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RESUMO 

A educação financeira norteia os indivíduos à tomada de decisões eficientes e que contribuam 

para uma adequada gestão de seus recursos. O estudo buscou avaliar qual a percepção dos 

colaboradores, em uma empresa do segmento de móveis para escritório, quanto ao 

planejamento financeiro e a reserva de dinheiro. Ele justifica-se por oferecer uma contribuição 

para avaliação às percepções comportamentais e assim, desenvolver competências em relação 

às decisões e utilização dos recursos financeiros nos grupos familiares. Os procedimentos 

metodológicos utilizados se deram a partir de uma pesquisa survey, descritiva, sendo os dados 

coletados por meio de questionário aplicado a uma população de 400 colaboradores tendo por 

amostra estratificada 108 colaboradores a partir do critério de acessibilidade, considerando 

um nível de confiança de 90% e um erro amostral de 7%. O instrumento foi validado pelo 

alpha de Cronbach, obtendo um índice de 0,68, considerado aceitável. Os principais achados 

da pesquisa dão conta de que os respondentes fazem uso de algum tipo de planejamento e 

controle financeiro e tem como prática reservar dinheiro. Destes, 57% dos que já participaram 

de palestras de educação financeira e que afirmaram já terem, nos últimos anos, passado por 

momentos de falta de dinheiro, identificou-se a relação de que a falta de recursos se deu com 

aqueles que possuem as melhores remunerações do grupo pesquisado. Pode-se inferir que a 

ausência de um planejamento adequado de ações e aquisições de longo prazo é a principal 

dificuldade para a maioria dos indivíduos, uma vez que seus planejamentos são de curto 

prazo. 
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Área Temática do Evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A definição dos ganhos aliada às tomadas de decisões de onde e com o que gastar 

facilita o planejamento financeiro do grupo familiar e possibilita o investimento das reservas 

na opção que gere maior rentabilidade. Para essa construção é necessário manter um 

conhecimento básico em finanças pessoais, conforme evidenciado por Grussner (2007, p. 8), 

qualquer pessoa, independentemente de sua atividade profissional, deve conhecer os 

princípios básicos necessários a administração de sua vida financeira. 

Ao buscar maior conhecimento sobre como os indivíduos se adaptam e se organizam a 

sua vida financeira observa-se a dificuldade que há em manter os gastos e os ganhos pessoais, 

ou do grupo familiar, alinhados para que não haja um prejuízo financeiro ao término do mês. 

Ao gastarmos nossas rendas nem sempre são analisadas as finalidades de cada compra, pois 

além de buscar a satisfação das necessidades básicas, somos movidos pelo impulso e desejo 

de alcançar padrões sociais preestabelecidos. 

Como em qualquer entidade, dentro de um grupo familiar administrar os recursos é de 

extrema importância para que se construa uma base de quanto, como e por que gastá-los. 

Observa-se que as fragilidades econômicas têm afetado os mais diferentes níveis da 

sociedade. Assim, torna-se oportuna a necessidade de planejar e organizar os gastos criando 

reservas para enfrentar os possíveis imprevistos e deixar o grupo familiar em uma situação 

econômica favorável em períodos de crise. 

Neste sentido, o estudo tem como objetivo avaliar qual a percepção dos colaboradores 

em uma empresa do segmento de móveis para escritório do norte do Rio Grande do Sul quanto ao 

planejamento financeiro e a reserva de dinheiro. 

Pesquisas do Banco Central do Brasil - BCB (2013) dão conta de que o endividamento 

das famílias brasileiras aumentou nos últimos meses do ano de 2016, atingindo 58,2%. Assim, 

justifica-se este estudo, a partir dos indicadores, uma vez que oferece sua contribuição para a 

identificação das características comportamentais na área financeira dos mais diferentes 

grupos familiares e demonstra as competências em relação às decisões sobre a utilização de 

recursos financeiros. Por fim demonstra a importância da educação financeira para um 

adequado planejamento dos ganhos e gastos nas mais diferentes famílias de uma sociedade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Estudos da Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD (2013) 

indicam que a educação financeira pode beneficiar a todas as pessoas, independentemente do 

nível de renda. Desde os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, os quais a 

tornam uma ferramenta básica de planejamento e poupança de modo que suas despesas e 

dívidas fiquem controladas. Como também pode ajudar as famílias a terem disciplina de 

poupar, dando a oportunidade de ter melhores condições para financiar a educação dos filhos, 

terem um plano de saúde e uma vida mais confortável. 

 



 

 

 

 

2.1 Estudos Relacionados 

A educação financeira esteve presente em vários estudos nas mais diversas épocas 

econômicas e educacionais. No início dos anos 60, Becker (1967, p. 49) expôs que algumas 

pessoas podem ganhar mais do que outros simplesmente porque investem mais em si mesmos, 

tornando o investimento em capital humano um fenômeno generalizado e um conceito 

valioso. 

No estudo de Becker (1967) o autor define educação financeira como o conhecimento 

da economia, que advém do resultado de treinamento específico, experiências e habilidades 

adquiridas pelas pessoas.  

