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RESUMO 

 

Em um cenário no qual cada vez mais brasileiros buscam conhecimentos em finanças a fim de 

aproveitar oportunidades no mercado financeiro nacional, o presente trabalho busca entender 

como a educação financeira, atrelada a um adequado planejamento, influencia a capacidade dos 

consumidores de lidar com situações distintas em termos de liquidez, rentabilidade e risco. 

Tendo em vista que a pesquisa foi desenvolvida considerando a realidade dos discentes de 

graduação da Faculdade de Economia, Administração, Atuariais e Contabilidade da 

Universidade Federal do Ceará foi definido como pergunta norteadora da pesquisa a seguinte 

questão: Qual é a influência da educação financeira na formação do perfil de investidor dos 

estudantes de graduação da FEAAC/UFC? A pesquisa identificou que a maioria dos alunos 

consulta com frequência informações sobre educação financeira, sendo a própria faculdade uma 

de suas principais fontes de pesquisa. A elaboração de um planejamento financeiro, atrelado ao 

monitoramento frequente dos seus resultados, também se mostrou uma realidade comum entre 

os respondentes, principalmente sobre os que declararam se identificar com perfis mais 

arrojados e com menor nível de aversão a perda. Ao fim, conclui-se a necessidade de estimular, 

por meio de disciplinas e projetos de extensão, a educação financeira com enfoque sobre o 

planejamento financeiro a fim de transpor barreiras ao desenvolvimento de investidores mais 

abertos às mais diversas oportunidades em termos de risco, liquidez e rentabilidade, bem como 

para formar indivíduos aptos a lidar racionalmente com a aversão a perda. 

 

Palavras-chave: Educação financeira. Planejamento financeiro. Teoria do Prospecto. Aversão 

a Perda.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In a scenario in which more and more Brazilians seek knowledge in finance in order to take 

advantage of opportunities in the national financial market, this paper wants to understand how 

financial education, linked to adequate financial planning, influences the ability of consumers 

to deal with different situations in liquidity, profitability and risk. Bearing in mind that the 

research was developed considering the reality of undergraduate students at the Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade of Universidade Federal do Ceará, the 

following question was defined as the guiding question of the research: What is the influence 

of financial education on the investor profile of undergraduate students at FEAAC / UFC? The 

survey found that most students frequently consult information about financial education, with 

the college itself being one of its main sources of research. The financial planning, linked to the 

constant monitoring of its results, also proved to be common among the respondents, mainly 

about what they declared to identify with bolder profiles and with a lower level of loss aversion. 

Finally, concludes about the need to stimulate, through disciplines and extension projects, 

financial education with a focus on financial planning in order to overcome barriers to the 

development of investors more open to the most diverse opportunities in terms of risk, liquidity 

and profitability, as well as to train individuals capable of rationally dealing with loss aversion. 

 

Keywords: Financial education. Financial planning. Prospect Theory. Loss Aversion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Atkison et all (2015), a falta de conhecimento e habilidades em 

finanças, atrelados à pouca motivação e confiança do consumidor, evidenciam o despreparo da 

maioria da população mundial no que tange à elaboração de um planejamento financeiro a longo 

prazo. Esse panorama sugere a necessidade da popularização da educação financeira, por meio 

de informações e orientações de qualidade, como forma de superar tal adversidade. 

Sobre isso, conforme exposto em levantamento elaborado pela Associação 

Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA) no fim de 2018, 

apurou-se que, embora 56% dos brasileiros entrevistados possuam interesse em poupar para 

investir ainda nos próximos 12 meses, apenas 8% de fato conseguiu montar uma reserva para 

investir no último ano. Tal fato evidencia que a relação do brasileiro com os investimentos 

disponíveis no mercado nacional ainda é distante em virtude do desenvolvimento ainda recente 

de uma cultura de investimentos a nível nacional. Nesse contexto, Wisniewski (2011) aponta a 

educação financeira como o mais importante instrumento de suporte ao mercado financeiro, 

sobre o qual possui papel fundamental na fomentação. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define 

a educação financeira como sendo o processo no qual tanto consumidores quanto investidores 

melhoram sua compreensão acerca dos produtos financeiros e, com auxílio da adequada 

informação, instrução e orientação objetiva, tornam-se aptos e adquirem a confiança necessária 

para lidar com oportunidades e riscos financeiros (OCDE, 2005). 

Nesse contexto, o Banco Central do Brasil (BCB) completa conceituando educação 

financeira como sendo a prática de direitos e deveres que permite ao cidadão gerir bem seus 

recursos financeiros. Segundo o órgão, o desenvolvimento da cidadania financeira só é possível 

em um contexto de promoção da educação financeira, da proteção ao consumidor de serviços 

financeiros e da participação no diálogo sobre o Sistema Financeiro Nacional (BCB, 2018). 

Sobre isso, Ramos e Moraes Júnior (2012) afirmam que saber agir com o dinheiro 

é essencial para garantir a acumulação de um excedente e transformá-lo em aplicações, o que 

será revertido em maiores benefícios e garantirá certa tranquilidade financeira. Para os autores, 

é através da educação financeira que se torna possível sanar a falta de organização nas finanças 

pessoais, bem como desmistificar o mercado de capitais. 

Os consumidores possuem à sua disposição uma ampla gama de serviços 

financeiros dispostos a cobrir riscos importantes, como envelhecimento, doenças ou perda de 

habitação, o que seria um resultado da redução de pensões e benefícios de saúde promovidas 
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pelos governos e corporações. Diante disso, a necessidade de os cidadãos entenderem melhor 

conceitos, como risco financeiro e sua implicação em termos de investimento, poupança e 

crédito é cada vez mais evidente (OCDE, 2005). 

Considerando esse cenário, são válidos os debates que buscam compreender os 

fatores que afetam as decisões financeiras dos consumidores, bem como o seu perfil. 

Assim sendo, destacam-se também os estudos relativos à teoria de finanças 

comportamentais que, conforme exposto por Carmo (2005), incorporam elementos da 

psicologia à economia a fim de esclarecer o processo decisório no ambiente das finanças. 

Nofsinger (2006) completa afirmando que a psicologia e as emoções podem levar os 

investidores a erros previsíveis em suas especulações afetando sua forma de investir.  

De acordo com Ribeiro e Machado (2013), esse ramo de estudo das finanças é o 

responsável por investigar como os investidores interpretam e agem com base nas informações 

disponíveis a fim de explicar as decisões tomadas, focando sua análise nas ilusões cognitivas e 

em seu reflexo sobre investidores e mercado financeiro. Para os autores, entender a aversão à 

perda tem se mostrado um dos pilares desse modelo comportamental que busca compreender o 

valor psicológico que os ganhos e perdas possuem para os investidores. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Com base nas informações apresentadas, definiu-se que a questão norteadora da 

pesquisa é: Qual é a influência da educação financeira na formação do perfil de investidor dos 

estudantes de graduação da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

da Universidade Federal Ceará (FEAAC/UFC)? 

 

1.2 Objetivos do trabalho 

 

Tendo em vista o contexto atual e a natureza do problema de pesquisa definido 

anteriormente, optou-se por estabelecer o seguinte objetivo geral para a pesquisa: investigar a 

influência da educação financeira na formação do perfil de investidor dos estudantes de 

graduação da FEAAC. 

Nesse sentido, a fim de se atingir o objetivo geral citado, prescrevem-se os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Analisar o comportamento financeiro dos discentes da FEAAC; 

2. Verificar o perfil de investidor dos discentes da FEAAC. 
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3. Avaliar a influência do planejamento financeiro no perfil de investimento; 

 

1.3 Justificativa da escolha do tema 

 

Conforme exposto por Berté (1998), entre os diferentes segmentos existentes no 

mercado financeiro, o mercado de capitais é o principal sustentador do desenvolvimento 

econômico, haja vista que esse mercado atua financiando a economia a médio e longo prazo. 

Desse modo, torna-se possível a repartição da propriedade e o incentivo à democratização do 

poder e da própria sociedade. Somando-se a isso o fato de que a educação financeira possibilita 

o desenvolvimento de habilidades que contribuem para a boa gestão das finanças pessoais e 

para a ascensão de um mercado mais competitivo e eficiente (VIEIRA; BATAGLIA; SEREIA, 

2011), pode-se verificar a relevância do estudo para a sociedade. 

Além disso, é inegável o surgimento, mesmo que prematuro, de uma cultura de 

poupança e investimentos pelo pequeno investidor iniciante. Segundo notícia divulgada pelo 

Tesouro Nacional (2020), o tesouro direto encerrou o ano de 2019 com um crescimento de 

52,76% no número de investidores, índice que representa cerca de 34 mil novos investidores 

ativos por mês e, no mesmo ano, a Brasil, Bolsa, Balcão (B3) ultrapassou os 1,5 milhão de 

investidores, número que, embora tímido quando comparado com o desempenho das economias 

de países desenvolvidos, é um importante dado levando-se em conta o retrospecto nacional (B3, 

2020). Esse cenário de inserção do investidor iniciante no mercado nacional reforça a relevância 

de se entender o seu comportamento para estimular o desenvolvimento nacional, o que – aliado 

com a importância de se destacar a contribuição da academia nesse cenário – contribui para 

fomentar a singularidade desse estudo.  

Vale ainda ressaltar que existe boa quantidade de produção acadêmica envolvendo 

educação financeira atrelado a aspectos como: o seu papel na tolerância ao risco, propostas de 

discussões escolares sobre educação financeira, análises sobre a relação da educação financeira 

com a gestão de finanças pessoais e a inserção no mercado de ações, educação financeira dos 

discentes nas áreas de negócios, e ainda destacando sua participação no processo de inclusão 

financeira. No entanto, a maior disponibilidade atual de informações sobre investimentos, 

atrelada ao momento de reorganização do mercado financeiro – com queda da rentabilidade na 

renda fixa e ascensão do mercado de maior risco da renda variável, instiga o desenvolvimento 

de estudos que visem questionar a preparação do investidor iniciante e o papel das instituições 

de educação na sua formação. 
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Diante disso, esse estudo é composto, em sua primeira seção pela apresentação do 

tema educação financeira, discorrendo seu panorama a nível nacional e expondo algumas 

iniciativas de fácil acesso que promovem essa temática. Posteriormente, são introduzidos os 

conceitos de planejamento financeiro relacionando a importância da educação financeira na 

elaboração do planejamento financeiro. Adiante, é debatido um pouco mais sobre o mercado 

financeiro nacional com suas alternativas de investimento, a identificação dos perfis de 

investidor e a inserção das finanças comportamentais com enfoque na abordagem da Teoria do 

Prospecto. Na seção seguinte, são descritos os procedimentos metodológicos adotados na 

condução da pesquisa. A quarta seção trata da análise dos resultados obtidos a partir dos 

questionários aplicados, seguindo posteriormente para as considerações finais sobre o estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, são detalhados os mais recentes estudos sobre a relação entre educação 

financeira, planejamento financeiro e finanças comportamentais, bem como seu impacto sobre 

a formação do perfil de investidor. 

 

2.1 A Educação Financeira no Brasil  

 

Conforme exposto por Hofmann e Moro (2013), a importância da educação 

financeira enquanto mecanismo de inclusão social tem sido cada vez mais reconhecida pelas 

organizações internacionais, o que em muito se deve à preocupação pública e privada com as 

estatísticas alarmantes acerca das competências econômicas e do letramento financeiro da 

população de diversos países, sobretudo dos em desenvolvimento.  

No contexto brasileiro, observa-se que a educação financeira ainda está em estágio 

de desenvolvimento inferior quando em comparação com países como Estados Unidos e Reino 

Unido. Nos Estados Unidos, esse tema já é adotado obrigatoriamente na grade de ensino de 

alguns estados e 72% dos bancos já promovem programas de educação financeira. No Reino 

Unido, existem fundos criados exclusivamente para o estímulo à cultura de poupança (MELO, 

2016). 

Para Vieira, Bataglia e Sereia (2011), um dos principais motivos para justificar o 

atraso da preocupação das autoridades brasileiras com o desenvolvimento da educação 

financeira é o passado cultural e histórico do país, momento no qual as variações monetárias e 

as altas taxas de inflação foram características marcantes e constantes na economia nacional, 

fazendo com que o indivíduo fosse levado a tomar decisões no curto prazo e com pouco 

planejamento prévio. Diante disso, só a partir do processo de abertura econômica realizado na 

década de 1990 e da estabilização da moeda em 1994, a sociedade pôde desfrutar de uma nova 

visão em gestão financeira ocasionada pelo aumento do poder aquisitivo, pela concessão do 

crédito e pelos consequentes aumentos no consumo, poupança e investimento. 

Melo (2016) completa pontuando que a sociedade, após esse processo, passou a 

demandar mais conhecimento e informações atualizadas, a fim de tomar suas decisões de 

maneira fundamentada e segura. Contudo, a educação financeira não foi inserida de maneira 

oficial nas grades curriculares e, nas universidades, não foram promovidas ações efetivas e 

duradouras de estímulo a essa prática. Para o mesmo autor, há uma situação preocupante no 
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âmbito da educação financeira dos brasileiros, de modo a exigir sua inserção em todas as esferas 

de ensino, fato ainda mais evidente em vista da desequilibrada distribuição de renda do país. 

