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Comportamento e Atitude Financeira: Refinamento de um Modelo de Medida e Exame de Relações Estruturais 
em Estudantes Universitários 
 
Resumo 
 
Este estudo objetivou validar um modelo de medida para Atitude e Comportamento Financeiro e desenvolver um modelo 
estrutural para verificar potenciais variáveis sociodemográficas que moderam a relação entre ambos, sendo o público-
alvo deste estudo estudantes universitários de diversos cursos. Foram obtidas 578 respostas por meio da aplicação de 
questionários baseados nos modelos de Potrich, Vieira e Ceretta (2013). O modelo referente ao Comportamento 
Financeiro se validou pelos fatores de Controle dos Gastos e Manutenção da Poupança, justificável pelo ponto de vista 
estatístico e teórico. No modelo referente à Atitude Financeira, os resultados foram similares aos do trabalho de referência, 
com apenas alguns ajustes no modelo unifatorial encontrado. Sobre as variáveis moderadoras, encontrou-se significativa 
interrelação entre o Controle de Gastos, Manutenção da Poupança e Atitude Financeira e o fato do estudante trabalhar e 
estudar. 
 
Palavras-Chave: Educação Financeira; Comportamento Financeiro; Atitude Financeira; 
 

1. Contextualização 
 

Decisões financeiras, em maior ou menor grau de importância, frequentemente, fazem parte do cotidiano das 
famílias. Tais rotinas dizem respeito a um universo de possibilidades, emergindo  decisões acerca de poupança, 
investimentos, o uso consciente do crédito bem como ferramentas que possibilitem um bom controle das finanças 
pessoais. 

A modernização do sistema financeiro e de políticas de inclusão financeira, trouxeram para perto da população 
produtos que antes eram de difícil acesso, como cartões de crédito, cheque especial, contas com acesso digital e outros 
produtos mais sofisticados (Arceo-Gómez, & Villagómez, 2017). Essa facilidade traz a ideia de que utilizar e controlar 
esses recursos é uma tarefa fácil, contudo uma decisão errada pode comprometer a vida financeira de uma pessoa e tornar 
algo rotineiro em um pesadelo, culminando no seu endividamento (Flores, 2012; Francischetti, Rodrigues, Gardinal, & 
de Oliveira, 2016). 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, em sua pesquisa anual sobre 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) constatou que em dezembro de 2017, 62,2% das famílias 
brasileiras possuíam algum tipo de endividamento, número 5,4% maior do que o mesmo período em 2016, sendo que 
desse total 9,7% declararam que não apresentam condições de pagar as dívidas que possuem (CNC, 2017).  

Esses problemas, oriundos da má gestão das finanças pessoais, e que culminam no endividamento e na 
inadimplência, podem estar relacionados diretamente à falta de educação financeira das pessoas (Koster, 2004), sendo 
esta situação verificada em diversas pesquisas que de uma forma geral encontram que as pessoas possuem uma educação 
financeira e/ou uma gestão das finanças pessoais precária e insatisfatória (Arceo-Gómez, & Villagómez, 2017; Chen, & 
Volpe, 1998; Grohmann, Kouwenberg, & Menkhoff, 2015; Nano, & Polo, 2016; Potrich, Vieira, Campara, & Santos, 
2015; Potrich, Vieira, & Ceretta, 2013; Potrich, Vieira, & Kirch, 2015; Potrich, Vieira, & Kirch, 2016; Scheresberg, 
2013). 

Em uma das mais abrangentes pesquisas sobre educação financeira realizada ao redor do mundo pela 
Organisation for Economic Co-operation and Development / International Network on Financial Education – 
OECD/INFE (2016) foi nos mostrado que o nível de educação financeira ao redor do mundo é baixo, sendo assim urgente 
a realização de programas, políticas e ações que busquem melhorar o letramento financeiro do indivíduo, e 
consequentemente, o seu bem-estar. O questionário desta pesquisa foi aplicado em 30 países (incluído Brasil), em um 
total de 51.650 adultos entre 18 e 79 anos de idade. Os principais resultados da pesquisa demostraram que: os níveis 
globais de educação financeira, combinados pelas pontuações de conhecimentos, atitudes e comportamentos, foram 
relativamente baixos; os homens demonstraram um maior grau de conhecimento financeiro quando comparado com as 
mulheres (61% atingiram a pontuação mínima em contraponto a 51% das mulheres); apenas 60% relataram possuir um 
orçamento doméstico; 40% dos respondentes afirmaram não ter constituído qualquer espécie de poupança nos últimos 
doze meses; e somente 50% dos adultos participantes atingiram a meta mínima de atitude financeira.    

Desde a década de 90, existe uma proposta internacional para aumentar o nível de letramento financeiro da 
população encampada por diversas instituições e países. A educação financeira tem sido apresentada pela OCDE como 
solução consolidada para auxiliar na resolução de problemas financeiros relativos a investimentos e consumo e, hoje, 
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integra o planejamento de políticas públicas de vários países como Colômbia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, 
México e Nova Zelândia. Este conjunto de iniciativas se tornaram mais enérgicas após 2008 para combater os efeitos 
duradouros da crise econômica global (OECD, 2015). 

A OECD desde 2013 incluiu o tema educação financeira como pauta de suas reuniões (OCDE, 2013a). E além 
disso, indica também que uma boa educação financeira, e comportamento e atitude financeira alinhados, são aspectos 
necessários para que os indivíduos tomem decisões saudáveis e direcionadas para alcançarem o seu bem-estar e evitar o 
endividamento (OCDE, 2013a).  