Para Godwin (1990), ao estudar a gestão financeira familiar, houve a conclusão de que 

as famílias tinham maior patrimônio líquido quando estimavam suas receitas e despesas 

domésticas, calculavam seu patrimônio líquido regularmente, revisavam e avaliavam seus 

gastos, expressavam metas financeiras explícitas e tinham planos relativamente concretos para 

alcançá-los. De um modo geral, ele afirmou que a gestão financeira familiar tinha por objetivo 

melhorar o bem estar financeiro do grupo familiar.  

Em estudo realizado por Lange e Byrd (1998, p. 205) houve a indicação de que, 

independentemente da idade, os indivíduos que têm limitações em sua situação financeira 

demonstram ter seu bem estar psicológico afetado pelas dificuldades financeiras. Concluiu-se, 

ainda, que os problemas concretos do estresse financeiro diário afetam a capacidade de 

gerenciamento ou controle das situações financeiras.  

Foi também evidenciado por Lange e Byrd (1998, p. 206) que em uma situação de 

dificuldade financeira os indivíduos podem até serem capazes de lidar com os problemas 

associados ao estresse financeiro diário, mas talvez não consigam lidar efetivamente com as 

dificuldades contínuas associadas ao estresse financeiro. 

Logo no início dos anos 2000, em estudo realizado por Clancy, Grinstein-Weiss e 

Schreiner (2001, p. 11), identificou-se que a porcentagem de meses em que os participantes 

fazem um depósito na poupança aumenta com o número de horas aulas sobre educação 

financeira realizadas.  

Perante este mesmo estudo, concluiu-se que os participantes com 12 horas aula sobre 

educação financeira realizarão depósitos na poupança com uma frequência de 22% a mais do 

que um participante com uma hora aula. Em suma, foi exposto que a educação financeira 

parece ter grandes efeitos nos resultados da poupança. 

Em estudos mais recentes sobre a educação financeira, Bayer, Bernheim e Scholz 

(1996, p. 29) sugeriram que a educação financeira no local de trabalho pode exercer uma forte 

influência nas decisões financeiras pessoais. De um modo geral, levantou-se a possibilidade 

de que o reforço das capacidades de decisão na área financeira, em oposição às competências 

do mercado de trabalho, pode constituir um retorno econômico significativo na educação. 

Já em um estudo sobre a perspectiva econômica do uso da poupança para a 

aposentadoria na Alemanha e no Reino Unido, Oehler e Werner (2008, p. 278) mostraram que 

a educação financeira sob a forma de aconselhamento e formação pode ser eficaz no sentido 

de induzir a mudança de comportamento. 

Jorgensen e Savla (2010, p. 476) confirmaram que muitos adultos e jovens têm 

conhecimento, atitudes e comportamentos financeiros inadequados e que essa falta de 



 

 

 

 

alfabetização financeira pode influenciar a capacidade dos jovens e adultos de tomar decisões 

financeiras ao longo de suas vidas.  

A partir do estudo sobre a educação financeira e as decisões de consumo, investimento 

e poupança em alunos de uma universidade, Vieira, Bataglia e Sereia (2011, p. 81) afirmaram 

que a formação acadêmica contribui nas decisões financeiras dos indivíduos. Contudo, 

existem outras fontes de conhecimento que são também relevantes, como a experiência 

prática e a família. 

Sobre a influência de fatores no nível de educação financeira, Lizote e Verdinelli 

(2014, p. 13) indicaram que alunos que trabalham mostram possuir maiores conhecimentos 

sobre educação financeira e, este conhecimento, aumenta à medida que avançam nos seus 

estudos. 

De acordo com Bessa, Fermiano e Denegri (2014, p. 416) a defasagem de 

conhecimentos na área financeira, encontrada em seus estudos, diz respeito à circulação do 

dinheiro, funcionamento bancário, inflação, taxa de juros e outros. Já fatores como 

escolarização, gênero e nível socioeconômico podem influenciar a compreensão dos 

fenômenos econômicos e o desenvolvimento de hábitos e atitudes em relação ao 

endividamento. 

Estudo realizado por Miotto e Parente (2015, p. 13) expôs que existem peculiaridades 

sobre o comportamento de gestão financeira entre as famílias de classe média baixa no Brasil, 

como: foco inadequado para controle, utilização de limites de cartão de crédito como um 

dispositivo de controle financeiro, foco fraco ou não existente no curto ou longo prazo de 

planejamento. 

Estes mesmos autores explicaram que a falta de conhecimento e habilidade em lidar 

com questões orçamentárias, juros, investimentos, empréstimos e outros serviços bancários, 

eventualmente, levam os consumidores a incorrer em erros que podem ter consequências 

graves para a sua situação financeira. 

Miotto e Parente (2015, p. 14) concluíram que políticas públicas devem ser 

desenvolvidas para educar os consumidores e incentivar o planejamento financeiro das 

famílias, de uma forma que melhora hábitos de poupança e o conhecimento dos benefícios das 

reservas de recursos para as necessidades futuras. 

Em estudo realizado por Potrich, Vieira e Kirch (2015, p. 12) afirmou-se a existência 

de uma relação de dependência entre a alfabetização financeira e as variáveis gênero, 

existência de dependentes, ocupação, escolaridade e renda. 

