CVM (2018). Foram 

escolhidas as perguntas que possuíam intersecção com o objeto de estudo da pesquisa, sendo 

adaptadas aquelas que visavam identificar conhecimento de conceitos financeiros. Os 

questionamentos mapearam dentro da amostra aqueles que eram responsáveis pelas próprias 

decisões financeiras e aqueles que tomavam as decisões em conjunto. Ao final, captou-se, sobre 

os respondentes, se estes possuíam noções de efeitos inflacionários, rentabilidade de aplicações 

financeiras, reserva de emergência e conhecimento de produtos financeiros. É importante 

ressaltar que o questionário contou com a avaliação do próprio respondente acerca de seu nível 

de conhecimento sobre questões financeiras. 

A análise da segunda seção, por sua vez, foi feita por Análise de Correspondência 

Múltipla (ACM) por meio de testes Qui-Quadrado entre os questionamentos da primeira seção 

(caracterização da amostra) e os questionamentos da segunda seção. O nível de significância 

adotado pela pesquisa foi de 10% e foi utilizado o software R para o processamento dos dados. 

Na tabela 1 dispõe-se os dados de variáveis que demonstraram resultados 

estatisticamente significativos e as respectivas variáveis que passaram no teste Qui-Quadrado. 

Tabela 1 - Variáveis selecionadas para a ACM em cada variável 

Variável A  Variável B 

Idade - Q07 Q08 - Q10 - - - 

Cor - - - - - - - Q13 

Tempo de conclusão do Ensino Médio - - - - - - Q12 Q13 

Experiência Profissional durante Ensino 

Médio 
- - Q08 - - Q11 - - 

Modalidade de Ensino Médio - - - - - - - Q13 

Experiência Profissional relacionada a 

negócios 
- - - Q09 - - - - 

Tipo de Instituição Ensino Médio - - - - Q10 - - - 

Curso da Graduação - - Q08 - Q10 - Q12 - 

Exerce Atividade Remunerada Q06 - - - - - - Q13 

Decisões - - - - - Q11 - - 

Responsável pelas decisões - - - - - Q11 - - 
Fonte: dados da pesquisa.         
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS COLETADOS 

A amostra da pesquisa foi de 71 respostas válidas, sendo 36 respostas do gênero 

feminino (50,70%) e 35 respostas do gênero masculino (49,30%). Há um destaque para 23,94% 

da amostra que se formou na modalidade de ensino técnico/profissional, parcela importante 

para responder aos objetivos da pesquisa, enquanto 74,65% se formaram no ensino regular e 

1,41% se formaram no ensino para jovens adultos (EJA). Vale ressaltar que os respondentes 

“EJA” podem finalizar o ensino médio no prazo inferior a três anos.  

Na tabela 2, a seguir, explora-se a caracterização dos respondentes em valores 

percentuais totais. 

Tabela 2 - Análise descritiva da caracterização dos respondentes 

Variável     Possibilidade de Resposta Quantidade (%) 

     
Idade 18 a 24 anos 66,20% 

25 a 39 anos 26,76% 

40 a 59 anos 7,04% 

          

Cor/Raça Amarela 2,82% 

Branca 66,20% 

Parda 22,54% 

Preta 8,45% 

     
Gênero Mulher 50,70% 

Homem 49,30% 

     
Estado São Paulo 94,37% 

Minas Gerais 5,63% 

     
Tempo de Conclusão 

do Ensino Médio 

Menos de 3 anos 1,41% 

3 anos 90,14% 

4 anos 7,04% 

5 anos 1,41% 

     
Tipo Instituição 

do Ensino Médio 

Maior parte em escola particular 7,04% 

Somente em escola particular 43,66% 

Maior parte em escola publica 4,23% 

Somente em escola publica 45,07% 

     
Modalidade Ensino Técnico/Ensino Profissional 23,94% 

Ensino Regular 74,65% 

Educação para Jovens Adultos (Antigo Supletivo) 1,41% 

     
Experiência Profissional  

durante Ensino Médio 

Todo o tempo 11,27% 

Menos de 1 ano 11,27% 

De 1 a 2 anos 12,68% 

De 2 a 3 anos 4,23% 

Não 60,56% 

     
Experiência Profissional 

relacionada a Negócios 

Sim 16,90% 

Não 26,76% 
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Não exerci atividade remunerada durante o ensino médio 56,34% 

     
Instituição Atual Publica 64,79% 

Privada 35,21% 

     
Tempo de Ingresso no Curso De 1 a 3 anos 32,39% 

De 4 a 5 anos 29,58% 

Mais de 5 anos 11,27% 

Finalizado 26,76% 

Nenhuma 0,00% 

     
Pessoas que moram 

no domicílio 

Nenhuma 5,63% 

De 1 a 2 pessoas 50,70% 

De 3 a 5 pessoas 42,25% 

Mais de 5 pessoas 1,41% 

     
Pessoas que  

compõem a renda 

Apenas 1 19,18% 

De 2 a 3 pessoas 72,60% 

Mais de 3 pessoas 8,22% 

     
Quem toma as decisões  

financeiras no domicílio 

Decisões em conjunto 59,15% 

Outra pessoa toma essas decisões 21,13% 

Decisões sozinho 19,72% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A tabela 3 a seguir mostrará como se subdividiram as respostas para as questões da 

segunda seção por meio da análise de frequência. 