No Brasil, a educação financeira se tornou ainda mais importante após a crise 

financeira global de 2008, quando a temática ganhou destaque, enquanto política de estado, 

com a elaboração do Decreto Nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, que versa sobre a Estratégia 

Nacional da Educação Financeira (ENEF). No decreto, a ENEF é apresentada com a finalidade 

de promover a educação financeira e previdenciária, além de contribuir para o fortalecimento 

da cidadania e para a eficiência e solidez do Sistema Financeiro Nacional (SFN), bem como 

para a tomada de decisões eficientes por parte dos consumidores. Vale ressaltar que o mesmo 

decreto organizou ainda a criação do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), 

responsável pela criação do projeto-piloto de educação financeira nas escolas (ROSSETO, 

2019). 

 Tais políticas ganham ainda mais destaque quando se verifica que, conforme 

Campos, Teixeira e Coutinho (2015), a educação financeira é cada vez mais fundamental no 

desenvolvimento das seguintes habilidades no ambiente escolar: 

1. Entender o funcionamento do mercado e a influência dos juros sobre a 

vida financeira do cidadão; 

2. Estimular o consumo consciente; 

3. Desenvolver habilidades de análise de oportunidades de financiamento; 

4. Utilização consciente e sábia do crédito, evitando endividamento; 

5. Demonstrar a importância de planejar e acompanhar o orçamento pessoal e 

familiar; 

6. Instigar a realização do ato de poupar como forma de concretização de 

projetos; 

7. Organizar e manter uma boa gestão financeira; 

8. Disseminação de boas práticas financeiras entre os amigos e a família; 

9. Difundir a cultura de poupar para o futuro; 

10. Planejar a aposentadoria. 

Assim sendo, pode-se entender a educação financeira como um instrumento capaz 

de promover o desenvolvimento econômico, tendo em vista que a qualidade das decisões 

financeiras dos indivíduos impacta toda a economia, bem como possui forte relação com a 

inadimplência dos consumidores e, consequentemente, com a capacidade de investimentos do 

país (CAMPOS; TEIXEIRA; COUTINHO, 2015). 
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2.1.2 Ações de promoção da educação financeira no Brasil 

 

Conforme informações da Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-

Brasil, 2018), um dos projetos desenvolvidos pela ENEF é o mapeamento das iniciativas em 

educação financeira. Em 2009, durante a realização de uma pesquisa preliminar de iniciativas 

de educação financeira no país, foram identificadas 64 iniciativas. Já em 2013, com a realização 

do 1º mapeamento oficial, notou-se 803 ações atuantes em diferentes regiões. No último 

mapeamento realizado em 2018, mais de 1300 iniciativas foram reconhecidas, das quais fazem 

parte ações de escolas, universidades, iniciativas públicas e privadas, associações, cooperativas 

e empresas do terceiro setor (AEF-Brasil, 2018). Diante disso, nesse estudo, optou-se por 

apresentar algumas das principais ações de fomentação da educação financeira no Brasil. 

 

2.1.2.1 Programa de Educação Financeira do Banco Central – (PEF-BC) 

 

O Objetivo do PEF-BC é propiciar orientação para a sociedade acerca de assuntos 

financeiros destacando o papel do Banco Central enquanto agente promotor da estabilidade 

econômica. Conforme informações do BCB, pesquisas revelam que, para grande parte da 

população, a instituição é vista com onipresença salutar para a economia, mas não é visível em 

seu dia a dia. Diante disso, o PEF-BC passou a priorizar o conhecimento oferecido à população, 

em que sobressai o papel do Banco Central como propiciador da cidadania (BCB, 2019). 

Assim sendo, o programa foi estruturado para desempenhar ações educativas 

permanentes de curto, médio e longo prazo, segmentadas por público (população em geral, 

imprensa, estudantes, ambiente acadêmico etc.) e vinculadas aos cinco pilares descritos a 

seguir: 

1. Planejamento financeiro: Como administrar melhor o dinheiro, noções de 

orçamento, compras a prazo etc.; 

2. Economia: Conhecimentos sobre inflação, taxas de juros, câmbio etc.; 

3. Operações financeiras: Conceito bancários, tipos de operações, agentes 

financeiros etc.; 

4. Banco Central: Como age, funções, limites de atuação etc.; e 

5. Meio circulante: Uso e preservação de cédulas e moedas, combate à 

falsificação etc. 

Dessa forma, é possível enumerar ainda, enquanto ações desenvolvidos pelo PEF-

BC (BCB, 2019), os seguintes projetos educacionais: 
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1. Projeto Museu-Escola: Consiste em visitas monitoradas de escolas ao 

Museu de Valores, onde são desenvolvidas atividades lúdico-pedagógicas 

conforme a faixa etária e o nível de escolaridade da turma. O projeto recebe 

escolas do Distrito Federal e entornos. 

2.  Projeto O Museu Vai à Escola: Esse programa leva palestras às escolas do 

Distrito Federal e do entorno com o objetivo de conhecer um pouco mais 

sobre a história do dinheiro no Brasil e no Mundo. 

3. Projeto BC e Universidade: É composto por palestras realizadas 

mensalmente por servidores do Banco Central, dirigidas aos estudantes de 

nível superior, e retransmitidas para todas as gerências regionais, chegando 

a cerca de 5 mil universitários a cada ano. 

4. Projeto BC Jovem: Busca oferecer educação financeira aos jovens e 

adolescentes através de uma linguagem simples e dinâmica. Encontra-se em 

reformulação e contará em breve com novos jogos e conteúdos sobre 

educação financeira para jovens e adolescentes. 

Savoia, Saito e Santana (2007) questionam o PEF-BC por não possuir conteúdos 

direcionados ao público adulto, maior usuário dos serviços financeiros, além de não buscar 

regulamentar nenhum mecanismo de fomento da educação financeira em outros bancos 

comerciais ou instituições financeiras em geral. 

 

2.1.2.2 Guia de excelência – BCB 

 

O Guia de Excelência de Educação na Oferta de Serviços financeiros é um manual 

elaborado pelo BCB com o propósito de divulgar práticas que, quando empregadas por 

instituições financeiras, contribuem para a propagação da educação financeira entre o 

consumidor brasileiro. Dessa forma, o objetivo do Guia de Excelência é se tornar referência 

para as demais instituições financeiras que queiram adotar práticas voltadas à educação 

financeira dos consumidores no momento da oferta dos serviços (BCB, 2014). 

O guia foi norteado por seis princípios sustentadores (BCB, 2014): 

1. Educação financeira 

2. Vontade de informar: ir além de entregar um contrato e verificar a 

compreensão do consumidor sobre o produto financeiro solicitado. 
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3. Psicologia econômica: Incorporar mecanismos que induzam mudanças no 

comportamento do consumidor, tornando o processo de tomada de decisão 

de investimento mais eficaz; 

4. Empoderamento do consumidor: Capacitação do consumidor por meio da 

educação financeira e da democratização da informação; 

5. Crédito responsável: Incorporar medidas preventivas de endividamento; 

6. Ótica do cliente: Desenvolvimento de canais de comunicação que 

considerem a necessidade do cliente. 

 

Conforme o BCB (2014), com a utilização do guia, espera-se que as práticas 

sugeridas tragam benefícios não só para o cidadão, como também para as instituições 

financeiras, haja vista a contribuição para o fortalecimento da imagem institucional, bem como 

o estabelecimento de uma relação a longo prazo com seus clientes, evitando sua possível 

exclusão futura do sistema.  

 

2.1.2.3 Educação financeira na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

Conforme exposto na BNCC (2018), educação financeira e educação para o 

consumo devem ser comtempladas nas grades curriculares de maneira contextualizada, uma 

vez que ambos os debates afetam a vida humana em escala local, regional e global. Assim 

sendo, conforme o mesmo documento, faz-se necessário a discussão de temas ligados à 

economia e à finanças como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras e impostos. 

Ressalta-se que a BNCC considera a discussão sobre educação financeira como de fundamental 

importância para a compreensão do sistema monetário contemporâneo nacional e mundial, bem 

como imprescindível a uma inserção crítica e consciente no mundo atual. 

Para Giordano et al. (2019) a inserção interdisciplinar de assuntos relacionados à 

educação financeira no contexto escolar é de grande valia para a sociedade, tendo em vista que 

abre espaço para discussões mais amplas no que tange a matemática financeira, tema 

anteriormente tratado de maneira superficial e inconsistente no antigo Plano Curricular 

Nacional. 

 

2.1.2.4 B3 Educação 
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A B3 (2020) entende a educação como um caminho contínuo para o 

desenvolvimento tanto do mercado de capitais quanto das companhias e profissionais que nele 

atuam e, por isso, mantém a B3 educação como forma de compartilhar conhecimento 

especializado com as companhias e com a sociedade.  

A atuação do programa se dá através de cursos online e presenciais pautados por 

três direcionadores: disseminação do conhecimento sobre os produtos e serviços ofertados pela 

organização; gestão do conhecimento especializado interno e a sua disseminação entre os 

profissionais do mercado e demais interessados; e o estabelecimento de parcerias que visem 

aprimorar a formação de profissionais do mercado financeiro e a promoção dos produtos de 

investimento de renda fixa e variável para a sociedade em geral.  

 

2.1.2.5 Outras iniciativas em educação financeira 

 

Existem ainda iniciativas online em educação financeira que compreendem portais 

específicos na internet, vídeos disponíveis em plataformas online, cursos à distância, perfis em 

redes sociais, aplicativos, competições virtuais, entre outras. Por terem grande alcance e baixo 

custo consistem em um dos meios mais eficientes de divulgação. Em contrapartida, ficam 

restritas a quem detém fácil acesso à internet tendo ainda que competir pela atenção dos 

usuários com outros assuntos disponíveis na rede (MELO, 2016). Visando atribuir credibilidade 

e reconhecimento a esses programas, a ENEF criou um selo de conformidade com os objetivos 

e diretrizes da estratégia nacional, concedido aos programas aprovados pelo Comitê Nacional 

de Educação Financeira (CONEF) conforme critérios estabelecidos em edital (ENEF, 2018).  

 

2.2 Planejamento Financeiro   

 

De acordo com o apresentado no plano diretor da ENEF, pode-se entender 

planejamento financeiro pessoal como um processo pelo qual os indivíduos desenvolvem 

estratégias de decisão de consumo, poupança, investimento e proteção contra riscos, 

aumentando, dessa forma, a probabilidade de dispor de recursos financeiros suficientes ao 

financiamento de suas necessidade, bem como para realização de seus objetivos de vida (ENEF, 

2011). Ainda de acordo com esse documento, considerando-se o âmbito familiar, o 

planejamento financeiro apropria conceitos de orçamento doméstico e abrange tópicos como: 

análise de recursos e gastos correntes e futuros; definição de metas e objetivos de curto, médio 
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e longo prazo; tomada de decisão quanto a gastos e investimentos; avaliação da execução do 

plano; e a eventual adoção de medidas corretivas. 

Para Gitman (2001), o processo de planejamento financeiro é importante tanto para 

a operação das empresas quanto para as famílias, já que envolve o mapeamento das alternativas 

para guiar, coordenar e controlar as ações de empresas e famílias em torno de seus objetivos. 

Desse modo, é possível que o planejamento atenda ao aproveitamento das oportunidades de 

investimento que o mercado propõe, além de identificar o grau de endividamento aceitável e 

determinar as parcelas de lucro auferidos. Assim sendo, o planejamento permite a observação 

consciente da situação das finanças pessoais e familiares possibilitando a identificação de 

superávits e déficits financeiros, bem como a tomada de decisão mais adequada em cada caso 

(ENEF, 2011). 

Marques e Correia Neto (2016) afirmam que o planejamento das finanças pessoais 

se inicia a partir do estabelecimento de ações a serem empreendidas e da projeção das 

movimentações dos recursos financeiros necessários ao atingimento das metas e objetivos 

traçados. 

Diante disso, pode-se dizer que a gestão do orçamento atua como uma importante 

ferramenta de apoio ao planejamento financeiro visto que tal prática garante uma organização 

mais assertiva das movimentações financeiras - incluindo receitas, despesas e outras formas de 

investimento -  a fim de permitir a concretização de planos e projetos futuros (BCB, 2013). 

Sobre isso é possível se verificar ainda que a divisão do orçamento doméstico entre consumo e 

poupança possui forte influência sobre o bem-estar econômico, ampliando ou limitando a 

capacidade de consumo. Dessa forma, torna-se indispensável considerar a relação entre as 

escolhas atuais e as perspectivas de oportunidades futuras, possibilitando o equilíbrio financeiro 

em todas as fases da vida (ENEF, 2011). 

Nesse sentido, o Banco Central do Brasil (2013) instrui que é fundamental a um 

bom planejamento saber aonde se quer chegar e estabelecer metas claras e objetivas levando 

em conta a necessidade de recursos financeiros para o seu atingimento, assim como para a 

realização do objetivo maior.  

Vale ressaltar ainda que decisões não planejadas, no que tange ao consumo e à 

poupança, contribuem para a insegurança financeira do cidadão, trazendo, inclusive, 

consequências sociais e econômicas no longo prazo, haja vista que a falta de planejamento 

diminui a capacidade do consumidor de lidar com situações financeiras previsíveis ou não, o 

que repercute na forma de estresse sobre o seu relacionamento familiar e profissional, 
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reduzindo, assim, sua produtividade e afetando o desempenho das empresas e da economia 

(ENEF, 2011). 