De acordo com o estudo de Gorla, Dal Magro, Silva e Nakamura (2016, p. 20), o nível 

de educação financeira dos alunos sobre os aspectos individuais, demográficos e de 

socialização, fazem emergir que há um amadurecimento dos alunos para o planejamento 

financeiro com o avanço no tempo de ensino médio.  

Estes também afirmam que os estudantes de famílias com maiores rendas apresentam 

maior nível de educação financeira, visto que guardam seus recursos e gastam conforme 

planejado. Além disso, foi identificado uma menor contribuição de grupos familiares maiores, 

justo dos quais poderia se esperar uma maior colaboração na educação financeira. 

2.2 Economia e Finanças 

Como explicado por Wonnacott (1985, p. 3), a economia é o estudo de como as 

pessoas ganham a vida, adquirem alimentos, casa, roupa e outros bens, sejam eles necessários 



 

 

 

 

ou de luxo. Estuda, sobretudo, os problemas enfrentados por estas pessoas e as maneiras pelas 

quais estes problemas podem ser contornados. 

A economia, de uma maneira ampla, é definida como o estudo de como as pessoas e a 

sociedade como um todo, decide empregar os recursos escassos. 

Conforme evidenciado por Maximiano (2012, p. 267), Abraham Maslow (1908-1970) 

desenvolveu a ideia de que as necessidades humanas dispõem-se numa hierarquia de cinco 

grandes grupos constituindo a pirâmide das necessidades. Em sua base há as necessidades 

básicas, seguidas das de segurança, sociais, de estima e de auto realização. 

De acordo com essa teoria, as pessoas estão em processo de desenvolvimento 

contínuo, elas tendem a progredir ao longo das necessidades, buscando atender uma após a 

outra, e orientando-se para a auto realização. Sendo que esta pode ocorrer em qualquer ponto 

da escala da motivação, dependendo de cada indivíduo. 

Maximiano (2012, p. 268) relata ainda que uma necessidade ou um grupo de 

necessidades podem ser predominantes nos motivos internos de uma pessoa, devido a fatores 

como idade, meio social ou personalidade. 

 

2.3 Orçamento 

Segundo Frezatti (2009, p. 46), o orçamento é o plano financeiro para implementar a 

estratégia da empresa para determinado período. É mais do que uma simples estimativa, pois 

deve estar baseado no compromisso dos gestores em termos de metas a serem alcançadas. 

De uma maneira simplificada, a palavra orçamento é utilizada para designar o cálculo 

das receitas e gastos de uma organização. 

Conforme explicado por Carneiro e Matias (2011), o orçamento é um plano dos 

processos operacionais para um determinado período. É uma forma representativa dos 

objetivos econômico-financeiros a serem atingidos por uma organização. 

Planejar é algo que se faz antes de agir, isto é, uma tomada antecipada de decisão. É 

um processo de decidir o que fazer e como fazê-lo, antes que se requeira uma ação, que deve 

manter-se de maneira contínua, conforme evidencia Ackoff (1975). 

No mesmo sentido, quando tratamos de orçamento doméstico este tem por objetivo 

retratar todas as receitas e despesas, de um único indivíduo ou dos vários membros de uma 

família, de maneira dinâmica, possibilitando a utilização efetiva dos seus ganhos e 

proporcionando um equilíbrio financeiro. 

Conforme afirma Lopes (2012, p.10), o orçamento doméstico é a organização das 

receitas e despesas de forma sistemática para que se consiga visualizar as finanças e tem como 

objetivo servir de embasamento para o planejamento das finanças pessoais. 

A administração dos recursos disponíveis de uma família confrontados com todos os 

seus gastos possibilita a conscientização dos hábitos de acordo com as necessidades e desejos 

do grupo.  

A partir do cuidado com o orçamento familiar surge a possibilidade de poupar e obter 

algo desejado, também inicia-se o corte de gastos supérfluos e a verificação de que os gastos 

estão ocorrendo de uma forma normal. 



 

 

 

 

Um orçamento deve ser revisto e atualizado constantemente, diminuindo o grau de 

endividamento e mantendo reservas para situações inesperadas. Pois, segundo Ferreira (2010, 

p. 12), controlar os gastos correntes mensais através de uma ferramenta eficiente é essencial 

para análise e visualização do futuro orçamento. 

Ao apresentar a realidade financeira de uma família diante de uma simples versão de 

uma demonstração das rendas evidenciando os seus ganhos e despesas, o orçamento 

doméstico conseguirá demonstrar em quais pontos é necessário economizar.  

 

2.4 Administração Financeira 

É relevante após a organização dos dados financeiros da família, analisar se o 

orçamento finalizou-se de maneira deficitária, equilibrada ou superavitária, conforme 

explicado pelo Banco Central do Brasil - BCB (2013), inicialmente o orçamento deve ser 

deficitário. Nesta situação, as despesas superam as receitas. Pode também ser neutro ou 

equilibrado, quando as despesas são iguais às receitas, ou superavitário, quando as receitas 

são superiores às despesas. 

A partir do momento em que se encontrar uma situação financeira negativa é preciso 

repensar as necessidades que foram sendo adquiridas durante o decorrer do tempo e tentar 

elevar o número de recursos disponíveis. Já com um orçamento superavitário é possível, 

conforme afirma Alves (2010), planejar aquisições de médio e longo prazo, como aquisição 

de veículos, imóveis ou investimento em educação. 