Tabela 3 - Análise descritiva das respostas de questionamentos financeiros 

Variável   Possibilidade de Resposta Quantidade (%) 

     
(Questão 6) Se você enfrentasse uma grande 

despesa hoje - equivalente à sua própria renda 

mensal - você seria capaz de pagá-la sem tomar 

dinheiro emprestado ou pedir ajuda a familiares 

ou amigos?  

Sim 50,70% 

Não 49,30% 

          

(Questão 7) Você possui objetivos financeiros?   Sim 95,77% 

Não 4,23% 

     
(Questão 8) Quais ações você tem empreendido 

para atingir seu objetivo mais importante?  

( ) Preparou um plano de ação 

( ) Aumentou a amortização das dívidas do 

cartão de crédito ou de empréstimos 

( ) Poupou ou investiu dinheiro 

( ) Procurou uma fonte de renda 

nova/diferente/adicional 

( ) Identificou uma fonte de crédito 

( ) Reduziu os gastos 

( ) Nada. 

( ) Outro. Qual? ___________  

0 Opção 2,82% 

1 Opção 30,99% 

2 Opções 39,44% 

3 Opções 18,31% 

4 Opções 7,04% 

6 Opções 1,41% 
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(Questão 9) Assinale quais produtos financeiros 

listados a seguir você já ouviu falar:  

( ) Ações 

( ) CDB 

( ) CRI/CRA 

( ) Fundos de Investimento 

( ) LCI/LCA 

( ) Poupança 

( ) Previdência Privada 

( ) Tesouro Direto 

( ) Nenhum.  

0 Opção 1,41% 

3 Opções 5,63% 

5 Opções 15,49% 

6 Opções 26,76% 

7 Opções 30,99% 

8 Opções 19,72% 

     
(Questão 10) Assinale quais produtos financeiros 

listados a seguir você adquiriu nos últimos 12 

meses:  

( ) Ações 

( ) CDB 

( ) CRI/CRA 

( ) Fundos de Investimento 

( ) LCI/LCA 

( ) Poupança 

( ) Previdência Privada 

( ) Tesouro Direto 

( ) Nenhum. 

( ) Outro. Qual? ____________ 

0 Opção 16,90% 

1 Opção 25,35% 

2 Opções 25,35% 

3 Opções 15,49% 

4 Opções 9,86% 

5 Opções 4,23% 

6 Opções 1,41% 

7 Opções 1,41%    

  
(Questão 11) Como você avalia seu 

conhecimento geral sobre questões financeiras?  
Muito baixo 8,45% 

Razoavelmente baixo 15,49% 

Na média 57,75% 

Razoavelmente alto 16,90% 

Muito alto 1,41% 

     
(Questão 12) Imagine que você vá receber R$ 

1.000,00 de presente daqui um ano e que a 

inflação no período seja de 10%. Daqui a um 

ano, você poderá comprar:  

Menos do que poderia comprar hoje 67,61% 

Depende do tipo de coisa que se queira 

comprar 16,90% 

A mesma quantidade 5,63% 

Mais do que poderia comprar hoje 9,86% 

     
(Questão 13) Imagine que você aplique R$ 

100,00 em uma aplicação financeira que rende 

5% ao ano. Qual será o saldo dessa aplicação ao 

final do primeiro ano? (Desconsidere tributação e 

inflação).  

Menos de R$100,00 11,27% 

Exatamente R$100,00 1,41% 

Mais de R$100,00 83,10% 

Impossível dizer com base nas 

informações dadas 4,23% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Dentre as respostas coletadas na amostra, a maior parte dos respondentes (57,75%) se 

autoavaliou com nível de conhecimento médio em questões financeiras no geral. O dado sugere 

que, apesar da maior parte da amostra supostamente não ter obtido conhecimentos em educação 

financeira em sua formação básica, em algum momento de sua formação o respondente avalia 

que possuiu contato com educação financeira.  
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4.2. ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA MÚLTIPLA 

A análise do formulário foi elaborada com base na Análise de Correspondência Múltipla 

(ACM), na qual buscou-se identificar resultados significativos entre os questionamentos e as 

variáveis da primeira seção de modo a realizar uma melhor interpretação dos dados coletados. 

Todos os resultados apresentados a seguir foram calculados com 90% de confiabilidade. 

A primeira variável que demonstrou resultados estatisticamente significativos foi a 

variável Idade. Esta variável demonstrou valores estatisticamente diferentes de zero para as 

questões 07, 08 e 10 da segunda seção do formulário. 

 

Figura 1 - MCA entre Idade e questão 07. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

É possível observar grande concentração de idades em torno da resposta “Sim” para a 

questão 07, que possuiu caráter de identificação e buscou verificar se o respondente possui 

objetivos financeiros definidos. Para essa questão, foi disponibilizada a opção binária (Sim e 

Não) como forma de resposta. 

Nota-se a existência de dois valores discrepantes (“outliers”) dentro da amostra que 

sugerem maior proximidade das idades 26 e 35 da resposta “Não”. Entretanto, por fazerem 
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parte do mesmo intervalo de idades e dado o resultado observado de grande concentração de 

idades de valor próximos possivelmente associadas com a resposta “Sim”, considera-se apenas 

dois pontos fora da curva. 

 

 

Figura 2 - MCA entre Idade e questão 08. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A questão 08, formulada com base no kit OCDE & CVM (2018), possuiu caráter de 

identificação e buscou explorar a quantidade de ações que o respondente empenhou para atingir 

o objetivo exposto na questão 07. Foram disponibilizadas sete opções pré-definidas e uma 

oitava descritiva como forma de resposta. Nesta questão foi considerada a quantidade de opções 

selecionadas, não sendo realizada diferenciação entre os diferentes tipos de opções. 