Sobre isso, o BCB (2013) evidencia a contribuição de gestão do orçamento familiar 

no planejamento financeiro destacando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento sobre a realidade financeira pessoal; 

2. Capacidade de gerir os projetos pessoais; 

3. Auxílio ao planejamento financeiro; 

4. Definição de prioridades; 

5. Identificação e conhecimento dos hábitos de consumo; 

6. Organização da vida pessoal e familiar; 

7. Possibilidade de administrar imprevistos; e 

8. Consumir de forma contínua. 

Para esse órgão o controle do orçamento pessoal é crítico na gestão das finanças 

pessoais e, assim sendo, deve ser divido em quatro fases: planejamento, registro, agrupamento 

e avaliação. No planejamento são estimadas as receitas e despesas do período, diferenciando-

as entre fixa e variáveis, sem deixar de considerar os compromissos sazonais (como impostos, 

seguros, material escolar, etc.) ou demais compromissos já assumidos (cheques pré-datados, 

prestações a vencer, fatura de cartão de crédito, etc.).  

Marques e Correia Neto (2016) sugerem que o planejamento represente, por meio 

de uma descrição objetiva, a análise da situação atual e das ações a serem empreendidas para 

se alcançar a situação desejada. Para os autores, a análise da situação atual representa a primeira 

etapa do processo, na qual se elencam as variáveis pertinentes ao orçamento familiar - tais como 

nível de renda, desembolsos correntes, valor patrimonial de investimentos etc., identificando se 

há capacidade de poupança ou desequilíbrio financeiro. A partir dessa etapa, descreve-se a 

situação desejada, utilizando-se como base as mesmas variáveis definidas na etapa de descrição 

da situação atual, a fim de tornar a análise mais objetiva e possibilitar a mensuração da eficácia 

do plano definido. Por fim, define-se as ações a serem empreendidas, projetando-se as 

movimentações financeiras com base nos recursos necessários à realização das atividades do 

indivíduo ou da unidade familiar.   

Posteriormente à etapa de planejamento, sugere-se a realização diária dos registros 

de receitas e despesas através de práticas como: anotar todos os gastos em uma caderneta, 

agenda, planilhas, etc.; conferir extratos bancários e faturas de cartão de crédito; guardar notas 

fiscais ou recibos de pagamento diferenciando as forma de pagamento (dinheiro, débito e 

crédito). É importante agrupar os registros para facilitar a identificação da parcela das receitas 
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que é comprometida com cada item, além de auxiliar a definição de ajustes e cortes que 

eventualmente venham a ser necessários. Por fim, recomenda-se que haja uma avaliação do 

comportamento financeiro ao longo do mês, definindo ações corretivas e preventivas para que 

a renda pessoal possa proporcionar o máximo de benefícios e qualidade de vida (BCB, 2013). 

Da mesma forma, Marques e Correia Neto (2016) recomendam a inclusão da etapa 

de controle, que consiste em verificar se os planos e objetivos estão sendo realizados de acordo 

com o estipulado, havendo ainda a possibilidade de dividir essa etapa em quatro: verificação 

dos fluxos de caixa e das alterações patrimoniais em determinado período de tempo; análise 

dos desvios do realizado em comparação ao planejado; identificação das causas dos desvios; e 

implantação de ações corretivas.  

Ressalta-se ainda a necessidade de se atentar à ação de variáveis internas, como a 

variabilidade das receitas ou mesmo a disciplina em poupar, e externas, tais como mudanças na 

taxa de inflação ou taxa de juros. Essas variáveis possuem níveis de ingerências distintos que 

variam conforme a sua previsibilidade - fatores internos geralmente são melhor gerenciados, 

por exemplo - o que pode afetar o resultado do planejamento. Por isso, não se deve entender o 

processo como imutável, ao contrário, ajustes são necessários à medida que surgem novas 

circunstâncias e informações não especuladas nas etapas iniciais (MARQUES; CORREIA 

NETO, 2016). Vale destacar que a participação de cada membro da família é imprescindível à 

gestão financeira familiar responsável, sendo mais efetivo quando os projetos representam 

objetivos comum a todos (BCB, 2013). 

 

2.3 Perfil de Investidor 

 

No mercado financeiro, é de fundamental importância conhecer o perfil do 

investidor, para que seja possível o desenvolvimento de um plano de investimentos que leve 

em conta fatores como: expectativas quanto ao risco, necessidades e objetivos a curto, médio e 

longo prazo e o volume de recursos que o investidor coloca à disposição. Assim sendo, é 

importante considerar que há investidores dispostos a enfrentar diferentes níveis de riscos, com 

estratégias traçadas levando em conta os mais distintos prazos e, até mesmo, os que assumem 

riscos fora de seu país de origem (CASTRO, 2011). 

Haubert, Lima e Lima (2014) completam afirmando que, antes de definir o tipo de 

investimento, deve-se ter em mente o objetivo daquele investimento, expectativa de 

rentabilidade sobre o valor investido, quanto se tem disponível para investir, quando se espera 

precisar do capital investido, qual o nível de conhecimento que se possui sobre o tipo de 
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investimento pretendido, bem como certificar-se de que a diversificação da carteira estará 

condizente com o perfil de risco do investidor. 

Assim sendo, o BCB (2013) reitera que, na busca pelo investimento mais adequado 

à sua necessidade, três fatores principais devem ser observados: liquidez, risco e rentabilidade. 

A liquidez pode ser definida como a capacidade de um determinado ativo se 

converter em dinheiro, a qualquer momento e por um preço justo. Como exemplo a entidade 

cita fundos de aplicação em renda fixa e a caderneta de poupança, com resgate imediato, como 

produtos de alta liquidez, ao passo que ativos como os imóveis levam muito tempo para serem 

vendidos e, por isso, são considerados investimentos de baixa liquidez (BCB, 2013). 

A rentabilidade de um ativo, por sua vez, é traduzida pelo retorno esperado com 

uma determinada operação, ou seja, a remuneração do investimento. De maneira geral, quanto 

maior a rentabilidade prometida maior o risco de ocorrerem perdas no valor investido, isto é, 

quando se ganha em segurança se perde em rentabilidade. Por isso, é sempre importante 

comparar a rentabilidade prometida e desconfiar de promessas muito boas (BCB, 2013).  

Por fim, o BCB (2013) explica que o risco pode ser entendido como a probabilidade 

de ocorrerem perdas, de modo que, quanto maior essa probabilidade, maior o risco inerente a 

operação. Dito isso, são exemplos de ativos de menor risco: a caderneta de poupança; o tesouro 

direto, considerando-se que o titular fique com o título até a data de seu vencimento; e o CDB, 

enquanto as ações são exemplos de investimentos de maior risco. 

Lund, Souza e Carvalho (2012) sugerem que, em vista de facilitar o direcionamento 

do capital disponível entre as opções de investimento disponíveis no mercado nacional, seja 

determinado o perfil do investidor dentre os três tipos mais conhecidos: conservador, moderado 

e agressivo. 

Haubert, Lima e Lima (2014) definem o investidor conservador como aquele que 

não tem como objetivo principal obter grandes retornos. Esse investidor está mais focado em 

preservar o capital e não admite perdas. Prefere anular qualquer probabilidade de risco mesmo 

que, para isso, precise se contentar com baixos rendimentos. Dessa forma, são aconselháveis 

apenas investimentos em fundos de renda fixa e com curto prazo para resgate.   

Por outro lado, o investidor moderado possui mais foco em aumentar seus ganhos 

e, por isso, aceita assumir certo nível de risco. Esse investidor não tem problema em ficar por 

alguns meses sem remuneração ou mesmo em sofrer algumas perdas e, com isso, sempre 

procura fundos que praticam remuneração acima da média do mercado. Geralmente, 

investidores com esse perfil são comuns nos fundos multimercado (HAUBERT; LIMA; LIMA, 

2014). 



25 
 

Por fim, Haubert, Lima e Lima (2014) apresentam o investidor com perfil agressivo 

como alguém que pensa como um especulador e não como um poupador. Pessoas com esse 

perfil tendem a aplicar boa parte de seu capital em ações, fundos de ações e derivativos e, 

geralmente, são bastante capitalizados, com carteira bem diversificada e sem medo de perder 

tudo que aplicaram. Ao contrário, assumem seus prejuízos e vão em busca de novos 

investimentos. 

O BCB (2013) ressalta que, sejam em curto ou longo prazo, todo investimento se 

destina a financiar os planos que o investidor tem pra seu futuro, sendo frequentemente 

necessário alterar os investimentos ao passo que seus planos ou mesmo o contexto político-

econômico sejam alterados.  

  

2.4 Teoria do Prospecto 

 

Conforme Rosimara (2018), as teorias de finanças comportamentais surgiram em 

meio ao questionamento das Teorias de Finanças Modernas a fim de entender como os 

indivíduos tomavam suas decisões financeiras, bem como em vista de modificar ou adaptar 

esses comportamentos para melhorar os resultados econômicos. Para a autora, o conhecimento 

e a aplicação dos conceitos de finanças comportamentais podem levar os agentes econômicos 

a atingirem resultados superiores.  

Castro (2011) reitera que a principal contribuição das finanças comportamentais, 

quando se leva em conta apenas estudos na área de administração, é demonstrar as influências 

dos aspectos psicológicos nos investidores, os quais surgem durante a formação de crenças e 

preferências individuais. Diante disso, pode-se dizer que considerar os aspectos 

comportamentais nos estudos de finanças auxilia o entendimento do que leva, mesmo os 

investidores mais experientes, a demonstrarem um comportamento irracional, sendo de 

fundamental importância para que as instituições financeiras possam trazer seus investidores 

de volta à racionalidade tomando decisões ótimas de carteira no longo prazo.  

Nesse contexto, a teoria do prospecto, através de seus estudos sobre a aversão a 

perda, surge como um dos pilares das finanças comportamentais, pois inovou ao destacar que 

os investidores tendem a ponderar tanto ganhos quanto perdas, mas não dão a ambos o mesmo 

valor psicológico. Os conceitos abordados por essa teoria vão de encontro ao proposto na 

moderna teoria de finanças conhecida como Teoria da Utilidade, a qual se fundamenta sobre a 

ideia de que o investidor avalia o risco de um investimento sempre considerando a expectativa 
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de retorno desse investimento, podendo, dessa forma, ser considerado um investidor racional  

(SILVA et al., 2008).  

Kahneman (2012) destaca três características cognitivas presentes na Teoria do 

Prospecto que conferem maior complexidade e a difere dos postulados da moderna teoria de 

finanças. Em primeiro lugar, a teoria comportamental busca avaliar o processo de tomada de 

decisão partindo sempre de um ponto de referência neutro, em vista de se avaliar nível de 

adaptação do indivíduo. Para o autor, quando se analisam decisões financeiras, o ponto de 

referência, por vezes, pode ser definido como o status quo ou mesmo um resultado esperado e 

tudo que se encontra abaixo desse ponto deve ser considerado como perda.  

Outro aspecto considerado por Kahneman (2012) é a sensibilidade decrescente que 

deve ser avaliada, considerando-se tanto dimensões sensoriais quanto mudanças de riqueza. 

Assim sendo, quando se aplica esse conceito ao estudo de finanças, entende-se que, para o 

indivíduo, a diferença subjetiva entre novecentos dólares e mil dólares é muito menor quando 

comparada à diferença entre cem dólares e duzentos dólares, por exemplo. 

Por fim, o autor ressalta a tendência padrão de aversão a perda sobre a perspectiva 

de que há uma assimetria no impacto das experiências ou mesmo expectativas positivas e 

negativas encontradas inclusive sobre um ponto de vista histórico evolucionário, haja vista que 

organismos que priorizam ameaças em detrimento das oportunidades detém melhor chance de 

sobreviver e se reproduzir. 

Os três princípios apresentados podem ser ilustrados pelo gráfico abaixo, no qual 

observa-se que o eixo y assume a função de ponto de referência neutro sobre o qual se 

distinguem dois campos: o dos ganhos, à direita, e o das perdas, à esquerda. Além disso, 

percebe-se que o formato em S da curva é uma das características que identificam o gráfico de 

valores psicológicos de ganhos e perdas, pois demonstra sensibilidade decrescente tanto para 

ganhos quanto para perdas. Pode-se destacar ainda que as duas curvas do gráfico não são 

simétricas de modo que a inclinação muda bastante a partir de ponto de referência, ilustrando 

que a reação às perdas é bastante forte quando comparada a reação aos ganhos (KAHNEMAN, 

2012). 