Com relação ao Brasil, desde 2010 tem-se estabelecida a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF, 
2018), que foi instituída pelo decreto nº 7.397/10 e é implementada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira 
(CONEF), do qual fazem parte os reguladores do sistema financeiro nacional e alguns representantes da sociedade civil. 
Com foco em informação, formação e orientação, a concretização da ENEF objetiva o fortalecimento da cidadania e a 
tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores, em alinhamento com iniciativas internacionais.  

Como um direcionador para os trabalhos que seriam desenvolvidos, a OCDE (2013a) definiu três pilares 
importantes para a definição do conceito de alfabetização financeira, os quais são: comportamento financeiro, 
conhecimento financeiro e atitude financeira. 

O comportamento financeiro está interligado aos comportamentos pessoais que os indivíduos adotam. De acordo 
com Mundy (2011), devem estar pontuados em cinco princípios: i. Honrar com as despesas; ii. Ter as finanças sob 
controle; iii. Planejar o futuro; iv. Fazer escolhas assertivas de produtos financeiros; v. Manter as questões financeiras 
atualizadas. O conhecimento financeiro é algo típico do capital humano, se constitui ao longo da vida e se consolida com 
a aprendizagem adquirida de questões que afetam a capacidade de gerir receitas, despesas e poupança de forma eficiente. 
As atitudes financeiras são fundamentadas por meio de valores e princípios, podendo ser econômico ou não econômico, 
efetuadas por um tomador de decisão sobre o resultado de um determinado comportamento. Como destaca Qfinance 
(2017), as atitudes financeiras representam um envolvimento com emoção e a opinião, podendo ser este envolvimento 
instantâneo ou crescer em uma posição que influenciará o comportamento de alguém a longo prazo. Adicionalmente, 
Potrich, Vieira, & Kirch (2015) conceituaram como conhecimento financeiro o entendimento do bom uso de recursos 
financeiros e boas práticas com o dinheiro; e colocar em prática esses conhecimentos, entendendo sua importância, 
caracterizam o comportamento e a atitude financeira.   

Sabendo que a educação financeira orienta o indivíduo ao uso adequado do seu dinheiro, e que o comportamento 
e a atitude financeira direciona de forma correta para evitar padrões de consumo inadequados, assim, quanto mais cedo 
as pessoas dominarem esses conceitos, maior a probabilidade de possuírem, no futuro, uma situação financeira mais 
segura e uma melhor qualidade de vida (Arceo-Gómez, & Villagómez, 2017; Lusardi, Mitchell, & Curto, 2010; Sohn, 
Joo, Grable, Lee, & Kim, 2012). Nesse sentido, com os conceitos sobre comportamento e atitudes financeiras cada vez 
mais disseminados, e um mercado de crédito cada vez mais dinâmico e acessível, uma das dúvidas existentes é se os 
jovens, que são os tomadores de decisões proeminentes, estão conseguindo assimilar essa nova realidade e qual seria um 
modelo ideal para verificar a relação existente entre Comportamento e Atitudes Financeiras e variáveis sociais. 

Além disso, no início da fase adulta, a vida financeira desses jovens torna-se cada vez mais complexa, já 
iniciando com alguma fonte de renda, que é obtida por meio de mesadas, vínculos empregatícios relacionados a programas 
de jovens aprendizes ou mesmo a participação em projetos com bolsa-auxílio de alguma instituição (Arceo-Gómez, & 
Villagómez, 2017). Outro fator impactante é o fato de iniciar um curso superior, o qual traz novas responsabilidades para 
o indivíduo além da expectativa de se preparar para uma profissão e uma vida independente dos pais num futuro próximo. 

Frente as essas realidades, diversos estudos concluíram que estudantes universitários possuem comportamentos 
e atitudes financeiras mínimas e limitadas, com relação as suas finanças pessoais (Beal & Delpachitra, 2003; Chen & 
Volpe, 1998; Nascimento, Macedo, Siqueira & Bernardes, 2016; Jacob, 2016; Norvilitis et al, 2006; Potrich et al, 2013; 
Potrich et al, 2016). Jobim e Losekann (2015) analisaram o nível de alfabetização financeira de alunos de graduação no 
Rio Grande do Sul em uma amostra composta por 126 estudantes e com o uso de ferramentas para mensurar o nível de 
alfabetização financeira dos universitários a partir de duas proxies: o comportamento financeiro e o conhecimento 
financeiro, tal como proposto por Matta (2007) e Rooij, Lusardi e Alessie (2011). O estudo demonstrou que os estudantes 
apresentaram um nível de alfabetização financeira mediano, indicando uma necessidade maior de desenvolvimento do 
conhecimento financeiro desde a base educacional.  

Essas pesquisas apontam para a importância de uma melhor preparação desse público para se tornarem capazes 
de tomarem melhores decisões acerca de suas finanças pessoais, principalmente frente a um cenário financeiro dinâmico 
e acessível.  

É também uma possibilidade que estudantes universitários aprendam em seu curso superior, ferramentas para 
melhor gerir suas finanças pessoais, além de conceitos financeiros que os permitam desenvolver uma maior consciência 
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sobre as decisões tomadas com relação aos recursos de terceiros, evitando-se assim o aumento do grau de endividamento 
desse público (Perobelli, Vidal, Alves, Avelar, & Ribeiro, 2017). 

Mesmo assim, questiona-se para o público em questão como seria a relação entre Comportamento e Atitudes 
Financeiras deles e como elas são influenciadas por outras variáveis socioeconômicas? Esse estudo busca ajustar um 
modelo para verificar essa relação, com base nas escalas utilizadas por Potrich, Vieira e Paraboni (2013), no entanto, 
antes, examinando o modelo de medida proposto pelos autores.  