Com “6 opções” sendo o valor máximo observado e “0 Opção” sendo o valor mínimo 

observado para a questão 08, é possível notar aproximação das idades mais jovens e a adoção 

entre 0 e 3 opções. Ao mesmo tempo, é possível observar maior proximidade entre as idades 

mais avançadas e a adoção de maior número de opções para a questão 08. Os resultados 

fornecem indícios que conforme maior tempo de vida, é possível que se adote um número maior 
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de ações de modo a atingir os objetivos financeiros. Por sua vez, indivíduos que possuem idades 

mais jovens, por terem experienciado um número inferior de situações em vida, podem ter 

adotado menor quantidade de ações para atingir os objetivos financeiros. Cabe o destaque para 

os possíveis diferentes objetivos financeiros de cada faixa de idade, sendo aqueles relacionados 

às idades mais avançadas relativamente mais complexos. 

O fenômeno de maior proximidade entre as idades mais avançadas e a adoção de um 

maior número de opções será observado também posteriormente em outra questão. Vale 

ressaltar que as questões em que os resultados foram estatisticamente significativos possuíam 

intersecção considerável, reforçando a coerência nas respostas. A grande proximidade entre a 

distribuição espacial de opções (intervalo negativo no eixo das abscissas) tornou a intervalar a 

interpretação do resultado para associação entre idade e a questão 08. 

 

Figura 3 - MCA entre Idade e questão 10. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A questão 10 possui caráter identificativo e buscou mapear a diversificação do portfólio 

de investimento dos respondentes por meio da quantidade de produtos diversos marcados na 
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resposta, já listados na questão 09. Foram disponibilizadas nove opções pré-definidas como 

forma de resposta, sendo uma delas a alternativa “Nenhum” e uma décima opção descritiva.  

Observa-se novamente uma grande concentração ao redor do menor número de opções 

para as idades mais jovens, enquanto as idades superiores mostram a tendência a adotar um 

número maior de opções para a questão 10, fenômeno similar observado na associação da figura 

2. O número máximo de opções adotadas para a questão 10 foi 7 enquanto o número mínimo 

foi 0. Costa & Miranda (2013) em sua pesquisa verificaram influência da idade dos indivíduos 

em suas decisões financeiras. Em média, a cada ano acrescido na idade do indivíduo, a 

tendência é de diminuição do valor economizado. As associações evidenciadas na figura 3 

podem sugerir análise contrária à de Costa & Miranda (2013), visto que a compra de produtos 

financeiros também é vista como forma de poupar. Entretanto, de acordo com levantamento 

bibliográfico realizado pelos autores, é possível concluir que indivíduos mais velhos possuem, 

em média, maior renda. Justificando a possibilidade de compra mais produtos. 

 

A próxima variável que demonstrou resultados estatisticamente significativos foi a 

variável Cor. Esta variável demonstrou valores estatisticamente diferentes de zero apenas para 

a questão 13 da segunda seção do formulário. 



24 
 

 

 

Figura 4 - MCA entre Cor e questão 13. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A questão 13 possui caráter de teste e foi elaborada com base no kit OCDE & CVM 

(2018). O intuito desta questão era avaliar as noções de cálculo de rendimentos em aplicações 

financeiras. A questão fornecia as informações suficientes para o cálculo do rendimento da 

aplicação, como valor da aplicação inicial, prazo, taxa de juros conforme exposto por Neto 

(2009). Portanto, para esta questão, considerou-se apenas a resposta “Mais de R$ 100,00” como 

correta dentre as opções fornecidas. 

Na análise de proximidade da figura 4 é possível verificar que os respondentes que se 

identificaram com as cores Branca, Preta e Amarela, 77,47% da amostra coletada, ficaram 

próximos à resposta “Mais de R$100,00”. Os respondentes que se identificaram com a cor 

Parda, 22,54% da amostra coletada, ficaram próximos à resposta “Impossível dizer com base 

nas informações dadas”. 

A variável Tempo de conclusão do Ensino Médio apresentou valores estatisticamente 

significativos para duas variáveis: questão 12 e questão 13. A variável contou com 1 

respondentes (1,41%) que afirmaram ter concluído o ensino médio em menos três anos, 64 



25 
 

 

respondentes (90,14%) afirmaram ter concluído em três anos, 5 respondentes (7,04%) 

afirmaram ter concluído em quatro anos e 1 respondente (1,41%) afirmou ter concluído em 

cinco anos.  

 

Figura 5 - MCA entre Tempo de conclusão do Ensino Médio e questão 12. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A questão 12 possuiu caráter de teste. De acordo com Martinez & Cerqueira (2013) a 

perspectiva inflacionária brasileira é comumente analisada sob a ótica do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), porém os autores afirmam que os diferentes bens 

possuem comportamentos específicos, sendo necessária análise subjacente. Por isso, a questão 

possui uma resposta correta e uma resposta parcialmente correta, sendo elas “Depende do tipo 

de coisa que se queira comprar” e “Menos do que poderia comprar hoje” respectivamente. 

Posteriormente será analisado se a caracterização descrita pôde ser captada pela amostra de 

respondentes com base nas aproximações entre os grupos e as respostas corretas. 