Gráfico 1 - Valor psicológico de ganhos e perdas 
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Fonte: KAHNEMAN, (2012) 

 

Kahneman (2012) ressalta ainda a influência de dois sistemas psicológicos sobre a 

tomada de decisão dos indivíduos, sendo um mais intuitivo, que traz respostas rápidas sem 

qualquer controle voluntário, enquanto o outro age mais reflexivamente, oferecendo percepções 

mais racionais embora demande mais tempo para realizar suas análises. Para o autor, em 

situações onde há probabilidade de ganhos ou de perdas a partir de uma mesma decisão, o 

sistema reflexivo tende a agir com rejeição enquanto o sistema mais intuitivo impulsiona 

reações emocionais exageradas sobre a decisão. Assim sendo, para a maioria das pessoas, em 

uma aposta na qual o apostador tenha probabilidades iguais de perder cem dólares e ganhar 

cento e cinquenta dólares o medo da perda é mais intenso que a esperança de ganhar, 

demonstrando que as pessoas são avessas à perda. Essa aversão à perda varia em intensidade 

de pessoa para pessoa, entretanto, para todos os casos, aumenta drasticamente quanto maior o 

volume de capital comprometido com a decisão. 

Kahneman (2012) destaca ainda que, em decisões ruins, nas quais uma perda certa 

é comparada a outra incerta, porém em intensidade superior, a aversão ou medo da perda, 

atrelada ao aspecto da sensibilidade decrescente, leva o indivíduo a optar pela perda incerta 

mesmo que isso represente um maior risco. 

Halfeld e Torres (2001) destacam ainda o medo do arrependimento como outro 

aspecto do comportamento humano relacionado à aversão a perda que é intensamente estudado 

pelas Finanças Comportamentais. Para os autores os investidores atribuem grande valor ao ato 
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de assumir seus erros e, por isso, acabam assumindo atitudes que, muitas vezes, os afastam do 

maior lucro possível em suas operações a fim de evitar reportar uma perda. Tal fato leva muitos 

investidores a optar apenas por ações de grandes empresas ou mesmo a assumir posições apenas 

quando estiverem populares no mercado, por exemplo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, são apresentados os procedimentos de metodologia científica 

utilizados para caracterizar a pesquisa. Diante disso, pode-se dizer que este estudo se 

caracteriza, quanto à sua finalidade, como uma pesquisa aplicada tendo em vista que busca 

analisar a aplicação de um determinado conhecimento científico no cotidiano, voltando sua 

análise para uma realidade circunstancial (GIL, 2008). 

Quanto à abordagem de pesquisa, é possível classifica-la como qualitativo, pois, 

conforme Goldenberg (1997), a pesquisa qualitativa é caracterizada pela compreensão acerca 

de um fenômeno em um grupo social ou uma organização, opondo-se ao modelo quantitativo 

com a interferência do pesquisador por meio de julgamentos e crenças. Além disso, seguindo o 

exposto pelo mesmo autor, a pesquisa também pode ser classificada como quantitativa, pois 

visa concluir sobre a amostra com base em uma análise estatística dos dados.  

Quanto aos procedimentos adotados na pesquisa, é possível classificá-la como 

bibliográfica, pois, conforme Fonseca (2002), é característica da pesquisa bibliográfica o 

levantamento de pesquisas já analisadas e publicadas em meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos e páginas da web - aspectos esses considerados no estudo em questão. 

Além disso, a pesquisa também possui aspecto documental, pois, conforme definido pelo 

mesmo autor, faz uso de fontes mais diversificadas que a análise anterior como, relatórios e 

documentos oficiais publicados pelo Banco Central do Brasil, assim como apresenta em seu 

referencial teórico trechos do Plano Diretor da ENEF. Por fim, pode-se dizer também que a 

pesquisa se caracteriza como levantamento de campo, já que interroga diretamente um elevado 

número de indivíduos acerca de um problema estudado para obter conclusões sobre os dados 

coletados. 

Ademais, quanto ao objetivo da pesquisa, é possível classificá-la, de acordo com o 

Gil (2008), como descritiva por focar sua análise em descrever características de determinada 

população para, então, levantar opiniões, atitudes e crenças sobre essa população. 

Para tanto, a pesquisa busca avaliar junto aos discentes da FEAAC se a expansão 

das iniciativas em educação financeira, bem como os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, exerceram influência na forma como eles planejam suas finanças no intuito de aproveitar 

oportunidades e investimentos que envolvam diferentes intensidades de liquidez, risco e 

rentabilidade. A escolha dessa população específica ocorreu em virtude dos recentes 

levantamentos realizados por entidades como a ANBIMA (2018) e a CVM (2018) apontarem 

que os indivíduos nessa faixa etária e com esse determinado grau de instrução estão em maior 
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contato com as modalidades de iniciativas de educação avaliadas nesse estudo, embora muitas 

vezes estejam no início da organização de sua vida financeira. Segundo esses relatórios, apenas 

30% dos entrevistados que investem, buscam constantemente informações sobre educação 

financeira. Desse percentual, 53,4% o fazem junto ao gerente do banco e 44,6% o fazem em 

uma iniciativa online, índice esse que salta para 63,1% quando se considera apenas os mais 

jovens.  

Diante do exposto, a pesquisa tem como instrumento de coleta de dados a aplicação 

de questionários, haja vista que, de acordo com Gil (2008), este mecanismo de captação de 

dados é bastante eficiente, possibilitando ao pesquisador atingir um grande número de 

respondentes, além de ser mais conveniente aos destinatários da pesquisa, já que não limita o 

tempo para resposta. 

O questionário desenvolvido nesse estudo está dividido em seções que buscam 

avaliar, nos respondentes, aspectos tratados no referencial teórico, além de caracterizá-los 

quanto ao seu perfil sociodemográfico. A primeira seção é composta pelas 3 questões que 

compõe a metodologia de avaliação dos conhecimentos em finanças e economia conhecida com 

Big Three. As questões que compõe o teste abordam conhecimentos sobre juros, inflação e 

investimentos, conhecimentos esses considerados essenciais pelas criadoras do teste para se 

avaliar a alfabetização financeira de um indivíduo. Essas questões foram desenvolvidas pelas 

professoras Annamaria Lusardi e Olivia Mitchell (2011), especialistas em educação financeira, 

e também são utilizadas pela Anbima em seu relatório anual de caracterização do Perfil do 

Investidor Brasileiro com o mesmo propósito de mensurar o conhecimento dos seus 

respondentes.  

Ademais, incorporou-se ao questionário os testes base da Teoria do Prospecto 

desenvolvidos e descritos por Kahneman (2012) como metodologia base para caracterizar o 

impacto, sobre os respondentes, provocado pelo risco e pela aversão a perda na tomada de 

decisão. Esse experimento é composto pelas seguintes questões: 

1. O que você prefere? Conseguir $ 900,00 com certeza ou 90% de chance de conseguir 

$ 1.000,00 

2. O que você prefere? Perder $ 900,00 ou 90% de chance de perder $ 1.000,00 

3. Além do que já tem você recebeu mil dólares. Agora lhe pedem para escolher uma 

dessas opções: 50% de chance de ganhar mil dólares ou quinhentos dólares com 

certeza 
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4. Além do que já tem você recebeu dois mil dólares. Agora lhe pedem para escolher 

uma dessas opções: 50% de chance de perder mil dólares ou perder quinhentos dólares 

com certeza 

5. Alguém lhe propõe uma aposta na moeda. Se der coroa você perde cem dólares. Se der 

cara você ganha 150 dólares. Essa aposta é atraente? Você aceitaria? 

As questões 1 e 2 são analisadas em conjunto e têm por objetivo demonstrar que, 

em situações que envolvem apenas ganhos, a tendência é optar pelo ganho certo enquanto em 

situações com probabilidades similares, mas que envolvem apenas perdas, a tendência é optar 

pelo risco a fim de tentar minimizar a perda. 

As questões 3 e 4 representam um recorte diferente para uma análise similar a 

anterior. A diferença, nesse caso, é que este busca avaliar também o efeito da mudança do 

estado de riqueza sobre as escolhas do respondente.  

A questão 5 busca demostrar que, embora o valor da aposta seja positivo, pois o 

indivíduo se candidata a ganhar mais do que perder, a maioria rejeita a aposta porque o valor 

subjetivo de perder 100 dólares é maior que o valor subjetivo de ganhar 150 dólares. Por fim, a 

questão 6 é uma proposição feita pelo autor para se mensurar a intensidade da aversão a perda. 

Ressalta-se que no questionário do estudo, foi substituída a moeda utilizada no experimento, 

adotando-se o real, por ser a moeda do país onde o estudo é feito. 

O processo de determinação de amostragem será do tipo estratificado, pois, 

conforme Gil (2008), será considerado uma seleção de cada subgrupo da população considerada 

e o critério utilizado para subdividir o universo de pesquisa será o curso no qual o respondente 

está matriculado. Define-se, com base nas informações solicitadas à diretoria da FEAAC, o 

percentual de representatividade de cada curso no total da amostra, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Representatividade dos cursos da FEAAC no total da amostra 

Curso Diurno  Vespertino Noturno Total Percentual 
Administração 428              -    398 826 30% 

Atuária        -                 -    148 148 5% 
Contabilidade 427              -    409 836 30% 
Secretariado        -    181         -    181 7% 
Economia 317              -    287 604 22% 
Finanças        -    188         -    188 7% 

Total 1172 369 1242 2783 100% 
 

Fonte: Universidade Federal do Ceará (2019)  
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O tamanho da amostra é definido, conforme Gil (2008), pela fórmula abaixo: 

𝑛 =
(𝜎 . 𝑝. 𝑞. 𝑁)

𝑒 (𝑁 − 1) + 𝜎 . 𝑝. 𝑞
  

Onde: 

n = Tamanho da amostra; 

𝜎  = Nível de confiança escolhido expresso em número de desvios padrões; 

p = porcentagem com o qual o fenômeno se verifica; 

q = percentual complementar 

N = tamanho da população 

𝑒  = Erro máximo permitido 

Considerando um comportamento mais heterogêneo da população no que tange a 

finanças pessoais e investimentos, assumiu-se percentuais de 50% para a verificação do 

fenômeno, bem como 50% no fenômeno complementar. Alcançando-se, então, um número de 

186 respondentes, verifica-se que essa amostra é representativa de um nível de confianças de 

95%, juntamente com um erro amostral de 7%. 

 

Tabela 2 - Respondentes por curso 

Curso Total de alunos Percentual Respondentes 
Administração 826 30% 55 

Atuária 148 5% 10 
Contabilidade 836 30% 55 
Secretariado 181 7% 12 
Economia 604 22% 40 
Finanças 188 7% 12 

Total 2783 100% 184 
  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A divulgação do questionário de pesquisa se deu exclusivamente através da 

ferramenta de questionário online google forms. Inicialmente o questionário foi disponibilizado 

em fase de teste entre os dias 10 de abril de 2020 e 13 de abril de 2020 à um grupo de 25 

pessoas. A partir disso, adaptou-se o questionário em busca de evitar a ocorrência de vieses 

provocados por conta da clareza do enunciado de algumas questões. 

O questionário foi então divulgado em uma versão final entre os dias 14 de abril de 

2020 e 14 de maio de 2020 em grupos de Whatsapp e Facebook, por meio de directs à alunos 
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da FEAAC no Instagram e com o auxílio dos Centros Acadêmicos de Administração, Economia 

e Contabilidade em suas páginas nas redes sociais e em grupos privados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção é composta por duas etapas. Na primeira, serão descritos os dados 

coletados dos respondentes nos questionários disponibilizados online. Na segunda etapa, serão 

apresentadas informações extraídas do confronto das respostas obtidas nos questionários 

aplicados. 

 

4.1 Estatística descritiva simples 

 

Obteve-se um total de 192 respostas ao questionário disponibilizado. Desse total 6 

respostas foram descartadas devido os respondentes não se enquadrarem no perfil da amostra, 

ou seja, não se tratarem de estudantes da FEAAC. Assim, totalizou-se 186 respostas válidas 

coletadas entre os dias 14 de abril de 2020 e 14 de maio de 2020. 

De início, os respondentes foram questionados quanto às três perguntas avaliativas 

do seu letramento financeiro conhecidas como Big Three, conforme descrito na seção de 

metodologia. A primeira questão, “Suponha que você tenha R$ 100,00 em uma conta poupança 

e a taxa de juros seja de 2% ao ano. Depois de cinco anos, quanto você acha que teria na conta 

se deixasse o dinheiro render?”, obteve um total de 91% de respostas corretas, 7% de respostas 

incorretas e 2% dos respondentes declararam não saber responder.  

A segunda pergunta tem como objetivo entender os conhecimentos dos 

respondentes acerca da influência da inflação no cotidiano e é descrita da seguinte forma: 

“Imagine que a taxa de juros na sua conta poupança fosse de 1% ao ano e a inflação fosse de 

2% ao ano. Após 1 ano, quanto você poderia comprar com o dinheiro desta conta?”. Nessa 

questão, obteve-se um total de 83% de respostas corretas contra 6% incorretas e 11% de 

respondentes que não souberam responder. 

A terceira pergunta tem por objetivo avaliar o conhecimento do respondente em 

assuntos ligados à investimentos. Essa questão é descrita da seguinte forma: “A seguinte 

afirmação é verdadeira ou falsa: "A compra de ações de uma única empresa geralmente 

proporciona um retorno mais seguro do que um fundo mútuo de ações"”. Para essa questão 

houve 85% de respostas corretas, 12% respostas incorretas e 3% dos respondentes não 

souberam responder. 