A inclusão de variáveis sociais se justifica devido a alguns estudos apontarem que algumas variáveis econômicas 
influenciam a educação financeira o comportamento e as atitudes financeiras dos indivíduos (Atkinson & Messy, 2012; 
Potrich, Vieira e Paraboni, 2013; Potrich; Vieira & Kirch, 2015; Potrich; Vieira & Kirch, 2017).  Ao abordarem essas 
variáveis este estudo pode auxiliar os governantes a elaborarem melhores estratégias e políticas com fins de disseminar 
esse tema para o maior número possível de brasileiros, de forma clara e eficiente (Potrich; Vieira & Kirch, 2015; Potrich; 
Vieira & Kirch, 2017; Potrich; Vieira; Paraboni, 2013). 

 
2. Metodologia  

 
Este estudo teve como público-alvo estudantes universitários, matriculados em diversos cursos de uma 

instituição de ensino superior pública. Foram registrados 578 questionários preenchidos e validados, sem missing nas 
respostas quanto a Atitude, Comportamento Financeiro e perfil sociodemográfico. A coleta de dados foi feita através de 
questionário adaptado de Potrich, Vieira e Ceretta (2013), que foi desenvolvida com base nos estudos de Matta (2007), 
Chen e Volpe (1998), Johnson (2001) e Shockey (2002). O instrumento original, teve como objetivo mensurar o 
conhecimento, comportamento e atitudes financeiras de estudantes universitários, no entanto, na presente pesquisa foram 
utilizados apenas as escalas de Atitude Financeira e Comportamento Financeiro e algumas variáveis de perfil 
sociodemográfico.  

O instrumento utilizado contou com seis questões socioeconômicas e 20 questões do tipo Likert (1 a 5) para 
mensurar Comportamento Financeiro, que a priori subdivide-se em gestão financeira, utilização do crédito, investimento 
e poupança, e consumo planejado, e outras nove questões, também do tipo Likert de cinco pontos, para mensurar Atitude 
Financeira. A descrição de cada questão/pergunta, assim como uma proposta de codificação, que será utilizada adiante, 
encontra-se no apêndice do artigo. 

Nos trabalhos que embasaram o questionário, principalmente os nacionais de Potrich, Vieira e Ceretta (2013) e 
Matta (2007), não foi identificado um esforço de validar o questionário da pesquisa. Nesse sentido, buscando uma maior 
robustez e amplitude dos resultados, optou-se por um rigor metodológico mais conservador, e assim, adotou-se a seguinte 
estratégia: i) adoção da proposta de escore/fator como originalmente concebida nos trabalhos de Potrich, Vieira e Ceretta 
(2013) e Matta (2007) e cálculo do coeficiente de confiabilidade na amostra (α = alfa de Cronbach); ii) um esforço de 
validação da escala de Comportamento Financeiro e Atitude Financeira para os universitários, pois dentro do contexto de 
atuação profissional dos autores desse artigo, é um instrumento que ainda poderá ser demandado em diversas outras 
pesquisas. Nessa segunda estratégia optou-se por iniciar a validação através de uma Análise Fatorial Exploratória (AFE), 
e na sequência, refinar o modelo fatorial por intermédio de uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC). O procedimento 
foi executado de forma independente para cada escala. 

Para ajustes do modelo AFE seguimos as recomendações da literatura e atenção quanto a) às correlações 
superiores a 0,30 e significativas entre os itens; b) teste de esfericidade de Bartlett significativo; c) medidas de adequação 
da amostra (MSA) > 0,50; d) cargas fatoriais superiores a 0,30 por se tratar de uma amostra relativamente grande; e) 
medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,70; e f) porcentagem da variância total explicada por todos os fatores ao redor 
de 60%. Como estimaremos os modelos por máxima verossimilhança (MV) tem-se que a porcentagem de variância total 
explicada não será tão alta como deseja-se (~ 60%), no entanto, essa opção em detrimento de Componentes Principais 
(CP) se dá devido MV ser o método mais recomendado e usual, posteriormente na AFC, gerando assim, certa 
comparabilidade nos resultados, caso a falta de normalidade multivariada não seja tão exacerbada. Como espera-se que 
os fatores sejam correlacionados entre si optou-se pela rotação promax (a rotação oblíqua, mas usual nesse tipo de 
situação, não convergiu em alguns modelos) em detrimento da mais comum varimax, quando deseja-se mensurar fatores 
não correlacionados. 

No caso dos modelos AFC utilizamos as recomendações elencadas em Marôco (2014). Inicialmente utiliza-se o 
método MV para ajuste dos modelos, no entanto, comprovando a falta de normalidade exacerbada, principalmente, devido 
a i) verificação da existência de outliers através da distância quadrada de Mahalanobis (D2) e ii) a falta de normalidade 
univariada dos itens pelos coeficientes de assimetria (Sk) e curtose (Ku), os resultados são comprovados ou refutados pelo 
método ADF e/ou estimação dos intervalos de confiança por bootstrap (n = 2.000 e IC corrigido para viés). A validade 
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fatorial das escalas de Atitude Financeira e Comportamento Financeiro foi avaliada: i) pela fiabilidade compósita (FC) e 
a variância extraída média (VEM) para cada fator; ii) a qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais 
(>0,50) e iii) o ajustamento do modelo foi feito a partir dos índices de referências descritos em Marôco (2014): P[𝑋  > 
0.05], 𝑋 /df ( ]2;5] ), CFI (> 0,90), GFI (> 0,90), SRMR (< 0,08), RMSEA (< 0.10) e P [ RMSEA ≤ 0.05] ≥ 0,05. Caso 
necessário fez-se uso dos índices de modificação (superiores a 11) produzidos pelo AMOS v.24, e com base em 
considerações teóricas, para ajustes nos modelos AFC. 