A figura 5 mostra que os respondentes que concluíram o ensino médio em três anos se 

aproximaram mais da resposta “Menos do que poderia comprar hoje”, enquanto os 

respondentes que concluíram o ensino médio em menos de três anos e cinco anos se 

aproximaram mais da resposta “Depende do tipo de coisa que se queira comprar”. Por fim, os 
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respondentes que concluíram o ensino médio em quatro anos se aproximaram mais da resposta 

“A mesma quantidade”.  

 

Figura 6 - MCA entre Tempo de conclusão do Ensino Médio e questão 13. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Como citado anteriormente, a questão 13 possui caráter de teste. O grupo que mais se 

aproximou da resposta correta “Mais de R$ 100,00” foi o que concluiu o ensino médio em três 

anos. Àqueles que concluíram o ensino médio em cinco anos juntamente com aqueles que 

concluíram o ensino médio em menos de três anos se aproximaram da resposta “Impossível 

dizer com base nas informações dadas”. Os respondentes que concluíram o ensino médio em 4 

anos demonstraram maior aproximação com a resposta “Menos de R$ 100,00”. 

Ao comparar as aproximações da variável Tempo de conclusão do Ensino Médio e as 

questões 12 e 13 não foi possível verificar a reincidência de aproximação com as respostas 

corretas entre os mesmos grupos. O grupo de respondentes que se aproximou da resposta correta 

para a questão 12 (aqueles que concluíram o ensino médio em menos de três ano e em cinco 

anos) não se aproximou da resposta correta para a questão 13.  
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Entretanto, o grupo que se aproximou da resposta parcialmente correta para a questão 

12 (aqueles que concluíram o ensino médio em três anos) se aproximou da resposta correta para 

a questão 13. O dado pode sugerir que a caracterização na consideração da resposta correta da 

questão 12 (MARTINEZ & CERQUEIRA, 2013) não foi captada pela amostra, tendo em vista 

a diferença nas aproximações para a mesma variável. 
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A variável Experiência Profissional durante Ensino Médio apresentou valores 

estatisticamente significativos para duas variáveis: questão 08 e questão 11. A maior parte da 

amostra afirmou não ter tido nenhuma experiência profissional durante o ensino médio 

(60,56%), seguidos da segunda maior parcela do grupo 11,27% que afirmou ter tido experiência 

profissional durante o período todo de ensino médio. Os respondentes que tiveram experiência 

profissional durante o período todo de ensino médio se subdividem em 37,50% para a 

modalidade Ensino Técnico e 50,00% para Ensino Regular.  

 

 

Figura 7 - MCA entre Experiência Profissional durante Ensino Médio e questão 08. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

O grupo que afirmou ter tido experiência profissional durante o período todo do ensino 

médio se aproximou mais da resposta “4 Opções”, aqueles que afirmaram ter tido de dois a três 

anos de experiência profissional se mantiveram mais próximos da resposta “0 Opção”, enquanto 

o restante (Não, Menos de um ano e De um a dois anos) se aproximaram da resposta “1 Opção”. 
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Figura 8 - MCA entre Experiência Profissional durante Ensino Médio e questão 11. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A questão 11 da segunda seção do formulário possui caráter de identificação. Foi 

elaborada com base na questão QK1 do questionário OCDE & CVM (2018) e buscou a 

autoavaliação do respondente quanto o conhecimento geral em finanças.   

O grupo que não possuiu experiência profissional durante o ensino médio e o grupo que 

trabalhou durante o ensino médio todo se aproximaram da resposta “Na média”, aqueles que 

trabalharam de um a dois anos se aproximaram da resposta “Muito baixo”, de dois a três anos 

se aproximaram da resposta “Razoavelmente alto” e menos de um ano se aproximaram da 

resposta “Razoavelmente baixo”. 

A variável Modalidade de Ensino Médio apresentou valores estatisticamente 

significativos para a questão 13. Foram observados os valores “Ensino Regular”, “Ensino 

Técnico (Ensino Profissional)” e “EJA (Educação para Jovens Adultos)”. Os respondentes que 

cursaram Ensino Técnico compõem 23,94% da amostra com 17 respostas e obtiveram atenção 

especial por possuírem, em tese, os atributos necessários para responder ao objeto da pesquisa. 

70,59% dos que cursaram Ensino Técnico afirmaram não ter tido experiência profissional 
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durante o ensino médio. Apenas 6,25% afirmaram ter tido experiências profissionais 

relacionadas a negócios durante o ensino médio. 

 

Figura 9 - MCA entre Modalidade de Ensino Médio e questão 13. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 É possível observar que tanto o grupo Ensino Regular quanto o grupo Ensino Técnico 

(Ensino Profissional) se aproximaram da resposta correta “Mais de R$ 100,00”. O grupo EJA 

mostrou-se mais próximo da resposta “Menos de R$ 100,00”. De acordo com a tabela 2, 

estudantes do ensino regular e do ensino técnico compõem 98,59% da amostra e as informações 

descritas na tabela 3 mostram que 83,10% responderam corretamente à questão 13. Os 

resultados evidenciados vão de encontro ao exposto por Carvalho & Scholz (2019) quando 

afirmaram que aos estudantes dos ensinos básico e médio era exposta matemática financeira 

básica.   