A questão 4 tem por objetivo direcionar o respondente para determinado grupo de 

questões de acordo com o perfil identificado ao respondê-la. Dessa forma, ao informar que já 

havia consultado fontes de informação sobre educação financeira o respondente era direcionado 
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para a questão seguinte a fim de avaliar como recorrem a informação sobre educação financeira. 

Caso contrário, o respondente era direcionado para a questão 7 na qual responderia sobre 

planejamento financeiro. Para essa questão 19% dos respondentes declararam nunca consultar 

fontes de informação sobre educação financeira enquanto 81% declararam o fazer. 

Para os respondentes que afirmaram consultar fontes de informação sobre educação 

financeira, foi questionado quais fontes de educação financeira eles mais recorriam. Havendo a 

possibilidade de escolher mais de uma, 75,50% dos respondentes afirmaram utilizar sites 

especializados, 68,87% apontaram a Faculdade como a principal fonte de informação sobre 

educação financeira consultada, 54,97% afirmaram utilizar as redes sociais, 52,32% afirmaram 

utilizar livros, 51,66%% afirmaram coletar informações com amigos, 12,58% recorrem ao 

gerente do banco ou ao corretor de investimentos, 8,61% afirmaram recorrer aos familiares, 

7,28% apontaram o Youtube, 1,32% afirmaram utilizar Apps e 0,66% afirmaram recorrer a 

cursos.  

 

Gráfico 2 - Fontes de informação sobre educação financeira 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando questionados sobre a frequência com que recorrem a informação sobre 

educação financeira 19% dos respondentes afirmaram recorrer diariamente, 24% afirmaram 

aprimorar seus conhecimentos semanalmente, 19% afirmaram buscar informações 

mensalmente, 9% afirmaram buscar informações trimestralmente e 29% afirmaram não recorrer 

com frequência a informações sobre educação financeira. 

 

Gráfico 3 - Frequência com que se recorre a informações sobre educação financeira 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando questionados se fazem algum controle sobre receitas e gastos, 83% dos 

respondentes afirmaram realizar tal controle, enquanto 17% negaram ter qualquer controle 

sobre receitas e despesas. 

Ao serem questionados sobre os objetivos de seu planejamento financeiro, 84,52% 

dos respondentes afirmaram ser seu principal objetivo a construção de uma reserva para 

emergências, 84,52% dos respondentes afirmaram ser a independência financeira, 47,10% 

afirmaram ser a educação pessoal, 33,55% afirmaram ser uma viagem, 25,16% afirmaram ser 

abrir um negócio, 14,84% afirmaram ser adquirir um imóvel, 8,39% afirmaram ser compras 

específicas. 

 

Gráfico 4 - Objetivos do planejamento financeiro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quando questionados sobre as ferramentas utilizadas na elaboração do 

planejamento financeiro, 32% dos respondentes afirmaram utilizar aplicativos, 25% afirmaram 

utilizar um caderno de anotações e 43% dos respondentes afirmaram utilizar planilhas. 

Ao serem questionados sobre com que frequência monitoram os resultados do 

planejamento financeiro, 3% informaram não realizar o monitoramento, 8% afirmaram 

monitorar diariamente, 33% afirmaram monitorar semanalmente, 13% afirmaram monitorar 

quinzenalmente, e 43% afirmaram monitorar mensalmente. 

 

Gráfico 5 - Frequência de monitoramento dos resultados do 
planejamento 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para os respondentes que afirmaram não realizar planejamento financeiro 

questionou-se os motivos que levam a não realização desse planejamento. Obteve-se, então, 

como resposta que para 25,81% dos respondentes afirmaram não possuir conhecimento técnico 

para tal, 25,81% afirmaram não possuir uma orientação para isso, 22,58% apontaram a falta de 

afinidade com o assunto como causa para não realizar planejamento, 19,35% apontaram o 

descontrole de gastos como causa, 3,23% apontaram a falta de interesse sobre o assunto, e 

3,23% apontaram a preguiça e falta de hábito como causa para não realizar o planejamento. 

 

Gráfico 6 - Motivos que levam a não realização do planejamento 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Visando compreender melhor o comportamento financeiro dos respondentes, 

apresentou-se situações cotidianas e solicitou-se que os respondentes assinalassem em uma 

escala de 1 a 5, onde 1 representa nunca e 5 representa sempre, a frequência com que eles as 

realizam. Em uma primeira situação questionou-se sobre a frequência com que compras a prazo 

são realizadas. Para essa questão 17,74% dos respondentes assinalaram 1, 27,42% dos 

respondentes assinalaram 2, 24,73% assinalaram 3, 21,51% assinalaram 4 e 8,60% assinalaram 

5. 

 

Gráfico 7 - Frequência com que se realiza compras a prazo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na questão seguinte questionou-se sobre a frequência com que se guarda parte da 

renda para eventualidades. Para essa questão 3,23% das pessoas assinalaram 1, 11,29% das 

pessoas assinalaram 2, 21,51% das pessoas assinalaram 3, 23,66% das pessoas assinalaram 4, 

40,32% das pessoas assinalaram 5. 

 

Gráfico 8 - Frequência com que se guarda renda para eventualidades 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando questionados sobre a frequência com que compram à vista quando à 

oportunidade de descontos 1,08% dos respondentes assinalaram 1, 2,15% dos respondentes 

assinalaram 2, 13,98% dos respondentes assinalaram 3, 24,19% dos respondentes assinalaram 

4 e 58,60% dos respondentes assinalaram 5. 

 

Gráfico 9 - Frequência com que se compra à vista 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

3,23%

11,29%

21,51% 23,66%

40,32%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

1 2 3 4 5

Escala da frequência com que se guarda uma parte da 
renda para eventualidades, sendo 1 nunca e 5 

sempre

1,08% 2,15%
13,98%

24,19%

58,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

1 2 3 4 5

Escala da frequência com que se compra à vista 
quando se pode obter descontos na compra, sendo 1 

nunca e 5 sempre



40 
 

Ao se questionar quanto da renda mensal é destinado a pagar compras a prazo 31% 

dos respondentes afirmaram ter até 10% da renda comprometida, 14% afirmaram ter entre 10% 

e 20%, 19% afirmaram ter entre 20,01% e 30%, 10% afirmaram ter entre 30,01% e 40%, 9% 

afirmaram ter entre 40,01% e 50%, 9% afirmaram ter mais do que 50% da renda comprometida 

e 8% afirmaram não saber o quanto da renda está comprometida com compras a prazo. 

 

Gráfico 10 - Percentual da renda destinada a pagar compras a prazo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Visando entender mais sobre o perfil de investidor dos respondentes questionou-se 

qual principal critério avaliado na escolha de uma oportunidade financeira. 17% dos 

respondentes apontaram a liquidez, 42% apontaram a rentabilidade e 41% apontaram o risco 

com principal critério. Em seguida, após caracterizar os três perfis utilizados para enquadrar 

investidores, solicitou-se que os respondentes assinalassem o perfil no qual melhor se 

enquadravam. 32% dos respondentes se intitularam conservadores, 63% se intitularam 

moderados e 5% se intitularam agressivos. 

Visando conhecer mais sobre o nível de aversão a perda dos respondentes, solicitou-

se que os respondentes classificassem, em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito baixo e 5 é muito 

alto, o nível de aversão a perdas financeiras. 2,69% dos respondentes assinalaram 1, 10,75% 

dos respondentes assinalaram 2, 32,26% dos respondentes assinalaram 3, 26,34% dos 

respondentes assinalaram 4 e 27,96% dos respondentes assinalaram 5. 
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Gráfico 11 - Nível de aversão a perda 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com o intuito de complementar as informações sobre comportamento dos 

respondentes quando em situações financeiras diversas, utilizou-se no questionário final 5 

questões propostas pelo psicólogo e economista Daniel Kahneman para avaliar o impacto do 

risco e da aversão à perda sobre a racionalidade dos consumidores. Para tal, fez-se uso de 

comparações entre situações hipotéticas a fim de analisar a reação do respondente.  

Na primeira comparação, 28% dos respondentes acharam mais atrativo uma 

situação em que se tem 90% de chance de se conseguir R$ 1.000,00. Em contrapartida, 72% 

dos respondentes consideraram mais atrativo conseguir R$ 900,00 com certeza. Tal fato denota 

que em uma situação de ganho a maioria dos respondentes optou pelo ganho certo mesmo que 

isso signifique optar por uma alternativa que não maximize seus ganhos.  

Em uma segunda comparação, 65% dos respondentes afirmaram preferir uma 

situação de 90% de chance de perder R$ 1.000,00, enquanto 35% dos respondentes afirmaram 

preferir uma perda certa de R$ 900,00. Tal fato denota que, quando se trata de perdas, a maioria 

dos indivíduos ignora o risco de maximizar a perda por focar na possibilidade de não haver 

perda.  

Posteriormente, com o intuito de avaliar a influência de um ganho inicial na reação 

do respondente, tem-se a seguinte situação: “Suponhamos agora que, além do que você já tem, 

você recebeu R$ 1.000,00. Qual das alternativas abaixo é a mais atraente?”. Para essa situação 

42% dos respondentes optaram por 50% de chance de ganhar R$ 1.000,00, enquanto 58% dos 

respondentes preferiu o ganho certo de R$ 500,00.  
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Em seguida, apresentou-se a seguinte situação: “Suponhamos agora que, além do 

que você já tem, você recebeu R$ 2.000,00. Qual das alternativas abaixo é a mais atraente?”. 

Diante dessa colocação 45% dos respondentes afirmaram preferir 50% de chance de perder R$ 

1.000,00 enquanto 55% dos respondentes preferiu a perda certa de R$ 500,00. Tal fato expõe 

que, considerando um montante inicial, a reação do respondente muda em uma situação de 

perda. 

Por fim, apresentou-se a seguinte situação aos respondentes: “Supondo uma nova 

situação, independente das anteriores, em que alguém lhe propõe uma aposta na moeda. Se a 

moeda der coroa, você perde R$ 100,00. Se a moeda der cara, você ganha R$ 150,00. Essa 

aposta é atraente? Você aceitaria?”. Diante dessa proposição, 73% das pessoas afirmaram que 

não aceitariam a proposta, enquanto 27% disseram que aceitariam essa proposta. Tal fato 

demostra que, para os respondentes da pesquisa, uma situação que envolva igual probabilidade 

de ganho e perda, a aversão a perda tende a ser tão grande que nem uma compensação de 50% 

a mais do ganho em comparação com a perda é suficiente para tornar essa aposta atraente. 

No que se refere à caracterização sociodemográfica dos respondentes, tem-se o 

seguinte. A faixa etária dos respondentes da pesquisa está distribuída com 11% dos 

respondentes têm até 18 anos, 63% entre 18 e 24 anos, 16% dos respondentes entre 25 e 29 

anos, 6% dos respondentes entre 30 e 34 anos, 2% dos respondentes entre 35 e 40 anos e 2% 

acima de 40 anos. 

Gráfico 12 - Faixa Etária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No que tange ao sexo dos respondentes a pesquisa contou com 40% dos 

respondentes mulheres e 60% dos respondentes homens. 

 

Gráfico 13 - Sexo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No que tange ao curso do qual o respondente faz parte, obteve-se um total de 30% 

de respondentes do curso de administração, 5% de respondentes do curso de Ciências Atuáriais, 

30% dos respondentes do curso de contabilidade, 22% dos respondentes do curso de Ciências 

Econômicas, 6% dos respondentes do curso de Finanças e 7% dos respondentes do curso de 

Secretariado Executivo. 

 

Gráfico 14 - Respondentes por curso 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

40%

60%

Sexo

Feminino

Masculino

30%

5%

30%

22%

6%7%

Qual seu curso?

Administração

Atuária

Contabilidade

Economia

Finanças

Secretariado



44 
 

Quanto ao semestre em curso 25% dos respondentes estão no 1º ou 2º semestre, 

24% estão no 3º ou 4º semestre, 20% dos respondentes estão no 5º ou 6º semestre, 9% dos 

respondentes estão no 7º ou 8º semestre e 22% dos respondentes estão no 9º semestre ou em 

semestre superior. 

 

Gráfico 15 - Respondentes por semestre 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando questionados sobre qual a principal fonte de renda 15% dos respondentes 

afirmaram ser a bolsa da faculdade, 20% dos respondentes afirmaram ser a bolsa do estágio, 

16% dos respondentes afirmaram ser a mesada, 34% dos respondentes afirmaram possuir 

emprego formal e 15% dos respondentes afirmaram possuir emprego informal. 
 

Gráfico 16 - Respondentes por fonte de renda 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quando questionado sobre sua renda bruta individual 24% dos respondentes 

afirmaram receber até R$ 500,00 mensalmente, 33% dos respondentes afirmaram ganhar entre 

R$ 500,00 e R$ 1.000,00 mensalmente, 18% dos respondentes afirmaram ganhar entre R$ 

1.000,00 e R$ 1.500,00 mensalmente, 9% dos respondentes afirmaram ganhar entre R$ 

1.500,00 e R$ 2.000,00 mensalmente, 4% dos respondentes afirmaram ganhar entre R$ 

2.000,00 e R$ 2.500,00 mensalmente e 12% dos respondentes afirmaram ganhar acima de R$ 

2.500,00 mensalmente. 