Depois de ajustado os modelos de medidas partiremos para o modelo estrutural, que poderá ser de 1º ordem ou 
2º ordem. Caso os modelos de medidas fiquem com muito fatores e/ou muitos itens, e a confiabilidade dos mesmos for 
alta, devido a parcimônia, torna-se salutar considerar um modelo de 1º ordem, estimado a partir dos escores fatores obtidos 
na fase anterior. Caso os modelos de medidas sejam reduzidos (poucos fatores e itens), sem possibilidade de causar 
problemas de identificação, pode-se cogitar um modelo de 2º ordem. De uma forma geral, considerando a literatura, e 
com as variáveis que estão disponíveis no questionário, o modelo estrutural que será ajustado encontra-se esboçado, via 
linguagem SEM, na Figura 1. Na figura, o modelo 1 é uma redução do modelo 2 caso encontram-se os quatro fatores 
esperados por Potrich, Vieira e Ceretta (2013) e Matta (2007). A qualidade de ajustamento do modelo SEM será verificada 
pelas mesmas medidas de grau de ajuste consideradas nos modelos AFC. 

 

 
Figura 1 – Modelo estrutural entre Atitude Financeira e Comportamento Financeiro moderado por variáveis 
sociodemográficas. 
 
 Inicialmente, espera-se que a Atitude Financeira afete positivamente os constructos de Comportamento 
Financeiro. Adicionalmente, caso haja variabilidade nas variáveis sociodemográficas, por se tratar de um perfil de 
população relativamente homogêneo no que diz respeito à idade, estado civil e número de dependentes, espera-se que 
essas características, mais novos e descompromissados financeiramente (solteiros e sem dependentes), afete 
negativamente tanto a Atitude Financeira como o Comportamento Financeiro (Flores, 2012; Gathergood, 2012; Ponchio, 
2006; Zuckerman & Kuhlman, 2000).  

Também é esperado que, dentre as variáveis de perfil sociodemográficas coletadas, que indivíduos que trabalham 
e estudam, apresentem Atitude Financeira e Comportamento Financeiro mais proativos, e os homens, dado as evidências 
anteriores, um nível superior de Atitude e Comportamento Financeiro (Agalliu, 2014; Chen & Volpe, 1998; Chen & 
Volpe, 2002; Costa & Miranda, 2013; Lusardi, 2007; Lusardi, 2009; Lusardi e Mitchell, 2007; Monticome, 2010; Potrich, 
Vieira, Campara & Santos, 2015). 
 Antes de ajustar o modelo estrutural com todas as variáveis sociodemográficas coletadas, iremos submeter os 
escores fatoriais dos constructos encontrados à testes de médias (Teste t e ANOVA) para amostras independentes. O 
objetivo reside, preliminarmente, verificar possíveis variáveis que afetem a relação Atitude Financeira  Comportamento 
Financeiro, e selecionar, apenas aquelas que potencialmente moderam a relação, com vistas de obter um modelo mais 
parcimonioso possível. 
 

3. Resultados 
 

Dos 639 questionários selecionamos apenas 578 respostas que não possuíam qualquer missings nos itens da 
escala de Atitude Financeira, Comportamento Financeiro e variáveis sociodemográficas. De acordo com os dados obtidos 
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pela pesquisa 58,3% dos entrevistados são do sexo feminino, solteiros (92,6%) e com idade entre 19 e 25 anos (79,4%). 
Também foi possível constatar que 92,9% dos entrevistados não possuem dependentes. Além disto, quando perguntados 
sobre a ocupação, 58,7% dos respondentes apenas estudam: o restante estuda e trabalha. A grande maioria dos 
universitários é oriunda dos cursos de Ciências Humanas (46,9%), seguidos por Exatas e Tecnologia (26,5%) e Ciências 
Sociais Aplicadas (20,2%). 
 Sobre as escalas, no primeiro momento foram calculados os coeficientes alfas, apresentados na Tabela 1, dos 
fatores definidos a priori, conforme proposição de Potrich, Vieira e Ceretta (2013) e Matta (2007). Os resultados 
apontaram para apenas um fator do Comportamento Financeiro com alfa > 0,70. A escala geral de Comportamento 
Financeiro e Atitude Financeira também apresentou confiabilidade satisfatória (alfa > 0,80), entretanto, isso pode ter 
acontecido devido a quantidade de itens. Como Potrich, Vieira e Ceretta (2013) e Matta (2007) não se empreenderam em 
validar as escalas, não temos parâmetros de comparação, e por isso, buscando um maior rigor científico, optou-se por 
validá-las através de AFE e AFC. 
 