A variável Experiência Profissional relacionada a negócios apresentou valores 

estatisticamente significativos para as questões 09 e 10. O maior grupo desta variável afirmou 

não ter tido experiência profissional durante o ensino médio (56,34% ou 40 respondentes) e, 

dentro deste grupo, está o maior índice de alunos matriculados atualmente em instituições 
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públicas de ensino (72,50% ou 29 respondentes). Aqueles que afirmaram não ter tido 

experiências profissionais relacionadas a negócios compõem 26,76% da amostra, seguidos 

daqueles que alegaram ter tido experiências profissionais relacionadas a negócios com 16,90%. 

 

Figura 10 - MCA entre Experiência Profissional relacionada a negócios e questão 09. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A questão 09 possuía caráter de identificação e buscou verificar se o respondente 

conhecia produtos financeiros disponíveis para investimento. Foi adaptada do kit OCDE & 

CVM (2018). Foram disponibilizadas nove opções pré-definidas como forma de resposta, sendo 

uma delas a alternativa “Nenhum”.  

 Os três grupos se aproximaram dos maiores números de opções oferecidos pela questão 

09, que visava identificar o nível de conhecimento de produtos financeiros do respondente. O 

grupo “Não exerci atividade remunerada durante o ensino médio” se aproximou da resposta “8 

Opções”, o grupo “Sim” se aproximou da resposta “7 Opções” e o grupo “Não” se aproximou 

da resposta “6 Opções”. 
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A variável Tipo de Instituição apresentou valores estatisticamente significativos para a 

questão 10. Os resultados observados para esta variável se subdividiram em “Pública” com 46 

respostas (64,79%) e “Privada” com 25 respostas (35,21%). 

 

Figura 11 - MCA entre Tipo de Instituição e questão 10. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

É possível observar que o grupo de estudantes de instituições privadas se aproximou 

mais da resposta “5 Opções” enquanto o grupo de estudantes de instituições públicas se 

aproximou mais da resposta “0 Opção”.   
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A variável Curso apresentou valores estatisticamente significativos para as questões 08, 

10 e 12. Nesta variável a maior incidência de respostas foi “Ciências Atuariais” com 35,21% 

da amostra, seguido de “Relações Internacionais” com 15,49% da amostra. 

 

Figura 12 - MCA entre Curso e questão 08. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

É possível identificar grande concentração dos cursos nas proximidades das respostas 

“0 Opção”, “3 Opções” e “4 Opções”. O curso “Ciências Atuariais” mostrou maior proximidade 

com a resposta “3 Opções” e o curso “Relações Internacionais” mostrou maior proximidade 

com a resposta “4 Opções”. 
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Figura 13 - MCA entre Curso e questão 10. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Os resultados observados na associação da figura 13 demonstraram um maior 

espalhamento das respostas se comparado com os resultados da figura 12. Os cursos com maior 

número de respondentes “Ciências Atuariais” e “Relações Internacionais” ficaram mais 

próximos da resposta “1 Opção”. O curso “Administração” se destacou como o único curso 

mais próximo da resposta “6 Opções”. 
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Figura 14 - MCA entre Curso e questão 12. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Houve uma maior concentração de cursos ao redor da resposta correta “Depende do tipo 

de coisa que se queira comprar” e da reposta parcialmente correta “Menos do que poderia 

comprar hoje”. As respostas “Mais do que poderia comprar hoje” e “A mesma quantidade” 

também tiveram cursos próximos a elas. Foi possível identificar maior concentração de cursos 

relacionados a negócios das respostas corretas, bem como maior contração de cursos não 

relacionados a negócios das respostas incorretas.  

Lucci, Zerrenner, Verrone & Santos (2006) em sua pesquisa trabalharam com uma 

amostra semelhante, alunos que adquiriram conhecimento em finanças durante o curso de 

graduação, e observaram que os estudantes de cursos relacionados a negócios possuíam elevado 

índice de acerto em questões que tratavam do valor do dinheiro no tempo. Guimarães & 

Inglesias (2021) também obtiveram resultados significativos para os diferentes cursos técnicos, 

corroborando a análise anterior. 

A variável Exerce Atividade Remunerada apresentou valores estatisticamente 

significativos para as questões 06 e 13. Dentre a maioria dos respondentes (aqueles que 
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afirmaram exercerem atividade remunerada), 36,07% frequentaram instituições privadas de 

ensino superior e 63,93% frequentaram instituições públicas de ensino superior. No tocante à 

modalidade de ensino dessa parcela, 26,23% concluíram o ensino médio na modalidade ensino 

técnico e 73,77% na modalidade de ensino regular. 

 

 

Figura 15 - MCA entre Exerce Atividade Remunerada e questão 06. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A questão 06 possuía caráter de identificação e buscou verificar se o respondente possui 

reserva de emergência. De acordo com Nunes (2021) a construção de uma reserva financeira 

de emergência pode auxiliar na manutenção do pagamento das despesas em períodos de crise. 

Portanto, a questão foi elaborada com base na questão QF4 do kit OCDE & CVM (2018). Foi 

disponibilizada a opção binária (Sim e Não) como forma de resposta. A questão não analisou o 

conhecimento do conceito, mas por meio de sua resposta foi possível identificar os respondentes 

que possuíam a reserva e os respondentes que não possuíam. 

Os grupos que responderam “Sim” e “Não” para a variável “Exerce Atividade 

Remunerada” mostraram maior proximidade à resposta “Sim” para a questão 06 da segunda 
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seção do formulário. De acordo com Costa & Miranda (2013) existe relação direta entre o nível 

de educação financeira influencia diretamente na decisão de poupar. Entretanto, como apenas 

18,31% afirmaram ter alto nível de conhecimento sobre questões financeiras e 100% das 

respostas para a variável “Exerce Atividade Remunerada” mostrou proximidade com a resposta 

“Sim” para a questão 06, não foi observado aqui o mesmo fenômeno.  