A etapa estratégica de organizar o orçamento doméstico proporciona a oportunidade 

de gerar acumulações de bens e valores, que formarão um patrimônio estável, o qual 

transmitirá segurança diante dos acontecimentos do dia a dia. Ao encontrar uma estabilidade, 

o grupo familiar agirá com mais tranquilidade e coerência diante das decisões financeiras que 

se fizerem necessárias. 

 

2.5 Endividamento 

O endividamento ou, desequilíbrio financeiro, ocorre quando o volume de operações 

passa a ser tão grande que torna-se desproporcional ao seu capital de giro, conforme explica 

Costa (2003, p. 4). 

Ainda de acordo com Costa (2003, p. 7), o endividamento pode ser considerado sadio 

quando este é feito com o objetivo de complementar capital próprio como, ampliação ou 

modernização. 

Entretanto, se o motivo para recorrer à dívida for para pagar outras, este não gerará 

recursos surgindo a necessidade de manter um ciclo vicioso de endividamento. 

O mesmo ocorre quando nos referimos ao endividamento familiar que, segundo dados 

de 2015 divulgados pelo Banco Central, quase metade da renda das famílias brasileiras está 

comprometida com dívidas. De acordo com Brodbeck (2013), o patamar saudável de 

endividamento máximo é de 30% da renda. Mesmo assim, é preciso ter planejamento e 

responsabilidade para que as contas não fujam do controle. 

O círculo vicioso do uso de créditos fáceis, como empréstimos consignados, cheques 

especiais e cartões de crédito causam situações difíceis de serem resolvidas e que ocasionam 

nomes negativados e dívidas intermináveis. Entretanto, o endividamento familiar não 



 

 

 

 

depende, necessariamente, da renda do grupo familiar, mas sim como uma questão de 

planejamento e organização dos recursos. 

Dependendo das receitas e despesas de cada grupo familiar e, com estes dados 

organizados em um orçamento, é possível elencar as dívidas, suas prioridades e relevâncias. 

Como afirmou Farinhas (2013), a partir deste momento, a família tem noção de o quanto está 

comprometido e o que deve ser priorizado. Muitas pessoas nem tem noção de que os 

parcelamentos consomem grande parte do orçamento. Quando se dá conta, 50% do salário já 

está reservado para estes fins. 

O não controle do que se está gastando ou, até mesmo este sendo feito de uma maneira 

errônea, expõe a família a situações difíceis de serem resolvidas em um curto prazo, tanto em 

relação aos endividamentos como aos desentendimentos e conflitos familiares. 

 

2.6 Educação Financeira e Decisões dos Indivíduos 

A gestão financeira não é algo que aplica-se da mesma maneira, com os mesmos 

métodos, para todas as pessoas. Mas sim, um planejamento que ajusta-se a cada realidade e às 

situações mais diversas. 

Para Lusardi e Mitchell (2007, p. 36) a educação financeira é o processo pelo qual o 

consumidor financeiro e/ou investidor melhora seu entendimento dos produtos financeiros e 

dos conceitos, por meio de informação, de instrução e de aconselhamento, para se tornar mais 

consciente dos riscos financeiros e realizar escolhas bem informadas. 

Conforme evidenciado por Clancy, Grinstein e Schreiner (2001), o objetivo da 

educação financeira é tornar as pessoas mais conscientes das oportunidades financeiras, 

escolhas e possíveis consequências. Com isso, de modo particular, a educação financeira pode 

colaborar para que as pessoas desenvolvam habilidades de poupar. 

A educação financeira é o modo pelo qual o indivíduo busca adquirir conhecimentos 

que facilitem o gerenciamento de suas finanças e a tomada de decisões sobre elas.  

É ter capacidade de gerenciar de forma correta as receitas, tomando decisões 

essenciais quanto ao uso dos recursos disponíveis e visando os acontecimentos de hoje, mas 

não deixando de pensar no futuro. Para Halfed (2006), a educação financeira é essencial aos 

consumidores para auxiliá-los a planejar e gerir sua renda, além de orientá-los a poupar e 

investir. 

Remund (2010, p. 284) definiu a alfabetização financeira como a medida do grau em 

que um indivíduo entende os principais conceitos financeiros e possui a habilidade e 

confiança para administrar, de forma apropriada, suas finanças pessoais, por meio de decisões 

de curto prazo e planejamento financeiro de longo prazo, em meio aos eventos que ocorrem 

em sua vida e às mudanças de condições econômicas. 

A importância da educação financeira, segundo Frankenberg (1999), pode ser 

analisada sob diversas perspectivas, entre as quais se destaca o bem estar pessoal e as 

consequências, que vão desde a desorganização das contas domésticas até a inclusão do nome 

em sistemas como o de Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). 

 Conceitualmente, investimento define-se como a aplicação de recursos que sejam 

capazes de trazer um retorno maior do que o aplicado inicialmente. Pode ser considerado 

também como a aplicação em bens que tragam ao investidor expectativas de lucro sobre 

recursos que foram gastos com eles. 