Tabela 1: 
Coeficiente alfa dos fatores originais do questionário da pesquisa 

Fator Alfa de Cronbach 

Gestão financeira 0,740 

Utilização do crédito 0,509 

Investimento e poupança 0,694 

Consumo planejado 0,573 

Comportamento financeiro 0,814 

Atitude financeira 0,845 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Sobre a escala de Comportamento Financeiro, seguindo os procedimentos descritos na metodologia para ajustes 
de modelos AFE, tivemos que excluir os itens UC8 e UC13 devido a baixa comunalidade, os itens GF7 e UC10 devido 
estarem carregados igualmente em dois fatores, os itens UC11 e UC12 devido estarem isolados e constituírem um único 
fator e o item GF6 devido a baixa carga fatorial. Esses procedimentos (exclusões) foram feitos de forma subsequente e 
não concomitantemente. Ao final ficamos com um modelo de três fatores com i) KMO = 0,816; ii) todas MSA’s > 0,70; 
iii) teste de esferecidade de Bartlett significativo [ 𝑋  = 1.583; p-valor < 0,000]; iv) pesos fatoriais > 0,40 e v) total da 
variância explicada igual a 40%. Os itens que restaram no modelo e as cargas fatoriais em cada um dos três componentes 
apresentam-se na Tabela 2. Como pode-se perceber na tabela um dos fatores não apresentou confiabilidade satisfatória 
(alfa = 0,55), e por isso, o mesmo será excluído dos próximos passos. Note que os itens carregados no fator 2 estão 
relacionados com o “controle de gastos” dos respondentes, direcionando para a presença de um 
monitoramento/gerenciamento dos gastos através de orçamentos, planilhas, balanços, etc. Os itens carregados no fator 1 
relacionam-se com a “manutenção de uma poupança”, direcionando os respondentes refletirem sobre a existência de uma 
reserva financeira e a sua falta. 

 
Tabela 2: 

Cargas fatoriais do modelo AFE para a escala de Comportamento Financeiro 

Item 
Fator 
1 2 3 

Preocupo-me em gerenciar da melhor forma o meu dinheiro  0,40  
Anoto e controlo os meus gastos pessoais (ex.: planilha de receitas e despesas 
mensais) 

 0,87  

Estabeleço metas financeiras de longo prazo que influenciam na administração de 
minhas finanças (ex.: poupar uma quantia “X” em 1 ano) 

0,48   

Sigo um orçamento ou plano de gastos semanal ou mensal  0,47  
Fico mais de um mês sem fazer o balanço dos meus gastos  0,64  
Tenho utilizado cartões de crédito e cheque especial por não possuir dinheiro 
disponível para as despesas 

0,43   

Poupo mensalmente 0,85   
Poupo visando à compra de um produto mais caro (ex.: carro) 0,52   
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Possuo uma reserva financeira maior ou igual a 3 vezes a minha renda mensal, que 
possa ser usada em casos inesperados (ex.: desemprego) 

0,66   

Comparo preços ao fazer uma compra   0,52 
Analiso minhas finanças com profundidade antes de fazer alguma grande compra   0,67 
Compro por impulso   0,44 
Alfa de Cronbach (Comportamento financeiro* = 0,76) 0,73 0,71 0,55 

*Com a exclusão do fator 3. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Concernente à escala de Atitude Financeira tornou-se necessário apenas as exclusões dos itens AF24 e AF29 

devido à baixa comunalidade, e assim, foi encontrado um modelo unifatorial de ajuste muito bom: i) KMO = 0,86; ii) 
todas MSA’s > 0,80; iii) teste de esfericidade de Bartlett significativo [ 𝑋  = 1.774; p-valor < 0,000]; iv) pesos fatoriais 
> 0,50 e v) total da variância explicada em torno de 47%. Os pesos fatoriais dos itens que restaram na escala de Atitude 
Financeira encontram-se na Tabela 3. O coeficiente alfa do único fator apresentou um resultado bastante satisfatório (alfa 
= 0,85). 
 
Tabela 3: 
Cargas fatoriais do modelo AFE para a escala de Atitude Financeira 

Itens Carga 
É importante controlar as despesas mensais 0,83 
É importante estabelecer metas financeiras para o futuro 0,83 
É importante poupar dinheiro mensalmente 0,76 
É importante ter e seguir um plano de gastos mensal 0,60 
É importante pagar o saldo integral dos cartões de crédito mensalmente 0,52 
Ao comprar a prazo, é importante comparar as ofertas de crédito disponíveis 0,55 
É importante passar o mês dentro do orçamento 0,65 
Alfa de Cronbach 0,85 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Avançando o processo de validação do Comportamento Financeiro via AFC encontramos que o modelo 
originalmente concebido na Tabela 2, exceto pelo fator 3, não apresentou um ajuste aceitável, principalmente, devido a 
medida RMSEA fora dos parâmetros e a variância média explicada muito baixa. Avaliando os pesos fatorais dos itens, 
os índices de modificação e os resíduos padronizados chegou-se ao modelo que se encontra na Figura 2: nota-se que o 
item GF1 foi retirado do fator “Controle de gastos” e os itens GF3 e UC9 do fator “Manutenção de poupança”. Com essas 
exclusões o modelo de medida do comportamento financeiro mostrou-se com índices de ajustes muito bons, conforme 
pode ser evidenciado na própria Figura 2. Adiciona-se que a FC do “Controle de gastos” foi de 0,70 e da “Manutenção 
de poupança” igual a 0,72. A VME ficou abaixo de 0,50, mas no limiar: 0,44 e 0,48, respectivamente. Mesmo o modelo 
indicar possíveis problemas de validade convergente ele mostrou-se com validade discriminante, pois a correlação ao 
quadrado entre os fatores (0,12) é substancialmente inferior às VME’s dos dois fatores. 
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Figura 2. AFC Comportamento Financeiro 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 
 No caso da AFC da Atitude Financeira também não foi obtido sucesso em ajustar o modelo oriundo da AFE: o 
modelo original da Tabela 3 não apresentou medidas RMSEA, CFI, GFI e VME aceitáveis. Procedendo as estratégias 
discutidas na metodologia optou-se pela exclusão dos itens AF26 e AF27 e a contemplação da correlação entre os erros 
dos itens AF21 e AF28, como pode-se perceber na Figura 3. Isso feito, o modelo AFC da Atitude Financeira mostrou-se 
de excelente ajuste, como indicam os índices de adequação apresentados na Figura 3. Adicionalmente, ressalta-se que a 
FC e VME do modelo foram, respectivamente, 0,85 e 0,54. 
 