 

Gráfico 17 - Respondentes por renda individual bruta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, quanto à renda bruta familiar, 9% dos respondentes afirmaram ser de até 

R$1.045,00, 39% dos respondentes afirmaram ser entre R$ 1.045,00 e R$ 3.135,00, 22% dos 

respondentes afirmaram ser entre R$ 3.135,00 e R$ 5.225,00, 10% dos respondentes afirmaram 

ser entre R$ 5.225,00 e R$ 8.360,00 e 20% dos respondentes afirmaram ser acima de R$ 

8.360,00. 
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Gráfico 18 - Respondentes por renda bruta familiar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 Análise dos dados 

 

De maneira geral, os alunos da FEAAC possuem um bom nível de conhecimento 

sobre os 3 pilares da educação financeira testados através do Big Three, visto que, dos 186 

respondentes considerados, 124 responderam corretamente as 3 questões avaliativas, o que 

representa 66,67% do total de respondentes. Tal fato, provavelmente, é derivado da abordagem, 

mesmo que tangencial, presente na faculdade sobre temas ligados à educação financeira, o que 

fica claro ao se observar que, dos 151 alunos (81% do total) que afirmaram consultar fontes de 

informação sobre educação financeira 68,87%, o fazem nessa instituição de ensino. Dessa 

forma, percebe-se que a faculdade é a segunda maior fonte de educação financeira para os 

alunos, atrás apenas de sites especializados (75,50%). De modo complementar, 43% dos alunos 

recorrem com boa frequência a informações sobre educação financeira, 19% o fazem 

diariamente e 24% o fazem semanalmente.  

 Além disso, 83% da amostra analisada busca organizar e planejar suas finanças 

pessoais, sendo os dois principais objetivos desse planejamento a construção de uma reserva 

para emergências e a independência financeira (84,52% das respostas em cada). Para auxiliar a 

montagem desse planejamento a maioria faz uso de planilhas (43%) e busca monitorar os 

resultados mensalmente (43%). Dos que não realizam planejamento (31 alunos) os principais 

motivos apontados são a falta de conhecimento técnico (8 alunos) e a falta de orientação (8 

alunos) , o que faz sentido, haja vista que, desses, 9 não buscam informações sobre educação 
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financeira e, dos 7 que buscam, o faz na faculdade, que não possui conteúdo ou projetos 

voltados para planejamento financeiro, ou através de amigos e familiares. 

Sobre a qualificação sociodemográfica dos respondentes da pesquisa, obteve-se que 

a maioria (63%) possui entre 18 e 24 anos, 60% é do sexo masculino, 25% está cursando entre 

o 1º e o  2º semestre, 34% já possuem um emprego formal, 33% ganham entre R$ 500,00 e R$ 

1.000,00 e 39% possuem renda familiar superior a R$ 8.360,00. 

Sobre o objetivo de avaliar o comportamento financeiro dos alunos é possível dizer 

que, em média, a maioria quase nunca faz compras a prazo (27,42%) ou fazem apenas 

regularmente (24,73%). Porém, sempre (40,32%) ou quase sempre (23,66%) guardam parte da 

renda para eventualidades  e sempre procuram fazer suas compras à vista quando podem obter 

desconto (58,60%). Pode-se afirmar ainda que 64% possuem até 30% de sua renda mensal 

comprometida com o pagamento de compras a prazo. Tais fatos denotam maior organização 

dos alunos quanto a seus gastos mensais tendo em vista que, embora - para a maioria - as 

compras a prazo comprometam um percentual regular da renda mensal, elas não são tão 

frequentes e quase sempre é possível guardar parte da renda do mês. 

Quanto ao perfil de investidor é possível verificar que, para 83% dos respondentes 

rentabilidade (42%) e risco (41%) são os principais critérios a serem avaliados na tomada de 

decisão sobre oportunidades financeira. Além disso, 63% consideram seu perfil moderado, 

porém com considerável aversão à perda (32,26% em um nível regular, 26,34% em um nível 

alto e 27,96% em um nível muito alto). A aversão à perda pode ser atestada também nas 

questões propostas por Kahneman (2012) nas quais percebe-se que, desconsiderando  ganhos 

iniciais, a maioria opta  por ignorar riscos de uma perda maior caso isso ofereça a possibilidade 

de evitar qualquer perda (65% dos respondentes preferiram a situação com 90% de chance de 

perder R$ 1.000,00 em contrapartida à perda certa de R$ 900,00). Observa-se ainda sobre a 

aversão à perda que, mesmo oportunidades financeiras com iguais probabilidades de perda e de 

ganho e com ganho 50% superior a perda não seriam consideradas atrativas para 73% dos 

respondentes. 

 

4.2.1 Educação financeira e planejamento financeiro 

 

É possível ainda, através do cruzamento de informação de diferentes questões, ter 

uma melhor compreensão acerca do comportamento financeiro e do perfil dos respondentes da 

pesquisa. 
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 Observa-se, por exemplo, que o percentual de homens e mulheres que consultam 

informações sobre educação financeira é próximo, com vantagem para os respondentes do sexo 

masculino. 

 

Tabela 3 - Gênero x consulta das informações sobre educação financeira 

SEXO 
Masculino Feminino 
Qte % Qte % 

Consultam informações sobre Educação 
Financeira 

93 83 58 79 

Não consultam informações sobre 
Educação Financeira 

19 17 16 21 

Total Geral 112 100 74 100 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando observamos a relação entre a busca por informações sobre educação 

financeira e faixa etária dos respondentes, observa-se que quanto mais maduro o indivíduo se 

torna, um percentual maior passa a consultar fontes de informação sobre educação financeira. 

Uma relação similar também é verificada quando observamos o hábito de controlar receitas e 

gastos. 

 

Tabela 4 - Idade x busca por informações sobre educação financeira 

IDADE 

Até 18 
anos 

De 18 a 
24anos 

De 25 a 29 
anos 

De 30 a 34 
anos 

De 35 a 40 
anos 

Acima de 
40 anos 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 

Não consulta 
fontes de 
Educação 
Financeira 

6 30 19 16 8 28 2 17 0 0 0 0 

Consulta fontes 
de Educação 
Financeira 

14 70 99 84 21 72 10 83 3 100 4 100 

Total Geral 20 100 118 100 29 100 12 100 3 100 4 100 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 5 - Idade x hábito de controlar receitas e gastos 

Costuma controlar 
receitas e gastos? 

Até 18 anos 
De 18 a 24 

anos 
De 25 a 29 

anos 
De 30 a 34 

anos 
De 35 a 40 

anos 
Acima de 
40 anos 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
Sim 5 25 17 14 5 17 3 25 0 0 1 25 
Não 15 75 101 86 24 83 9 75 3 100 3 75 

Total Geral 20 100 118 100 29 100 12 100 3 100 4 100 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Verifica-se também que, para aqueles que responderam “sim” para a pergunta 

“Você costuma consultar ou já consultou fontes de informação sobre educação financeira”, 

praticamente todos os respondentes possuem como hábito o frequente acompanhamento dos 

resultados do planejamento financeiro, conforme exposto na tabela abaixo. 

 

Tabela 6 - Quem consulta informações sobre educação 
financeira acompanha os resultados do planejamento? 

Frequência do 
planejamento 

Qte % % Ac 

Diariamente 13 10 10 
Semanalmente 46 35 44 

Quinzenalmente 15 11 56 
Mensalmente 58 44 99 

Não monitoro os 
resultados 

1 1 100 

Total Geral 133 100   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao organizar os respondentes que consultam informações sobre educação 

financeira em seus respectivos cursos, percebe-se que é mais comum os alunos recorrerem a 

tais informações mensalmente. A exceção é o curso de Secretariado Executivo no qual metade 

das respostas apontaram não recorrer com frequência a tais informações. 

 

Tabela 7 - Frequência com que recorre a informações sobre educação financeira x curso 

Curso 
Administração Atuária Contabilidade Economia Finanças Secretariado 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
Diariamente 3 7 2 20 12 27 6 18 4 44 1 10 

Semanalmente 11 26 0 0 13 29 11 32 2 22 0 0 
Mensalmente 14 33 4 40 4 9 5 15 1 11 1 10 

Trimestralmente 2 5 2 20 4 9 2 6 0 0 3 30 
Não recorro 

frequentemente a 
informações 

sobre educação 
financeira 

13 30 2 20 12 27 10 29 2 22 5 50 

Total Geral 43 100 10 100 45 100 34 100 9 100 10 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando a frequência de acompanhamento do planejamento distribuída entre os 

cursos ofertados na FEAAC podemos observar que nos cursos de Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado à uma tendência maior a se monitorar mensalmente os resultados 
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do planejamento, ao passo que os respondentes dos cursos de Finanças e Economia demonstram 

estar mais atentos a esse quesito, monitorando, em sua maioria, semanalmente os resultados do 

seu planejamento. 

 

Tabela 8 - Frequência de acompanhamento do planejamento x curso 

Curso 
Administração Atuária Contabilidade Economia Finanças Secretariado 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
Diariamente 3 7 1 11 7 14 1 3 1 13 0 0 

Semanalmente 14 30 1 11 16 32 16 48 3 38 1 11 
Quinzenalmente 4 9 1 11 7 14 4 12 2 25 2 22 

Mensalmente 24 52 6 67 17 34 12 36 2 25 6 67 
Não monitoro 
os resultados 

1 2 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 

Total Geral 46 100 9 100 50 100 33 100 8 100 9 100 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2 Comportamento financeiro dos respondentes 

 

Quando comparado os respondentes que afirmaram realizar algum controle sobre 

suas receitas e gastos com as respostas obtidas na questão que solicitava aos respondentes que 

assinalassem a frequência com  que realizam compras à prazo, considerando uma escala de 1 a 

5, onde 1 é nunca e 5 é sempre, percebe-se que a maioria assinalou as escalas 2 e 3. Tais 

frequências condizem com hábitos de indivíduos mais planejadores e temerosos quanto a 

possibilidade de comprometimento de rendas futuras. 

 

Tabela 9 - Compras a prazo x planejamento 

Com que frequência você 
realiza compras prazo? 

SIM NÃO 
Qte % Qte % 

1 26 17 7 23 
2 45 29 6 19 
3 40 26 6 19 
4 32 21 8 26 
5 12 8 4 13 

Total Geral 155 100 31 100 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É possível observar ainda que ao se comparar o que foi assinalado pelos 

respondentes que afirmaram controlar receitas e gastos na questão que solicitava para marcar a 

frequência com que se guarda renda para eventualidades, visualiza-se que a maioria dos 
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respondentes optou pelas escalas 4 e 5, o que corrobora com a premissa de organizar as finanças 

no intuito de alcançar objetivos maiores no futuro. 

 

Tabela 10 - Guardar renda para eventualidades x planejamento 

Com que frequência você 
guarda renda para 

eventualidades? 

SIM  NÃO  

Qte % Qte % 
1 1 1 5 16 
2 14 9 7 23 
3 34 22 6 19 
4 37 24 7 23 
5 69 45 6 19 

Total Geral 155 100 31 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já quando comparado com a frequência com que se realiza compras a prazo 

havendo a possibilidade de se obter descontos, o comportamento dos respondentes, tanto para 

os que realizam um planejamento financeiro quanto para os que não o realizam, mostrou-se 

similar, havendo predomínio dos que realizam o planejamento entre as escalas que indicam 

maior frequência. 

 

Tabela 11 - Frequência com que se compra à vista x planejamento 

Com que frequência você compra à 
vista quando pode obter descontos? 

SIM   NÃO   

Qte % Qte % 

1 1 1 1 3 
2 4 3 0 0 
3 20 13 6 19 
4 35 23 10 32 
5 95 61 14 45 

Total Geral 155 100 31 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao se comparar os que afirmam realizar o acompanhamento de receitas e gastos 

com o percentual da renda mensal que está comprometido com pagamento de parcelas a prazo, 

verifica-se que os que afirmam realizar esse acompanhamento se concentram em até 30% da 

renda média mensal, enquanto os que não acompanham as receitas e gastos não sabem 

responder a esta pergunta. 

 

Tabela 12 - Percentual de comprometimento da renda x planejamento 
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Quanto da sua renda mensal é 
destinada a pagar compras a 

prazo? 

SIM NÃO 

Qte % Qte % 

Até 10% 52 34 6 19 
De 10,01% até 20% 23 15 3 10 
De 20,01% até 30% 32 21 3 10 
De 30,01% até 40% 15 10 4 13 
De 40,01% até 50% 14 9 2 6 
Mais do que 50% 13 8 4 13 

Não sei 6 4 9 29 

Total Geral 155 100 31 100 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.3 Objetivos do planejamento financeiro 

 

Vale ressaltar ainda que, ao relacionar os objetivos do planejamento vislumbrados 

pelos respondentes com a faixa etária na qual esses respondentes se encontram, pode-se 

verificar que, conforme nos aproximamos da faixa de respondentes acima de 40 anos ocorre 

uma concentração de respostas cada vez maior sobre os objetivos “Construção de uma reserva 

de emergência” e “Independência Financeira” em contrapartida à supressão das demais 

respostas. 