 

 

 

 

Na concepção de Securato (2002) é indispensável que seja efetivado o planejamento 

financeiro pessoal, pois quando o individuo realiza investimentos em ativos ele pode 

identificar a melhor maneira de utilizar seus créditos, de forma que não assuma riscos maiores 

que sua capacidade financeira e, no caso de uma eventual crise, encontre uma forma de se 

manter diante do mercado. 

Uma adequada gestão de um investimento se dá, primeiramente, pela construção de 

um planejamento coerente que demonstre a situação de seus recursos, o que já encontra-se 

comprometido e o que está disponível para investir. Conforme orienta Alfest (2004), um 

passo importante a se realizar é a definição clara dos objetivos de investimentos, ou seja, 

decidir em que serão aplicados os recursos disponíveis. 

Halfed (2006) argumenta que o melhor investimento a se realizar é aquele que não 

implica na saúde financeira do investidor, trazendo mais tranquilidade para prosseguir com 

seus objetivos.  

O sucesso financeiro, conforme evidencia Costa (2004), está no gerenciamento correto 

das finanças pessoais. Aquele que consegue realizar e planejar com eficiência a vida 

financeira também é capaz de realizar reservas significantes, obtendo segurança no momento 

de necessidade e sustentabilidade em longo prazo. Este mesmo indivíduo também tem a 

competência e toda a instrução necessária de procurar bons investimentos sem precisar 

endividar-se para conquistar aquilo que deseja. 

 

3 METODOLOGIA 

Em relação aos procedimentos metodológicos, o estudo foi delineado segundo Beuren 

et al. (2006), quanto aos objetivos como uma pesquisa descritiva, pois busca correlacionar as 

características dos respondentes e suas percepções quanto a educação financeira e o 

comportamento quanto a reserva de dinheiro. Quanto ao levantamento trata-se de uma 

pesquisa survey, uma vez que a coleta de dados ocorreu de forma direta por meio de 

questionário com questões fechadas. Quanto à abordagem do problema o estudo emprega uma 

metodologia qualitativa. 

A população desta pesquisa compreendeu o grupo de colaboradores de uma empresa 

do segmento de móveis para escritório do norte do Rio Grande do Sul, incluindo todos os 

níveis hierárquicos, totalizando cerca de 400 colaboradores. Desta população estratificou-se 

uma amostra de 108 colaboradores por critério de acessibilidade, considerando um nível de 

confiança de 90% e um erro amostral de 7%. 

O instrumento da pesquisa foi validado de acordo com os coeficientes alpha de 

Cronbach (1951), os quais são utilizados para medir a confiabilidade e consistência do 

instrumento. O valor do alpha de Cronbach pode variar de 0 a 1, porém os valores de 0,60 a 

0,70 são considerados mínimos aceitáveis. No presente instrumento obteve-se um alpha de 

0,68, podendo-se considerar assim o instrumento adequado ao estudo. Todos os instrumentos 

preenchidos foram organizados em uma planilha eletrônica e após foram estratificados e 

analisados de forma qualitativa com a utilização de estatística descritiva. 

A pesquisa apresentou como limitações de estudo o fato de os resultados encontrados 

representarem apenas a população objeto de estudo.  

 



 

 

 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

As questões utilizadas na pesquisa serão apresentadas a partir de sua descrição e 

análises das frequências em relação a cada resposta. Na Tabela 1 estão evidenciadas as 

frequências das características sócio demográficas dos respondentes. 

Tabela 1 - Distribuição da frequência das características sócio demográficas. 

Variável 

   

N % 

Gênero 
  Feminino   53 49% 

  Masculino   55 51% 

Faixa Etária 

  Até 31   61 56% 

 
De 32 a 38 

 

22 20% 

 
De 39 a 45  

 

14 13% 

  Acima de 46   11 10% 

Nível de Escolaridade 

  Ensino Fundamental   15 14% 

 
Ensino Médio 

 

43 40% 

  Ensino Superior   50 46% 

Composição do grupo 

familiar 

  Uma   6 6% 

 
Duas 

 

19 17% 

 
Três 

 

36 33% 

  Acima de quatro   47 44% 

Renda Mensal 

  Até R$ 2.000,00 13 12% 

 
Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 20 19% 

 
Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00 33 31% 

  Acima de R$ 4.001,00 42 39% 

Participação em Palestras  
Sim 55 51% 

  Não 53 49% 

TOTAL DE RESPONDENTES    108 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Do total de respondentes encontrou-se 53 do gênero feminino e 55 do gênero 

masculino, quanto à faixa etária 56% possui até 31 anos, 20% até 38 anos e 23% entre 39 a 46 

anos. Em relação à escolaridade 14% possui ensino fundamental, 40% ensino médio e 46% 

possui ensino superior. Já a composição do grupo familiar dos respondentes evidenciou que 

em 6 deles é formado por apenas uma pessoa, para 19 respondentes é formado por duas 

pessoas, para 36 respondentes é formado por três pessoas e o maior número, 47 respondentes, 

possuem um grupo familiar com mais de 4 pessoas.  