 
Figura 3. AFC da Atitude Financeira 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 
 Vale ressaltar que não se obteve problema pela falta de normalidade no caso do modelo AFC do Comportamento 
Financeiro, seja devido baixas curtoses e assimetrias ou presença de outliers. No caso da AFC da Atitude Financeira 
observou-se excesso de curtose e presença de outliers que impactaram a hipótese de normalidade multivariada. No 
entanto, os mesmos procedimentos foram executados considerando o método ADF, que não requer a hipótese de 
normalidade multivariada, e os resultados mostraram-se similares aos estimados pelo método MV. Para todos os fins 
mostramos nas figuras os coeficientes e índices de ajuste estimados por MV. 

Com os fatores “Manutenção de poupança”, “Controle de gastos” e “Atitude financeira” refinados, obtivemos 
os escores fatoriais após o ajuste dos modelos AFC pelo método de regressão. Dessa forma, antes de colocá-los no modelo 
estrutural cogitado (Figura 1), relacionamos os escores fatoriais com as variáveis de perfil sociodemográfico coletadas. 
A ideia é deixar no modelo estrutural apenas as variáveis que, potencialmente, podem afetar o relacionamento entre 
Atitude Financeira e Comportamento Financeiro, e dessa forma, obtermos modelos estruturais mais parcimoniosos. 

Procedendo aos testes estatísticos entre as variáveis sociodemográficas e os constructos conforme discutido na 
metodologia temos os resultados da Tabela 4. Nota-se que apenas a indicação se o universitário trabalha e estuda em 
detrimento de apenas trabalhar que possuí relação com os escores fatoriais estimados. No Gráfico 1 podemos perceber 
que os universitários que estudam e trabalham possuem um escore maior na “Manutenção da Poupança” e “Controle de 
Gastos”, e consequentemente, no “Comportamento Financeiro”, cujo escore foi estimado pela média dos dois fatores que 
o compõem.   
 
Tabela 4:  
Relacionamento das variáveis sociodemográficas com os escores fatoriais dos constructos. 

Teste Perfil 
sociodemográfico 

Atitude 
financeira 

Manutenção 
da poupança 

Controle de 
gastos 

Comportamento 
financeiro 

Teste t Sexo 0,52 -1,48 0,52 -0,74 
É Solteiro? -0,02 -1,29 1,60 -0,07 
Possuí dependentes? 1,62 0,88 0,94 1,11 
Estuda e trabalha? -1,52 -1,64*** -2,18** -2,21*** 

ANOVA Idade 0,73 0,57 0,94 0,98 
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Área do curso 0,08 1,77 0,44 1,28 
*Significativo à 1%; **Significativo à 5%; ***Significativo à 10%. Os testes t e F (ANOVA) foram ajustados para a falta 
de homogeneidade quando necessário. Os mesmos procedimentos foram executados tendo em vista suas referências não 
paramétricas (Mann-Whitney e Kruskal-Wallis) e os resultados foram idênticos, exceto que o teste Mann-Whitney 
também indicou que a Atitude Financeira é significativo ao nível de 10% entre a variável ocupação. 
 
 
 

 
Gráfico 1 – Constructos entre a variável ocupação 

 
Isto posto, cabe considerar apenas a dummy da variável ocupação (0 = Estuda; 1 = Trabalha e estuda) no modelo 

estrutural estimado. Certamente se considerássemos as outras variáveis sociodemográficas, nenhuma delas seria 
significativa e perderíamos graus de liberdade. O modelo estrutural ajustado encontra-se esquematizado, na linguagem 
SEM, na Figura 4. Nessa figura pode-se evidenciar um ajuste de um modelo de 2% ordem, pois consideramos que os 
modelos de medidas obtidos foram simples e utilizamos apenas uma variável como moderadora da relação. As medidas 
de adequação de ajuste para o modelo da Figura 4, foram muito boas (CFI, GFI > 0,95; RMSEA < 0,10; p-valor [RMSEA 
< 0,05] = 0,192; SRMR<0,08; x2df < 4), os parâmetros do modelo de medida continuaram relevantes e significativos ao 
nível de 1% e pudemos comprovar dois outros achados: i) a Atitude Financeira afeta positivamente o Controle de Gastos 
e a Manutenção da Poupança (os pesos estruturais foram significativos ao nível de 1%); ii) se estuda e trabalha afeta 
positivamente apenas o Controle dos Gastos (apenas o peso estrutural de 0,08 foi significativo ao nível de 10%). 
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Figura 4. Modelo estrutural ajustado entre Atitude Financeira  Comportamento Financeiro moderado pela ocupação 
dos universitários 
 

4. Discussão dos resultados 
 
 O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a moderação de algumas variáveis sociodemográficas na relação 
existente entre Atitude Financeira e Comportamento Financeiro em estudantes de graduação de uma instituição de ensino 
superior pública. Desde o início, apesar da amostra relevante (n=578), as limitações inerentes aos métodos utilizados e a 
coleta de dados para extrapolar as inferências, eram nítidas, no entanto, mesmo diante dessas considerações acredita-se 
que os achados provenientes desse estudo podem sugerir um melhor direcionamento, em pesquisas futuras, sobre quais 
variáveis considerar e quais excluir. 
 Sobre esse último ponto percebeu-se a importância de validar os modelos de medidas da Atitude e 
Comportamento Financeiro para a amostra. Devido ser um tema muito recente, não é prudente tomar as escalas 
construídas unicamente com um propósito, como verdadeiras, mesmo que, em certa medida, passem no exame de 
confiabilidade. Quanto mais estudos que necessitam utilizar escalas para mensurar um constructo de educação financeira 
validem internamente seus modelos de medidas, mais, no futuro, saberemos os itens que funcionam e não funcionam, e 
assim, aumenta o sucesso de proposição de escalas mais robustas e de utilização ampla.  