É valido ressaltar que a amostra se mostrou bem dividida na resposta da questão 06. 

Conforme dados expostos na tabela 3, os que responderam “Sim” foram 50,70% e os que 

responderam “Não” foram 49,30%. Apesar da aproximação evidenciada pela figura 15, 

observou-se que pouco mais da metade da amostra possuía reserva financeira de emergência. 

 

 

Figura 16 - MCA entre Exerce Atividade Remunerada e questão 13. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Com base na análise da figura 16 é possível verificar que os respondentes que afirmaram 

exercer atividade remunerada mostraram maior proximidade com a resposta correta “Mais de 

R$ 100,00”, enquanto os respondentes que afirmaram não exercer atividade remunerada 
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mostraram maior proximidade com a resposta incorreta “Impossível dizer com base nas 

informações dadas” para a questão 13.  

A resposta “Sim” para essa variável subdivide-se em 26,23% estudantes de ensino 

técnico e 73,77% estudantes de ensino regular. Ambos os valores são as maiores concentrações 

por categoria quando se compara com os percentuais de composição da resposta “Não” (10,00% 

e 80,00% respectivamente). 

A variável Decisões apresentou valores estatisticamente significativos para a questão 

11. Os valores obtidos por esta variável visavam identificar se o respondente tomava as próprias 

decisões financeiras. 94,37% das respostas foram “Sim” e apenas 5,63% das respostas foram 

“Não”. 

 

Figura 17 - MCA entre Decisões e questão 11. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Observa-se que aqueles que responderam “Sim” para a variável “Decisões” se 

aproximaram da resposta “Na média” para a questão 11, enquanto aquelas que responderam 

“Não” se aproximaram da resposta “Muito baixo”. 
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A variável Responsável pelas decisões apresentou valores estatisticamente 

significativos para a questão 11. Os valores obtidos por esta variável visavam identificar se o 

respondente possuía companhia na tomada das decisões financeiras dentro do domicílio. 

59,15% da amostra afirmou tomar as decisões em conjunto, 19,72% da amostra afirmou tomar 

as decisões sozinho e 21,13% da amostra afirmou que outra pessoa toma essas decisões. 

 

 

Figura 18 - MCA entre Responsável pelas decisões e questão 11. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Observa-se que aqueles que tomam as decisões sozinhos e aqueles que tomam as 

decisões em conjunto se aproximaram da resposta “Na média” para a questão 11, enquanto 

aquelas que responderam que outra pessoa toma as decisões se aproximaram da resposta 

“Razoavelmente baixo”. 
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4.3. ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES POR MODALIDADE DE ENSINO MÉDIO 

No total, onze variáveis caracterizantes demonstraram resultados estatisticamente 

significativos para um total de dezoito variáveis explicativas conforme expõe a tabela 1. Será 

exposto na tabela a seguir o percentual de participação de estudantes que afirmaram terem 

participado da modalidade de ensino técnico para as associações entre variáveis que 

demonstraram resultado estatisticamente significativo e as questões de caráter de teste (questões 

12 e 13). 

 

Tabela 4 - Análise do percentual de participação de alunos do ensino técnico por 

resposta na associação 

Variável/Questão 

Q12 

Menos do 

que poderia 

comprar 

Q12 

Depende do 

tipo de coisa 

que se queira 

comprar 

Q12 

A mesma 

quantidade 

Q13 

Mais de 

R$100,00 

Q13 

Impossível dizer 

com base nas 

informações 

dadas 

Q13 

Menos de 

R$ 

100,00 

Cor 
- - - 21,82% 31,25% - 

Tempo de conclusão 

do Ensino Médio 
18,75% 66,67% 60,00% 18,75% 66,67% 60,00% 

Modalidade de 

Ensino Médio 
- - - 100,00% - 0,00% 

Exerce Atividade 

Remunerada 
- - - 26,23% 10,00% - 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme exposto pela Tabela 4, foi possível identificar maior concentração de alunos 

do ensino técnico nas respostas corretas em três dentre as cinco associações analisadas para as 

questões de caráter de teste. Nas variáveis Cor e Tempo de Conclusão do Ensino Médio foi 

possível observar maior concentração de alunos do ensino técnico na resposta incorreta para a 

questão 13. 

A variável Modalidade de Ensino Médio, de maneira geral, apresentou aproximações 

com duas respostas, uma correta e outra incorreta. Os alunos do ensino técnico e do ensino 

regular apresentaram totalidade na composição percentual na aproximação com a resposta 

correta. Já os alunos da modalidade EJA apresentaram totalidade na composição percentual da 

resposta incorreta. 