 

Tabela 13 - Objetivos do planejamento x faixa etária 

Objetivos do 
planejamento 

financeiro 

Até 18 anos 
De 18 a 24 

anos 
De 25 a 29 

anos 
De 30 a 34 

anos 
De 35 a 40 

anos 
Acima de 
40 anos 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
Reserva de Emergência 11 28 88 29 19 25 9 41 2 29 1 17 

Independência  
financeira 

14 35 90 29 17 23 6 27 3 43 3 50 

Educação pessoal 7 18 50 16 13 17 0 0 2 29 1 17 

Fazer  
uma viagem 

4 10 38 12 7 9 1 5 0 0 0 0 

Abrir um negócio 3 8 21 7 9 12 3 14 0 0 1 17 

Adquirir  
um automóvel 

0 0 15 5 7 9 1 5 0 0 0 0 

Compras  
específicas 

1 3 6 2 3 4 2 9 0 0 0 0 

Total Geral 40 100 308 100 75 100 22 100 7 100 6 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outro aspecto a se observar é que, ao se comparar os objetivos atrelados ao 

planejamento financeiro com a renda mensal individual declarada pelos respondentes, percebe-

se, entre os respondentes que declararam uma renda média entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00, 
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uma priorização em construir uma reserva de emergência, bem como em obter a independência 

financeira, objetivo que também foi o mais citado nas demais faixas de renda, porém por um 

número menor de respondentes. O número de respondentes que afirmou almejar abrir um 

negócio foi superior nessa categoria de renda em relação às demais, destacando-se como o 

terceiro objetivo mais citado pelo grupo. Em contrapartida os indivíduos que ganham entre R$ 

1.500,00 e R$ 2.000,00 são os que mais vinculam seus objetivos a um lazer ou a aquisição de 

bens. 

 

Tabela 14 - Objetivos do planejamento x renda individual mensal 

Objetivos do 
planejamento 

Até 500,00 
De 500,00 a 

1000,00 
De 1000,00 a 

1500,00 
De 1500,00 a 

2000,00 
De 2000,00 a 

2500,00 
Acima de  
2500,00 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
Reserva de 
Emergência 

25 26 44 30 23 27 14 26 6 32 19 31 

Independência  
financeira 

27 28 45 31 23 27 12 23 7 37 17 28 

Educação 
pessoal 

19 20 26 18 12 14 7 13 2 11 7 11 

Fazer  
uma viagem 

13 13 13 9 8 9 11 21 1 5 6 10 

Abrir um 
negócio 

8 8 10 7 10 12 3 6 3 16 5 8 

Adquirir  
um automóvel 

3 3 7 5 5 6 4 8 0 0 4 7 

Compras  
específicas 

2 2 2 1 4 5 2 4 0 0 3 5 

Total Geral 97 100 147 100 85 100 53 100 19 100 61 100 
Fonte: Elaborador pelo autor 

Em se tratando da composição do perfil de investidor dos alunos da FEAAC, ao se 

analisar conjuntamente com o semestre cursado por cada respondente, percebe-se que, dentre 

os com perfil conservador, a maioria declarou estar no 3º ou no 4º semestre e no 9º semestre ou 

superior. Quando observamos os que se identificaram com o perfil moderado, a maioria se 

encontra no 1º ou no 2ª semestre de seus cursos. Ao analisar os que se identificaram como de perfil 

agressivo, a maioria se encontra no 5º ou 6º semestre. 

 

4.2.4 Perfil do investidor 

 

Tabela 15 - Perfil de investidor x semestre 

Curso 
Conservador  Moderado  Agressivo  

Qte % Qte % Qte % 
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1º ou 2º 12 20 32 27 2 20 
3º ou 4º 16 27 26 22 2 20 
5º ou 6º 12 20 23 20 3 30 
7º ou 8º 3 5 12 10 2 20 

9º ou 
superior 16 27 24 21 1 10 

Total Geral 59 100 117 100 10 100 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao se observar a relação do perfil de investidor com o curso no qual estão 

matriculados os respondentes da pesquisa é possível visualizar que todos os cursos possuem 

um predomínio do perfil moderado, porém vale destacar o resultado dos cursos de Economia e 

Secretariado que possuíram a maior quantidade de respondentes com perfis Agressivo e 

Conservador respectivamente, provavelmente por conta do tipo de conteúdo lecionado nas 

disciplinas desses cursos. 

 

Tabela 16 - Perfil de investidor x curso 

Curso 
Administração Atuária Contabilidade Economia Finanças Secretariado 
Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 

Conservador 20 36 4 40 18 33 8 20 2 17 7 54 
Moderado 35 63 6 60 35 63 27 68 9 75 5 38 
Agressivo 1 2 0 0 2 4 5 13 1 8 1 8 

Total Geral 56 100 10 100 55 100 40 100 12 100 13 100 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando comparamos a frequência do planejamento com os respondentes 

identificados em cada perfil, torna-se possível visualizar que, enquanto os indivíduos de perfil 

Conservador e Moderado costumam acompanhar os resultados do seu planejamento 

mensalmente e semanalmente, é mais comum entre os indivíduos de perfil agressivo 

acompanhar diariamente os resultados do seu planejamento financeiro, o que faz sentido tendo 

em vista o risco das oportunidades financeiras mais comumente exploradas por esse perfil. 

 

Tabela 17 - Perfil x frequência de acompanhamento do planejamento financeiro 

Frequência com que 
monitora o planejamento 

Conservador Moderado Agressivo 
Qte % Qte % Qte % 

Diariamente 2 4 7 7 4 57 
Semanalmente 9 20 40 39 2 29 

Quinzenalmente 8 17 12 12 0 0 
Mensalmente 26 57 40 39 1 14 
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Não monitoro os resultados  1 2 3 3 0 0 

Total Geral 46 100 102 100 7 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ademais, ao avaliar a relação entre a frequência com que os respondentes 

consultam informações sobre educação financeira e o perfil de investidor ao qual os mesmos 

respondentes declararam possuir, percebe-se uma tendência de consultar informações com 

maior frequência à medida em que deslocamos a análise do perfil conservador até o perfil 

agressivo, demonstrando uma relação direta entre as variáveis. 

 

Tabela 18 - Frequência em que se consulta informações sobre educação 
financeira x perfil de investidor 

Frequência com que consulta 
informações sobre educação 

financeira 

Conservador Moderado Agressivo 

Qte % Qte % Qte % 

Diariamente 5 11 18 19 5 56 
Semanalmente 6 13 29 30 2 22 
Mensalmente 8 18 21 22 0 0 

Trimestralmente 6 13 7 7 0 0 

Não recorro com frequência a 
informações sobre educação 

financeira 
20 44 22 23 2 22 

Total Geral 45 100 97 100 9 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao se associar o semestre em curso com o nível de aversão à perda em uma escala 

de 1 a 5, sendo 1 muito baixo e 5 muito alto, percebe-se que, embora em todos os grupos de 

semestres analisados a maioria dos respondentes tenha declarado uma aversão à perda em nível 

3 ou superior, conforme nos aproximamos dos semestre finais, observa-se um aumento no 

número de respostas para os níveis 1 e 2 à exceção dos indivíduos no 9º semestre ou superior. 

Provavelmente a exceção ocorre devido à influência de fatores sociodemográficos como a idade 

dos respondentes, haja vista que, os indivíduos nesse período da faculdade tendem a utilizar 

mais sua própria renda para sustentar seus objetivos financeiros, o que pode elevar a aversão à 

perda. 

 

Tabela 19 - Aversão a perda x semestre em curso 

Curso 
1º ou 2º 3º ou 4º 5º ou 6º 7º ou 8º 9º ou superior 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
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1 0 0 0 0 2 5 1 6 2 5 
2 4 9 5 11 4 11 5 29 2 5 
3 19 41 22 50 7 18 4 24 8 20 
4 15 33 6 14 12 32 5 29 11 27 
5 8 17 11 25 13 34 2 12 18 44 

Total Geral 46 1 44 1 38 1 17 1 41 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma relação similar à anterior pode ser observada ao se comparar o nível de aversão 

à perda com o curso em que o respondente está matriculado. Tem-se um predomínio de 

respostas entre os níveis 3 e 5 em todos os cursos, porém nos cursos de Economia e Finanças, 

nota-se um maior acúmulo de respondentes nos níveis 1 e 2 quando em comparação com os 

demais cursos analisados. 

 

Tabela 20 - Aversão a perda por curso 

Curso 
Administração Atuária Contabilidade Economia Finanças Secretariado 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
1 2 4 0 0 1 2 1 3 0 0 1 8 
2 5 9 1 10 2 4 9 23 2 17 1 8 
3 13 23 3 30 22 40 11 28 7 58 4 31 
4 16 29 2 20 18 33 10 25 3 25 0 0 
5 20 36 4 40 12 22 9 23 0 0 7 54 

Total Geral 56 1 10 1 55 1 40 1 12 1 13 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se ainda que quando se avalia a relação entre a frequência em que os 

respondentes monitoram os resultados do seu planejamento financeiro e o seu nível de aversão 

à perda, percebe-se que quanto menor o nível de aversão à perda, mais frequentemente são 

monitorados os resultados do planejamento. 

 

Tabela 21 - Aversão a perda x frequência com que se monitora os resultados do planejamento 

Com que frequência 
você monitora os 
resultados do seu 
planejamento? 

1 2 3 4 5 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 

Diariamente 2 100 4 22 3 6 3 7 1 2 
Semanalmente 0 0 8 44 21 43 13 30 9 21 

Quinzenalmente 0 0 2 11 6 12 6 14 6 14 
Mensalmente 0 0 4 22 18 37 19 44 26 60 

Não monitoro os 
resultados  0 

0 0 0 1 2 2 5 1 2 

Total Geral 2 100 18 100 49 100 43 100 43 100 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao comparar o nível de aversão à perda com a renda média individual dos 

respondentes observa-se que todas as faixas de renda possuem maior quantidade de respostas 

entre os níveis 3 e 5. Vale destacar que os respondentes com mais respostas entre os níveis 4 e 

5 são os que ganham entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 e os com maior número de respostas 

entre os níveis 1 e 2 são os que ganham acima de R$ 2.500,00 

 

Tabela 22 - Aversão a perda x renda individual mensal 

Curso 
Até 500,00  500,00 a 

1000,00 
1000,00 a 
1500,00 

1500,00 a 
2000,00 

2000,00 a 
2500,00 

Acima de 
2500,00 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
1 0 0 3 5 0 0 0 0 2 9 2 9 
2 3 7 10 16 1 3 1 6 4 17 4 17 
3 18 41 14 23 12 36 5 31 8 35 8 35 
4 12 27 19 31 10 30 2 13 5 22 5 22 
5 11 25 16 26 10 30 8 50 4 17 4 17 

Total Geral 44 100 62 100 33 100 16 100 23 100 23 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um comportamento similar é obtido quando comparamos o nível de aversão à perda 

com a renda média mensal familiar. Todas as faixas de renda possuem predominância de 

respostas entre os níveis 3 e 5, porém a faixa de renda com maior quantidade de respostas entre 

os níveis 1 e 2 foi a dos que ganham entre R$ 5.225,00 e R$ 8.360,00. A concentração de 

respostas entre os níveis 4 e 5 ocorre com mais intensidade entre os que ganham até R$ 

1.045,00. 

 

Tabela 23 - Aversão a perda por renda familiar mensal 

Curso 
Até 1045,00 

De 1045,00 a 
3135,00 

De 3135,00 a 
5225,00 

De 5225,00 a 
8360,00 

Acima de 
8360,00 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
1 0 0 3 4 0 0 0 0 2 6 
2 1 6 6 8 3 7 5 26 5 14 
3 3 18 28 38 15 37 2 11 12 33 
4 7 41 18 25 14 34 3 16 7 19 
5 6 35 18 25 9 22 9 47 10 28 

Total Geral 17 100 73 100 41 100 19 100 36 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim buscou-se mensurar como o curso em que o aluno está matriculado 

influencia a resposta atribuída à seguinte questão avaliativa de aversão à perda proposta por 

Kahneman (2012): “Supondo uma nova situação, independente das anteriores, em que alguém 

lhe propõe uma aposta na moeda. Se a moeda der coroa, você perde R$ 100,00. Se a moeda der 

cara, você ganha R$ 150,00. Essa aposta é atraente? Você aceitaria?”. Verificou-se que, embora 

em todos os cursos a maioria dos respondentes não tenham aceitado a aposta na moeda os cursos 

de economia e atuária obtiveram uma quantidade razoável de respondentes aceitando a proposta 

feita. 