Como podemos perceber, os modelos de medida proposto originalmente por Potrich, Vieira e Ceretta (2013) e 
Matta (2007) destoaram muito dos que foram ajustados aqui, mesmo que, na presente pesquisa, partimos dos modelos 
propostos nos dois trabalhos. Infelizmente, concernente aos modelos de medidas, não temos como pontuar, 
estatisticamente, as diferenças entre os achados dos três trabalhos, pois nos dois primeiros, evidencia-se apenas a proposta 
dos itens sem adentrar num esforço de validação do modelo de medida, diferente da presente pesquisa, que tomou os itens 
dos dois primeiros trabalhos como válidos e se esforçou em validar o modelo de medida. Cabe ressaltar que o perfil da 
população da presente pesquisa e da Potrich, Vieira e Ceretta (2013) são as mesmas: universitários de uma instituição de 
ensino superior pública. 

A despeito disso, consideramos que tivemos sucesso no ajuste do modelo de medida do Comportamento 
Financeiro, encontrando dois fatores estatisticamente aceitáveis e perfeitamente justificáveis do ponto de vista teórico, 
assim como também da Atitude Financeira, ratificando a dimensão unifatorial que era esperada, com um bom ajuste 
estatístico. A partir desses achados, outros estudos poderão fazer uso desses itens e propor outros, num esforço de construir 
escalas mais robustas e mais amplas, até mesmo para o mesmo perfil de população que almejamos: estudantes 
universitários. Em nossa percepção, apesar do bom ajuste dos modelos de medida na presente pesquisa, cremos que esses 
merecem novas propostas e revalidações para uma validação convergente mais convincente, ou seja, precisamos que 
novas pesquisas encontrem itens com pesos fatoriais mais relevantes (> 0,70) nos constructos considerados. 

Sobre o modelo estrutural podemos perceber que a Atitude Financeira tem uma relação mais forte com o Controle 
de Gastos (peso estrutural = 0,36) do que com a Manutenção de Poupança (peso estrutural = 0,22). Esse achado pode ter 
sido devido ao método, já que das cinco perguntas restante na escala de Atitude Financeira quatro delas dizem respeito a 
controle de despesas, plano de gastos e orçamento e apenas uma: “É importante poupar dinheiro mensalmente”; 
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concernente a atitude sobre poupança. No entanto, esse achado também é justificável do ponto de vista teórico e relaciona-
se com a cultura de poupança e não investimento presente no Brasil.  

 Nesse sentido, o outro achado interessante e que vai ao encontro à essa “cultura de (não) poupança” é o fato da 
variável “se estuda e trabalha” se relacionar (diferente de zero) com o “Controle de Gastos” e não se relacionar com a 
“Manutenção da Poupança”. Poder-se-ia questionar que os universitários, como a maioria não possuí renda própria e em 
grande medida dependem dos pais/responsáveis, não teriam como se preocupar com poupança. No entanto, aqueles que 
possuem renda própria (trabalham) estão muito mais preocupados em “Controlar seus Gastos”, no sentido, talvez, de 
evitar endividamento, do que poupar dinheiro para eventualidades ou planos de longo prazo. 

Esse achado coaduna com a faixa etária dos respondentes (~80% entre 19 e 25 anos) e com o fato da maioria não 
possuir responsabilidades como provedor de um lar: aproximadamente 93% dos entrevistados são solteiros ou não 
possuem dependentes. Cremos que indivíduos nessas “condições de risco”: no começo da sua vida laboral e sem muitas 
responsabilidades/compromissos financeiros; talvez devido a cultura hedonista e falta da cultura de (não) poupança 
presente no cenário nacional, é um perfil de população que tem mais dificuldades em poupar, mas também, onde a 
educação financeira pode surtir mais efeito. Se o indivíduo não foi alfabetizado economicamente para lidar com o dinheiro 
(“aprendeu em casa”) o momento mais propício para ele criar um comportamento de poupança e controlar seus gastos 
seria no começo da sua independência financeira. 

A despeito dos altos índices de endividamento presente na população brasileira em períodos recentes, mesmo 
nessa faixa etária, a pesquisa mostrou que os universitários que já possuem renda própria preocupam-se com o controle 
dos gastos (talvez porque muitos já se encontram “endividados”), no entanto, corroborando com a falta da cultura de 
poupança presente no cenário nacional, os universitários, mesmo aqueles que trabalham, não possuem um comportamento 
financeiro de manutenção de poupança.    
 

5. Considerações Finais 
 
A dinâmica do mercado financeiro e sua constante evolução, além do acesso ao crédito mais fácil e cada vez 

mais cedo, exige da população brasileira, principalmente do público jovem, comportamento e atitudes financeiras mais 
pautadas na realização de objetivos de longo prazo, evitando gastos desnecessários e impulsivos, principalmente quando 
envolve a utilização de recursos financeiros caros. Nesse sentido, o presente trabalho se propôs a desenvolver um modelo, 
com base nas escalas de Potrich, Vieira e Ceretta (2013), verificando quais variáveis sociodemográficas seriam eficientes 
em mensurar um melhor comportamento financeiro em jovens estudantes universitários. 