Ao mesmo tempo a renda do grupo familiar dos respondentes é assim formada: 12% 

percebem até R$ 2.000,00, 19% percebem até R$ 3.000,00, 31% mantêm uma remuneração 

de até R$ 4.000,00 e por fim 39% percebem acima de R$ 4.001,00. Observou-se por fim que, 

51% dos participantes participaram de palestras de educação financeira. 

Posteriormente, buscou-se conhecer o perfil daqueles que já participaram de palestras. 

Os resultados são apresentados na Tabela 2. 

  



 

 

 

 

Tabela 2 - Participação em palestras de educação financeira. 

Variável     n % 

Participação em 

Palestras 

Gênero 
Feminino 26 47% 

Masculino 29 53% 

Nível de Escolaridade 

Fundamental 7 13% 

Médio 17 31% 

Superior 31 56% 

Planeja as Compras 
Sim 51 93% 

Não 4 7% 

Controla os Gastos 
Sim 38 69% 

Não 17 31% 

Renda Mensal 

Até R$ 2.000,00 5 9% 

Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 8 15% 

Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00 15 27% 

Acima de R$ 4.001,00 27 49% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   Observou-se que dos participantes de palestras sobre educação financeira, 53% são do 

gênero masculino e 47% do gênero feminino, quanto à escolaridade predomina o nível 

superior com 56% seguido pelo ensino médio com 31% e fundamental com 13%. Pode-se 

inferir que o grupo de participantes em palestras exerce o planejamento de gastos por parte de 

93% do grupo estratificado, porém apenas 69% controlam os gastos do grupo familiar, por 

fim os participantes de palestras possuem renda mensal acima de R$ 3.001,00 o que 

representa um percentual de 76%. 

Diante do exposto por Clancy, Grinstein-Weiss e Schreiner (2001), o objetivo da 

educação financeira é tornar as pessoas mais conscientes das oportunidades financeiras, 

escolhas e possíveis consequências. Com isso, de modo particular, a educação financeira pode 

colaborar para que as pessoas desenvolvam habilidades de poupança, investimentos, juros e 

empréstimos. 

Em estudo realizado por Lyons (2008), evidenciou-se que estudantes que tinham 

realizado, ou estavam a realizar, algum curso formal em finanças pessoais estavam 

significativamente menos propensos a ser engajar em comportamentos de crédito de risco. 

Desta forma é possível comprovar os fatos apresentados na análise anterior, expondo que 

aqueles já participantes de palestras sobre o assunto apresentam melhores indicadores em 

relação ao planejamento e controle dos recursos. 

Na sequência das análises buscou-se identificar a influência da escolaridade no 

planejamento, controle e reserva de dinheiro. Na Tabela 3 estão evidenciados os resultados 

encontrados pelo estudo. 

 

 

  



 

 

 

 

Tabela 3 - Escolaridade daqueles que planejam, controlam e reservam dinheiro. 

Variável 

   

n % 

Nível de Escolaridade 

Fundamental 

Planeja as Compras 
Sim 14 13% 

Não 1 1% 

Controla os Gastos 
Sim 7 6% 

Não 8 7% 

Reserva Dinheiro 
Sim 12 11% 

Não 2 2% 

Médio 

Planeja as Compras 
Sim 39 36% 

Não 4 4% 

Controla os Gastos 
Sim 24 22% 

Não 19 18% 

Reserva Dinheiro 
Sim 34 31% 

Não 9 8% 

Superior 

Planeja as Compras 
Sim 46 43% 

Não 4 4% 

Controla os Gastos 
Sim 37 34% 

Não 13 12% 

Reserva Dinheiro 
Sim 44 41% 

Não 7 6% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

    Dos que possuem ensino fundamental 13% planejam as compras, 6% controlam os 

gastos e 11% reservam dinheiro. Já os que possuem ensino médio 36% planejam as compras, 

22% controlam os gastos e 31% reservam dinheiro. Logo nos respondentes que possuem nível 

superior, os indicadores sofrem uma suave elevação, 43% planejam as compras, 34% 

controlam os gastos e 41% reservam dinheiro.  

Diante disto, pode-se concluir que o nível de escolaridade possui influência nas 

variáveis de planejamento das compras, controle de gastos e os níveis de reserva de dinheiro. 

Conforme já evidenciado por Vieira, Bataglia e Sereia (2011, p. 81), a formação acadêmica 

contribui para a melhor tomada de decisões financeiras dos indivíduos. 

Na sequência buscou-se conhecer a influência da renda na reserva de dinheiro, os 

resultados encontrados estão evidenciados na Tabela 4.  

Tabela 4 – Influência da renda na reserva de dinheiro. 

Variável 

   

n % 

Renda Mensal 

Até R$ 2.000,00 Reserva Dinheiro 
Sim 10 9% 

Não 3 3% 

Entre R$ 2.001,00 e R$ 

3.000,00 
Reserva Dinheiro 

Sim 15 14% 

Não 5 5% 

Entre R$ 3.001,00 e R$ 

4.000,00 
Reserva Dinheiro 

Sim 26 24% 

Não 7 6% 

Acima de R$ 4.001,00 Reserva Dinheiro 
Sim 39 36% 

Não 3 3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

    A pesquisa revelou que conforme aumenta a percepção de renda há um alinhamento 

em relação a reserva de dinheiro, partindo de 9% dos respondentes que recebem até 

R$ 2.000,00 que afirmavam possuir algum tipo de reserva de dinheiro, o mesmo ocorre com 

os que recebem até R$ 3.000,00 onde observa-se que o indicador chega a 14%, no mesmo 

sentido aqueles que recebem até R$ 4.000,00 com 24% e 36% para quem ganha acima de 

R$ 4.001,00. 