De maneira a complementar a análise, será identificado na tabela a seguir o percentual 

de composição dos estudantes de ensino regular nas associações entre variáveis que 

demonstraram resultado estatisticamente significativo e as questões de caráter de teste. 
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Tabela 5 - Análise do percentual de participação de alunos do ensino regular por 

resposta na associação 

Variável/Questão 

Q12 

Menos do 

que poderia 

comprar 

Q12 

Depende do 

tipo de coisa 

que se queira 

comprar 

Q12 

A mesma 

quantidade 

Q13 

Mais de 

R$100,00 

Q13 

Impossível dizer 

com base nas 

informações 

dadas 

Q13 

Menos de 

R$ 

100,00 

Cor 
- - - 76,36% 68,75% - 

Tempo de conclusão 

do Ensino Médio 
79,69% 0,00% 40,00% 79,69% 0,00% 40,00% 

Modalidade de 

Ensino Médio 
- - - 100,00% - 0,00% 

Exerce Atividade 

Remunerada 
- - - 73,77% 80,00% - 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados expostos na tabela 5 mostram que os alunos do ensino regular também 

demonstraram maior concentração em três dentre as cinco associações analisadas que 

apresentaram resultados estatisticamente significativos para as questões de caráter de teste. O 

resultado obtido na variável Tempo de conclusão no Ensino Médio foi a maior composição na 

resposta parcialmente correta, enquanto na variável Exerce Atividade Remunerada a maior 

concentração foi na resposta incorreta. 

A análise disposta na seção anterior, quando conflitada com os dados expostos nas 

tabelas 4 e 5 sugerem não haver diferenças significativas entre as respostas obtidas entre os 

participantes de ambas as modalidades de ensino médio. O resultado observado vai de encontro 

ao que Guimarães & Inglesias (2021) encontraram em sua pesquisa.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar diferenças no desempenho acerca de 

questionamentos relacionados a educação financeira entre respondentes que obtiveram contato 

com educação financeira e respondentes que não obtiveram contato com educação financeira. 

Para tanto, foi promovida a aproximação entre curso técnico e educação financeira, por entender 

que como não há a disciplina “educação financeira” na grade curricular estabelecida pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) não haveria padrão de comparação suficiente em uma 

eventual amostra. 

Os objetivos específicos visaram identificar e analisar o perfil da amostra coletada, bem 

como analisá-lo com base nas respostas fornecidas acerca de educação financeira. Os dados 

foram coletados por meio de formulário e a amostra incluiu apenas pessoas que cursam (ou 

cursaram em algum momento) a graduação. Ao total foram 71 respostas válidas e completas. 
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O formulário foi composto por duas seções, sendo a primeira de caracterização da amostra e a 

segunda composta por questionamentos que auxiliaram na condução da pesquisa até o seu 

objetivo. Foi utilizada a Análise de Correspondência Múltipla por meio do software R para 

realizar o relacionamento entre as variáveis e com base na proximidade de ambas determinar a 

associação entre elas.  

A pesquisa encontrou limitações no que tange a coleta de uma amostra significativa, o 

que acabou por impactar a análise das diferentes variáveis selecionadas pela pesquisa. Apesar 

de ampla divulgação, o formulário apresentou baixa adesão de respondentes. Além disso, o 

tratamento dos dados acabou por excluir algumas respostas da base de dados por fornecer 

valores não condizentes com seus pré-requisitos, reduzindo ainda mais a amostra.  

Os resultados evidenciados sugerem não haver diferenças significativas entre a 

aproximação realizada com contato com educação financeira (ensino técnico) e a resposta de 

questionamentos acerca de educação financeira, bem como resposta positiva para adoção de 

práticas saudáveis de gestão orçamentária, se comparado com os resultados obtidos para a 

parcela da amostra que não teria tido o mesmo contato com educação financeira durante o 

ensino médio. Com base nos dados observados pela pesquisa e na análise realizada, rejeita-se 

a hipótese nula determinada na seção 1.4 desta.  

O resultado obtido nesta pesquisa vai de encontro a literatura observada, que sugere 

existência de impactos positivos da educação financeira na vida das pessoas. O levantamento 

bibliográfico realizado por esta pesquisa sugere que o contato do aprendizado da educação 

financeira pode fornecer alternativas para gestão orçamentária saudável, ressaltando a 

importância da disseminação do tema. Portanto, entende-se como contribuição da pesquisa a 

identificação, caracterização, análise e descrição da amostra de estudantes e ex-estudantes de 

graduação e seu conhecimento sobre o tema.  

Os resultados observados nesta pesquisa não se coadunam com os dados observados na 

sociedade brasileira no tocante a gestão orçamentária pessoal (PEIC) (2022). Diante do exposto, 

propõe-se a realização de pesquisas relacionadas ao tema que se atentem às limitações desta e 

contribuam para o ainda incipiente debate sobre regularização da educação financeira na 

formação básica brasileira (Savoia, Saito & Santana, 2007).  
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APÊNDICE 

SEÇÃO 1 - CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

1. Insira seu e-mail: ______ 

 

2. Qual gênero que você mais se identifica? 

( ) Mulher 

( ) Homem 

( ) Outro. Qual? _____________ 

( ) Prefiro não responder. 

 

3. Qual a sua idade? ______ 

  

4. Qual a sua cor/raça? 

( ) Branca.  

( ) Amarela.  

( ) Indígena.  

( ) Parda.  

( ) Preta. 

 

5. Em qual estado você mora atualmente? 

( ) AC. 

( ) AL. 

( ) AP. 

( ) AM. 

( ) BA. 

( ) CE. 

( ) DF. 

( ) ES. 

( ) GO. 

( ) MA. 

( ) MT. 

( ) MS. 

( ) MG. 
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( ) PA. 

( ) PB. 

( ) PR. 

( ) PE. 

( ) PI. 

( ) RR. 

( ) RO. 

( ) RJ. 

( ) RN. 

( ) RS. 

( ) SC. 

( ) SP. 

( ) SE. 

( ) TO. 
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6. Quantos anos você levou para cursar o ensino médio (2º grau)? 

( ) Menos de 3 anos. 

( ) 3 anos. 