Conclui-se que o objetivo do trabalho foi atingido, quando, por meio das Análises Fatorial Exploratória e 
Confirmatória foi possível obter um modelo para medir a influência da Atitude Financeira no Comportamento Financeiro 
e quais variáveis que poderiam moderar essa relação. Os resultados comprovaram que a Atitude Financeira afeta 
positivamente o Controle de Gastos e a Manutenção da Poupança, agindo de forma mais forte no primeiro, e que o fato 
do indivíduo estudar e trabalhar influencia positivamente apenas o Controle dos Gastos, não afetando também para um 
comportamento de Manutenção da Poupança. 

Uma possível justificativa para esses resultados pauta-se na faixa etária dos respondentes, (~80% entre 19 e 25 
anos) o que sugere que aqueles que trabalham ainda estão no início de sua carreira, se preocupando mais em controlar os 
seus gastos para não se encontrarem endividados, do que em realizar um planejamento de poupança, visando o longo 
prazo.  

Ressalta-se que os modelos de medida encontrados no estudo em questão diferem significativamente dos 
modelos de referência utilizados no estudo, o que impede a comparação dos resultados entre os trabalhos. Justamente por 
isso o presente trabalho difere ao apresentar um modelo de medida melhor para Atitudes Financeiras e Comportamento 
Financeiro. Adicionalmente, pode-se  também estudar a influência de algumas variáveis sociodemográficas nos fatores 
encontrados: Controle de Gastos, Manutenção da Poupança e Atitude Financeira. 

Como trabalhos futuros sugere-se a inclusão de outros itens pertinentes a literatura sobre o tema, com intuito de 
elaborar escalas mais robustas e amplas, seja visando investigar o mesmo perfil deste trabalho (estudantes universitários) 
ou outros públicos. Além disso, sugere-se a aplicação do modelo criado neste estudo em outras regiões do país, com 
intuito de comparar outras realidades socioeconômicas e demográficas, visto o Brasil ser um país continental onde cada 
região possui suas diferenças e culturas que podem impactar no comportamento das pessoas (Potrich et al., 2015). 

Como um limitador deste trabalho destaca-se a possível omissão ou enviesamento da resposta por parte do 
próprio entrevistado, pois mesmo respondendo de forma anônima, o questionário reflete aspectos de suas finanças 
pessoais, e isso pode causar algum tipo de desconforto nele ao ter que relatar a sua realidade. 
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7. Apêndice 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

SEXO Sexo 

IDADE Idade 

ESTCIVIL Estado Civil 

DEPENDENTE Possui dependentes? 

OCUPACAO Ocupação: se somente estuda ou estuda e trabalha 

AREACURSO O seu curso é de qual área do conhecimento? 

GF1 Preocupo-me em gerenciar da melhor forma o meu dinheiro 

GF2 Anoto e controlo os meus gastos pessoais (ex.: planilha de receitas e despesas mensais) 

GF3 Estabeleço metas financeiras de longo prazo que influenciam na administração de minhas finanças 
(ex.: poupar uma quantia “X” em 1 ano) 

GF4 Sigo um orçamento ou plano de gastos semanal ou mensal 

GF5* Fico mais de um mês sem fazer o balanço dos meus gastos 

GF6 Estou satisfeito(a) com o sistema de controle de minhas finanças 

GF7 Pago minhas contas sem atraso 

UC8 Consigo identificar os custos que pago ao comprar um produto a crédito 

UC9* Tenho utilizado cartões de crédito e cheque especial por não possuir dinheiro disponível para as 
despesas 

UC10 Ao comprar a prazo, comparo as opções de crédito disponíveis 

UC11* Comprometo mais de 10% da minha renda mensal com compras a crédito (exceto financiamento de 
imóvel e carro) 

UC12 Sempre pago o(s) meu(s) cartão(ões) de crédito na data de vencimento para evitar a cobrança de 
juros 

UC13 Confiro a fatura dos cartões de crédito para averiguar erros e cobranças indevidas 

IP14 Poupo mensalmente 

IP15 Poupo visando à compra de um produto mais caro (ex.: carro) 

IP16 Possuo uma reserva financeira maior ou igual a 3 vezes a minha renda mensal, que possa ser usada 
em casos inesperados (ex.: desemprego) 

CP17 Comparo preços ao fazer uma compra 

CP18 Analiso minhas finanças com profundidade antes de fazer alguma grande compra 

CP19* Compro por impulso 

CP20* Prefiro comprar um produto financiado a juntar dinheiro para compra-lo à vista 

AF21 É importante controlar as despesas mensais 

AF22 É importante estabelecer metas financeiras para o futuro 

AF23 É importante poupar dinheiro mensalmente 

AF24 O modo como gerencio o dinheiro hoje irá afetar meu futuro 

AF25 É importante ter e seguir um plano de gastos mensal 

AF26 É importante pagar o saldo integral dos cartões de crédito mensalmente 

AF27 Ao comprar a prazo, é importante comparar as ofertas de crédito disponíveis 

AF28 É importante passar o mês dentro do orçamento 

AF29 É importante investir regularmente para atingir metas de longo prazo 

Nota: Os itens da escala de Atitude Financeira (AF) e Comportamento Financeiro (GF, UC, IP e CP) possuem opção de 
resposta do tipo Likert de 5 pontos (1 = discordo totalmente, ..., 5 = concordo totalmente). * Itens que devem ser 
invertidos. 