Percebeu-se um alinhamento quanto em relação a faixa de renda e a reserva de 

dinheiro assim, buscou-se conhecer qual o perfil dos respondentes que indicaram manter 



 

 

 

 

algum tipo de reserva e a composição do grupo familiar. Os resultados foram tabulados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Planejamento das compras. 

Variável     n % 

Planejamento das 

Compras 

Gênero 
Feminino 46 46% 

Masculino 53 54% 

Nível de Escolaridade 

Fundamental 14 14% 

Médio 39 39% 

Superior 46 46% 

Renda Mensal 

Até R$ 2.000,00 12 12% 

Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 17 17% 

Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00 31 31% 

Acima de R$ 4.001,00 39 39% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   Observou-se que ambos os gêneros possuem perfil de planejamento de compras. Na 

mesma linha conforme aumenta o grau de instrução também os índices de planejamento se 

elevam. Os que possuem nível fundamental 14% exercem planejamento, os de nível médio 

totalizam 39% e os de nível superior 46%. Pode-se inferir que o nível de escolaridade possui 

uma influência no exercício de planejamento. O mesmo ocorre em relação a renda onde pode-

se observar que conforme esta aumenta no grupo familiar há um acréscimo nos níveis de 

planejamento, encontrando 31% dos que recebem até R$ 4.000,00 realizam esse controle e os 

que possuem renda acima de R$ 4.001,00 passam a um indicador de 39%.  

Percebendo-se que há uma tendência no sentido de quanto maior o grau de instrução 

maior a elevação dos índices de controle e reserva de dinheiro, buscou-se então conhecer se a 

formação do grupo familiar também possui alguma influência no que diz respeito à reserva de 

dinheiro. Os dados estão dispostos na Tabela 6. 

Tabela 6 – Composição do grupo familiar e as influências no planejamento e guarda de dinheiro. 

Variável 

   

N % 

Composição do Grupo 

Familiar 

Uma 

Planeja as Compras 
Sim 6 6% 

Não 0 0% 

Reserva Dinheiro 
Sim 4 4% 

Não 2 2% 

Duas 

Planeja as Compras 
Sim 17 16% 

Não 2 2% 

Reserva Dinheiro 
Sim 16 15% 

Não 3 3% 

Três 

Planeja as Compras 
Sim 33 31% 

Não 3 3% 

Reserva Dinheiro 
Sim 28 26% 

Não 8 7% 

Acima de Quatro 

Planeja as Compras 
Sim 43 40% 

Não 4 4% 

Reserva Dinheiro 
Sim 42 39% 

Não 5 5% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

    Pode-se perceber que conforme aumenta o número de pessoas no grupo familiar 

aumenta os indicadores de planejamento e consequentemente a reserva de dinheiro. Destaca-

se o grupo composto por três pessoas onde 31% responderam que planejam as compras e 26% 



 

 

 

 

que guardam dinheiro, o mesmo ocorre com grupos familiares com mais de quatro pessoas 

onde 40% elaboram um planejamento de compras e 39% realizam algum tipo de reserva. 

Percebe-se aqui uma tendência de que há uma preocupação em assegurar uma 

qualidade de vida para o grupo familiar e neste sentido mantem-se uma reserva para uma 

possível necessidade futura. 

Em estudo realizado por Joo e Grable (2004) houve a indicação de que o bem estar 

financeiro está relacionado direta e indiretamente com os comportamentos financeiros, tais 

como pagamento de contas de cartão de crédito no respectivo mês, manutenção de um 

orçamento semanal ou mensal e definição do dinheiro reservado para a poupança. 

De um modo amplo, a partir da educação financeira há uma elevação no bem estar do 

grupo familiar, fato que auxilia nas decisões sobre melhores oportunidades de investimento 

em educação, saúde e conforto do grupo familiar. 

A partir dos indicadores descritos buscou-se estabelecer um perfil dos respondentes 

que reservam dinheiro. Os resultados estão dispostos na Tabela 7. 

Tabela 7 – Perfil dos respondentes que reservam dinheiro. 

Variável 

  

n % 

Reservam Dinheiro 

Gênero 
Feminino 43 48% 

Masculino 47 52% 

Idade 

Até 31 49 54% 

De 32 a 38 19 21% 

De 39 a 45 11 12% 

Acima de 46 11 12% 

Escolaridade 

Fundamental 12 13% 

Médio 34 38% 

Superior 44 49% 

Composição do Grupo 

Familiar 

Uma 4 4% 

Duas 16 18% 

Três 28 31% 

Acima de quatro 42 47% 

Renda 

Até R$ 2.000,00 10 11% 

Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 15 17% 

Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00 26 29% 

Acima de R$ 4.001,00 39 43% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se que todos os respondentes possuem algum tipo de reserva de dinheiro 

independentemente de gênero. Em relação à idade destaca-se que os que possuem até 38 anos 

mantêm reservas em maior frequência, registrou-se também um alinhamento com a formação 

superior, expondo que quanto maior o nível de escolaridade, maior será o hábito de reservar 

dinheiro.  