( ) 4 anos. 

( ) 5 anos.  

( ) 6 anos. 

( ) Mais de 6 anos. 

 

7. Em que tipo de escola você cursou ou está cursando o ensino médio (2º grau)? 

( ) Somente em escola pública. 

( ) Maior parte em escola pública. 

( ) Somente em escola particular. 

( ) Maior parte em escola particular. 

 

8.  Em que modalidade de ensino você concluiu ou vai concluir o ensino médio (2º 

grau)? 

( ) Ensino regular. 

( ) Educação para jovens e adultos (antigo supletivo). 

( ) Ensino técnico / ensino profissional 

 

9. Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada durante seus estudos no ensino 

médio (2º grau)? 

( ) Sim, todo o tempo. 

( ) Sim, menos de 1 ano. 

( ) Sim, de 1 a 2 anos. 

( ) Sim, de 2 a 3 anos. 

( ) Não. 
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10. A atividade possuía relação com administração, contabilidade, finanças ou alguma 

outra na área de negócios? 

( ) Sim 

( ) Não  

( ) Não exerci atividade remunerada durante o ensino médio. 

 

11. Em qual instituição de ensino superior você está matriculado atualmente?  

( ) Pública; 

( ) Privada 

 

12. Qual curso você está matriculado atualmente? 

( ) Ciências Atuariais. 

( ) Ciências Contábeis;  

( ) Ciências Econômicas;  

( ) Administração;  

( ) Relações Internacionais; 

( ) Direito; 

( ) Outro. Especificar: _________ 

 

13. Em qual ano do curso você está atualmente? (considere o ano em andamento) 

( ) 1° ano 

( ) 2º ano 

( ) 3º ano 

( ) 4º ano 

( ) 5º ano 

( ) 6º ano 

( ) Outro. Especificar: _________ 

 

14. Você trabalha ou exerce alguma função remunerada atualmente? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

15. Quantas pessoas moram com você? 
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Especificar: _________ 

16. Quantas pessoas compõe a renda familiar? 

Especificar: _________ 

 

17. Você toma as decisões do dia-a-dia sobre seu próprio dinheiro? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

18. Quem é responsável por tomar as decisões do dia-a-dia sobre dinheiro em seu 

domicílio? 

( ) Você toma essas decisões sozinho 

( ) Você toma essas decisões com outra pessoa 

( ) Outra pessoa toma essas decisões 

 

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS EM EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

19. Se você enfrentasse uma grande despesa hoje - equivalente à sua 

própria renda mensal - você seria capaz de pagá-la sem tomar dinheiro emprestado ou 

pedir ajuda a familiares ou amigos? (Questão 06) 

( ) Sim 

( ) Não 

 

20. Você possui objetivos financeiros? (Questão 07) 

( ) Sim 

( ) Não 
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21. Quais ações você tem empreendido para atingir seu objetivo mais importante? 

(Questão 08) 

( ) Preparou um plano de ação 

( ) Aumentou a amortização das dívidas do cartão de crédito ou de empréstimos 

( ) Poupou ou investiu dinheiro 

( ) Procurou uma fonte de renda nova/diferente/adicional 

( ) Identificou uma fonte de crédito 

( ) Reduziu os gastos 

( ) Nada. 

( ) Outro. Qual? ___________ 

 

22. Como você avalia seu conhecimento geral sobre questões financeiras? (Questão 11) 

( ) Muito alto 

( ) Razoavelmente alto 

( ) Na média 

( ) Razoavelmente baixo 

( ) Muito baixo 

 

23. Assinale quais produtos financeiros listados a seguir você já ouviu falar:  

(Questão 09) 

( ) Ações 

( ) CDB 

( ) CRI/CRA 

( ) Fundos de Investimento 

( ) LCI/LCA 

( ) Poupança 

( ) Previdência Privada 

( ) Tesouro Direto 

( ) Nenhum. 
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24. Assinale quais produtos financeiros listados a seguir você adquiriu nos últimos 

12 meses: (Questão 10) 

( ) Ações 

( ) CDB 

( ) CRI/CRA 

( ) Fundos de Investimento 

( ) LCI/LCA 

( ) Poupança 

( ) Previdência Privada 

( ) Tesouro Direto 

( ) Nenhum. 

( ) Outro. Qual? ____________ 

 

25. Imagine que você vá receber R$ 1.000,00 de presente daqui um ano e que a inflação 

no período seja de 10%. Daqui a um ano, você poderá comprar: (Questão 12) 

( ) Mais do que poderia comprar hoje 

( ) A mesma quantidade 

( ) Menos do que poderia comprar hoje 

( ) Depende do tipo de coisa que se queira comprar 

( ) Não sei. 

 

26. Imagine que você aplique R$ 100,00 em uma aplicação financeira que rende 5% ao 

ano. Qual será o saldo dessa aplicação ao final do primeiro ano? (Desconsidere 

tributação e inflação). (Questão 13) 

( ) Mais de R$ 100,00  

( ) Exatamente R$ 100,00 

( ) Menos de R$ 100,00 

( ) Impossível dizer com base nas informações dadas. 

 


	48ae1a802221b816ef317caf3e9d9d929336e6ed3fe1b3f3c37b0a383e41308d.pdf
	a2664da65d44e03e638edfd82e3b79a31e84f331cf883be36159e0c193085118.pdf
	48ae1a802221b816ef317caf3e9d9d929336e6ed3fe1b3f3c37b0a383e41308d.pdf