 

Tabela 24 - Questionário de Kahneman x curso 

Curso 
Administração Atuária Contabilidade Economia Finanças Secretariado 

Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % Qte % 
Não 

aceitaria a 
aposta 

42 75 7 70 41 75 25 63 9 75 12 92 

Aceitaria a 
aposta 

14 25 3 30 14 25 15 38 3 25 1 8 

Total Geral 56 100 10 100 55 100 40 100 12 100 13 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diante dos dados apresentados, percebe-se que, embora a faculdade seja uma 

importante fonte de conhecimento em educação financeira, o conteúdo abordado apenas 

tangencia o necessário ao desenvolvimento de uma mentalidade financeira. Assuntos como 

planejamento financeiro, que se mostrou importante aliado na superação de barreiras 

comportamentais à adesão de novos investimentos, não são abordados pelas disciplinas e há 

carência de projetos que abordem esse assunto.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi desenvolvido a fim de se avaliar a influência da educação financeira 

na formação do perfil de investidor dos estudantes de graduação da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará. Pressupõe-se que 

este objetivo foi atingido, haja vista que a tendência de se aprimorar quanto aos conhecimentos 

em educação financeira é tão maior quanto mais arrojado for o perfil do investidor (44,44% dos 

conservadores não buscam aprimorar seus conhecimentos com frequência; 48,45% dos 

moderados o fazem até semanalmente e 55,56% dos agressivos o fazem diariamente). Ademais, 

o fato de o número de respondentes que afirmaram possuir aversão à perda em nível baixo ou 

muito baixo ser tão maior quanto mais próximo ao fim do curso demostra que os conhecimentos 

adquiridos na universidade têm determinado grau de influência sobre o modo como os alunos 

lidam com as oportunidades financeiras. 

Quanto aos objetivos específicos, pode-se dizer que o primeiro deles, analisar o 

comportamento financeiro dos discentes da FEAAC foi alcançado. Para tal, questionou-se os 

respondentes quanto a práticas financeiras cotidianas e verificou-se o seguinte: em se tratando 

da realização de compras a prazo, a maioria dos respondentes o fazem entre nunca e 

regularmente (69,89%), um indicador positivo quando se busca avaliar a forma como os 

discentes lidam com a disponibilidade de crédito e que, atrelado ao fato de apenas 3,23% dos 

estudantes afirmarem nunca conseguir guardar parte da renda para eventualidades, corrobora 

com uma organização eficaz de suas finanças pessoais.  

É possível afirmar ainda que, de maneira geral, os alunos comprometem um 

percentual sustentável da renda com o pagamento de compras a prazo, resultado esse dentro do 

esperado tendo em vista a natureza dos cursos nos quais os respondentes estão matriculados. 

Vale ressaltar também que a grande maioria dos alunos realiza um planejamento de suas receitas 

e desembolsos e buscam monitorar com frequência os resultados do seu planejamento, o que 

justifica o comportamento declarado. 

Quanto ao segundo objetivo, verificar o perfil de investidor dos discentes da 

FEAAC, pode-se afirmar que foi atingido. Verificou-se que, para a maioria dos alunos, 

rentabilidade e risco são os dois aspectos principais quando se avalia uma oportunidade de 

investimento, respectivamente. Para a maioria dos respondentes, o perfil que mais se assemelha 

à sua condição atual é o moderado, seguido pelo conservador, sendo possível notar que os 

cursos de secretariado e ciências atuariais possuem a maior concentração de respondentes do 
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perfil conservador. Por outro lado, percebe-se que o curso com maior número de respondentes 

do perfil agressivo foi o curso de economia (5 respondentes; 12,50%). 

Levantou-se ainda que a maioria dos respondentes assinalou um nível entre regular 

e muito alto de aversão à perda, o que é reafirmado nas questões avaliativas do teste realizado 

por Kahneman (2012), nas quais, em situação de perda, a maioria dos respondentes escolhe 

opções que possibilitem eliminar a perda mesmo que haja como contrapartida o risco de se 

maximizar a perda.  

No que se refere ao terceiro objetivo específico, avaliar a influência do 

planejamento financeiro no perfil de investimento, é possível afirmar que ele foi alcançado. 

Para tal, verificou-se que, quanto mais arrojado o perfil do investidor, maior a frequência com 

que ele busca monitorar os resultados do seu planejamento, o que demonstra ligação direta entre 

essas variáveis. Tal relação é reforçada pelo fato de que, quanto menor o nível de aversão à 

perda, maior a tendência a se acompanhar os resultados do planejamento com mais frequência 

o que denota o impacto do controle das finanças sobre a redução na aversão à perda. 

Por fim, destaca-se que, dada a importância da universidade no contato dos 

respondentes com a educação financeira, percebe-se a necessidade de se instigar, por meio de 

disciplinas ou mesmo projetos de extensão, a criação de novas fontes  de educação financeira 

de modo a ressaltar o papel do planejamento na gestão da saúde financeira dos alunos e remoção 

de barreiras comportamentais que, porventura, impeçam a adesão das mais diversas 

oportunidades de investimento.  A relevância dessa medida é também atestada ao se observar 

que, embora a maioria dos alunos tenha declarado que buscam fontes de educação financeira e 

desenvolvem um planejamento financeiro, a maioria desses alunos monitora os resultados de 

seu planejamento apenas mensalmente. Além disso, dentre os que não realizam um 

planejamento, os principais motivos apresentados foram falta de conhecimento técnico, falta de 

orientação e falta de afinidade. Isso demostra que, embora seja uma etapa essencial ao 

desenvolvimento adequado de uma mentalidade financeira, o planejamento financeiro não 

encontra o suporte adequado nas principais fontes consultadas pelos alunos. 

É necessário ainda ressaltar, como barreira ao andamento deste estudo, a questão 

do isolamento social provocado pelo momento de pandemia do Covid-19 em que se encontra o 

estado do Ceará. Esse afastamento dificultou a coleta de um número maior de respostas, o que 

ocasionou um gasto de tempo bem superior ao planejado para a etapa de coleta de dados, 

considerando a necessidade de obter uma quantidade razoável de respondentes quanto a 

aspectos como curso, semestre, gênero, etc.  
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Como sugestão para os pesquisadores que desejarem prosseguir em uma linha de 

pesquisa similar sugere-se avaliar como a educação financeira, em conjunto com o 

planejamento adequado, impacta outros vieses descritos por autores das finanças 

comportamentais, como as heurísticas de comportamento (Ancoragem, disponibilidade e 

representatividade), o efeito manada, a falácia do apostador, dentre outros. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA FACULDADE DE 

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUARIAIS E CONTABILIDADE DA UFC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO ATUÁRIA E CONTABILIDADE 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
O Perfil de Investidor dos Discentes da UFC 

 
PARTE 1: AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA (BIG 
THREE) 
 

1) Suponha que você tenha R$ 100,00 em uma conta poupança e a taxa de juros seja de 
2% ao ano. Depois de cinco anos, quanto você acha que teria na conta se deixasse o 
dinheiro render? 

a. Mais que R$ 102,00 
b. Exatamente R$ 102,00 

c. Menos que R$ 102,00 
d. Não sei 

2) Imagine que a taxa de juros na sua conta poupança fosse de 1% ao ano e a 
inflação fosse de 2% ao ano. Após 1 ano, quanto você poderia comprar com o 
dinheiro desta conta? 

a. Mais que hoje 
b. Exatamente o mesmo 

c. Menos que hoje 
d. Não sei 

3) A seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: "A compra de ações de uma única 
empresa geralmente proporciona um retorno mais seguro do que um fundo 
mútuo de ações". 

a. Verdadeira 
b. Falsa 

c. Não sei 

PARTE 2: EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
 

4) Você costuma consultar ou já consultou alguma fonte de informação sobre 
educação financeira? (Caso não, pular para questão 7) 

a. Sim  b. Não 
5) Quais fontes que você utiliza para aprimorar seus conhecimentos em educação 

financeira? (Pode marcar mais de um item) 
a. Faculdade 
b. Amigos  
c. Familiares 
d. Sites especializados em 

educação financeira 
e. Livros 

f. Redes Sociais 
g. Gerente ou Corretor de 

investimentos 
h. Outro: 

__________________ 

6) Com que frequência você busca aprimorar seus conhecimentos em educação 
financeira? 

a. Diariamente 
b. Semanalmente 
c. Mensalmente 
d. Trimestralmente 
e. Não recorro a informações sobre educação financeira com frequência 
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7) Você faz algum tipo de controle sobre suas receitas e gastos mensais? (Caso 
não, pular para questão 12) 

a. Sim  b. Não 
8) Assinale, dentre as alternativas abaixo, os principais objetivos considerados na 

montagem do seu planejamento: 
a. Independência financeira 
b. Construção de uma reserva para emergências 
c. Adquirir um automóvel 
d. Fazer uma viagem 
e. Abrir um negócio 
f. Educação 
g. Outros: ______________________________ 

 
9) Qual ferramenta você utiliza para auxiliar a elaboração do planejamento 

financeiro pessoal? 
a. Planilha  
b. Caderno de anotações 

c. Aplicativo 
d. Outro: ______________ 

10) Com que frequência você monitora os resultados do seu planejamento? 
a. Diariamente 
b. Semanalmente 
c. Quinzenalmente 
d. Mensalmente 
e. Não monitoro os resultados de forma alguma 

11) Qual o principal motivo te leva a não realizar um planejamento financeiro? (Para 
quem não realiza planejamento financeiro) 

a. Falta de afinidade com o 
assunto 

b. Falta de conhecimento 
técnico  

c. Falta de informação 
sobre o assunto  

d. Falta de orientação 
e. Outro: ______________ 

Analise as afirmativas e julgue a frequência com que você as realiza em uma escala de 1 
a 5, sendo 1 nunca e 5 sempre 
 

12) Realizo compras a prazo  
(    ) 1     (    ) 2     (    ) 3     (    ) 4     (    ) 5 
 

13) Guardo uma parte da minha renda para eventualidades 
(    ) 1     (    ) 2     (    ) 3     (    ) 4     (    ) 5 
 

14)  Procuro comprar à vista quando posso obter descontos na compra 
(    ) 1     (    ) 2     (    ) 3     (    ) 4     (    ) 5  
 

15) Quanto da sua renda média mensal é destinado a pagar compras a prazo? 
a. Até 10% 
b. De 10,01% até 20% 
c. De 20,01% até 30% 
d. De 30,01% até 40% 

e. De 40,01% até 50% 
f. Mais do que 50%  
g. Não sei

 
PARTE 3: PERFIL DE INVESTIDOR 
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16) Qual dos fatores listados abaixo você considera principal na avaliação de uma 
oportunidade de investimento? 

a. Liquidez b. Rentabilidade c. Risco 
17) Qual dos perfis abaixo melhor identifica sua postura na tomada de decisões 

financeiras? 
a. Conservador (está mais focado em preservar o capital e não admite 

percas) 
b. Moderado (moderado possui mais foco em aumentar seus ganhos e, por 

isso, aceita assumir certo nível de risco) 
c. Agressivo (pensa como um especulador e não tem medo de perder tudo 

que aplicou) 
18) Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito baixo e 5 é muito alto, como você 

caracterizaria seu nível de aversão à perda financeira? 
(    ) 1     (    ) 2     (    ) 3     (    ) 4     (    ) 5 

PARTE 4: EXPERIMENTO DE KAHNEMAN 
 
As questões a seguir visam identificar seu comportamento frente a uma decisão financeira 
hipotética. Assinale o que se pede. 
 

19) Assinale a alternativa mais atraente para você: 
a. Conseguir R$ 900,00 com certeza 
b. 90% de chance de conseguir R$ 1.000,00 

20) Assinale a alternativa mais atraente para você: 
a. Perder R$ 900,00  
b. 90% de chance de perder R$ 1.000,00 

21) Suponhamos agora que, além do que você já tem, você recebeu R$ 1.000,00. 
Qual das alternativas abaixo é a mais atraente? 

a. 50% de chance de ganhar R$ 1.000,00 
b. Ganhar R$ 500,00 com certeza 

22) Suponhamos agora que, além do que você já tem, você recebeu R$ 2.000,00. 
Qual das alternativas abaixo é a mais atraente? 

a. 50% de chance de perder R$ 1.000,00 
b. Perder R$ 500,00 com certeza 

23) Supondo que alguém lhe propõe uma aposta na moeda. Se a moeda der coroa, 
você perde R$ 100,00. Se a moeda der cara, você ganha R$ 150,00. Essa aposta 
é atraente? Você aceitaria? 

a. Sim  
b. Não 

PARTE 5:  QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
 

24) Faixa Etária: 
a. Até 18 anos 
b. De 18 a 24 anos 
c. De 25 a 29 anos 

d. De 30 a 34 anos 
e. Acima de 34 anos 

25) Sexo: 
a. Masculino b. Feminino 

26) Qual seu curso? 
a. Administração 
b. Economia 

c. Atuária 
d. Contabilidade 
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e. Secretariado f. Finanças 
27) Qual semestre você está cursando atualmente? 

a. 1º ou 2º  
b. 3º ou 4º 
c. 5º ou 6º 

d. 7º ou 8º 
e. 9º ou superior 

28) Qual sua principal fonte de renda? 
a. Bolsa do Estágio 
b. Bolsa da Faculdade 
c. Mesada 
d. Possuo emprego formal 

e. Possuo emprego informal 
f. Não possuo renda mensal 

 

29) Qual dos intervalos abaixo melhor caracteriza sua renda bruta individual mensal? 
a. Até R$ 500,00 
b. Entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 
c. Entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 
d. Entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 
e. Entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00 
f. Acima de R$ 2.500,00 

30) Qual dos intervalos abaixo melhor caracteriza a renda bruta mensal da sua família? 
a. Até R$ 1.045,00 
b. Entre R$ 1.045,00 e R$ 3.135,00 
c. Entre R$ 3.135,00 e R$ 5.225,00 
d. Entre R$ 5.225,00 e R$ 8.360,00 
e. Acima de R$ 8.360,00 

 