Fatores como grupos familiares compostos por mais de três pessoas e a apresentação 

de uma renda acima de R$ 3.000,00 influenciam na reserva de dinheiro, demonstrando que 

com mais membros no grupo surge a necessidade de manter certa quantidade de recursos para 

momentos de dificuldade financeira ou para a aquisição de bens para o grupo.  



 

 

 

 

A partir destas características buscou-se saber se em algum momento ocorreu a falta 

de dinheiro no grupo pesquisado. Os indicadores estão descritos na Tabela 8. 

Tabela 8 – Respondentes que necessitaram de dinheiro. 

Variável     n % 

Falta de Recursos 

Participação em Palestras 
Sim 32 57% 

Não 24 43% 

Composição do Grupo 

Familiar 

Uma 3 5% 

Duas 13 23% 

Três 15 27% 

Acima de quatro 25 45% 

Faixa Etária 

Até 31 29 52% 

De 32 a 38 14 25% 

De 39 a 45 9 16% 

Acima de 46 4 7% 

Renda Mensal 

Até R$ 2.000,00 6 11% 

Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00 12 21% 

Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00 18 32% 

Acima de R$ 4.001,00 20 36% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   Percebeu-se que aqueles que afirmaram que em algum momento nos últimos anos 

tiveram falta de dinheiro são, em 57%, os que já participaram de palestras de educação 

financeira, que apresentam composição do grupo familiar com até três pessoas com 27% do 

total e acima de quatro pessoas com 45%. Já em relação a renda, a falta de recursos em maior 

índice se deu para aqueles que possuem uma remuneração acima de R$ 3.000,00 com 

indicador de 67%. 

Estes achados confirmam o estudo de Dolvin e Templeton (2006) em que os 

programas de educação financeira estimulam o desenvolvimento de conhecimento, aptidão e 

habilidades, formando indivíduos críticos, informados sobre os serviços financeiros 

disponíveis e preparados para administrar as suas finanças de maneira eficaz. 

Ao mesmo tempo no estudo de Halfeld (2006) o autor concluiu que a falta de 

estratégia financeira é oriunda da incapacidade de gestão financeira pessoal e impede a 

manutenção e acumulação de valores e bens no longo prazo. 

No mesmo sentido a falta de recursos já ocorreu para respondentes em todas as faixas 

etárias. Conforme explica Lyons (2008), indivíduos inexperientes ou com conhecimentos 

financeiros limitados e com atitudes e comportamentos irresponsáveis podem não entender 

conceitos financeiros básicos como, por exemplo, o efeito cumulativo da taxa de juros sobre a 

dívida no cartão de crédito, aumentando o risco de má gestão dos recursos e de problemas 

financeiros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo avaliar qual a percepção de colaboradores de uma 

empresa quanto ao planejamento financeiro e a reserva de dinheiro. Para a realização do 

estudo foi aplicado um questionário a um grupo de colaboradores de uma empresa do 

segmento de móveis para escritório do norte do Rio Grande do Sul, obtendo-se o retorno de 

108 questionários. 

De um modo geral, houve uma proporcionalidade entre respondentes do gênero 

masculino e feminino. As análises preliminares indicam que o hábito de reservar parte dos 

recursos é predominante em respondentes com idade até 38 anos.  



 

 

 

 

Em relação ao nível de educação financeira dos respondentes há determinantes que 

indicam que os maiores níveis de escolaridade contribuem para uma maior frequência de 

planejamento, controle e reserva de gastos. 

Situações de inadimplência ou momentos de falta de dinheiro já ocorreram em todas 

as faixas etárias e de renda, entre os respondentes há falta de recursos se deu em maior índice 

no grupo que possui as melhores remunerações, pode-se inferir que mesmo havendo um 

planejamento, as atitudes comportamentais podem se sobrepor ao foi previamente planejado. 

Como fator relevante identificou-se que a participação em palestras ou cursos sobre 

orçamento familiar ocasiona o aumento do número de pessoas que mantêm o hábito de 

reservar recursos. Os cursos sobre o assunto interessam às pessoas em todas as faixas etárias. 

Características pessoais ou familiares, como nível de ensino e renda, são fatores que 

podem determinar atitudes e prioridades na tomada de decisões financeiras. Quanto à 

educação financeira pode-se afirmar que há uma preocupação em controlar e acompanhar as 

movimentações financeiras pessoais, porém não há o conhecimento necessário para esta 

atividade. 

Entende-se que há uma necessidade de maiores ações para construir uma educação 

financeira mais equilibrada em todas as classes sociais e faixas etárias. Está tornando-se 

necessário intensificar a divulgação de informações sobre o assunto para amenizar problemas 

futuros por uma não adequada administração dos próprios recursos.  

A contribuição do estudo se deu no sentido de que o planejamento adequado de ações 

e aquisições de longo prazo é a principal dificuldade para a maioria dos indivíduos, podendo 

causar uma desorganização de suas contas seja por uma falta de planejamento ou mudanças 

nas condições econômicas. 
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