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Resumo: Alguns cursos com o intuito de elevar os níveis de alfabetização financeira dos indivíduos estão se 

deparando com resultados insatisfatórios. Assim, este estudo analisou a influência da capacidade cognitiva no 

processo de aprendizagem de alfabetização financeira de alunos de graduação. Aplicou-se um curso de finanças 

pessoais e investigou-se os níveis de conhecimento, atitude e comportamento financeiros. A partir da técnica diff-

in-diff e das diferença de médias entre antes e depois e grupo de tratamento e controle, observou-se que o curso 

apresentou impacto significativo. Porém, os indivíduos com maior capacidade cognitiva não apresentaram 

maiores níveis de aprendizagem se comparados aos demais.  
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1 INTRODUÇÃO 

Uma série de estudos liga o nível de alfabetização financeira às decisões econômicas dos indivíduos. Xiao, Chen 

e Chen (2014), por exemplo, constataram que a alfabetização contribui positivamente para a satisfação financeira. Já 

Lusardi e Mitchell (2006) observaram que os agregados familiares com conhecimentos financeiros mais elevados 

apresentam maiores chances de se planejarem financeiramente. A partir disso, Braunstein e Welch (2002) mencionam 

que tanto governos quanto pesquisadores e especialistas financeiros estão usando a alfabetização financeira como 

resposta a todos os problemas relacionados à gestão do dinheiro. Alsemgeest (2015), entretanto, questiona se realmente 

a alfabetização pode salvar as famílias da ruína econômica. Para isso, o autor traz que os indivíduos agem com 



 
diferentes níveis de experiência, ansiedade e interesse na gestão financeira pessoal, pois estão em constante evolução 

em termos de hábitos e preferências. O autor também afirma que a gestão das finanças pessoais é geralmente ensinada 

em um formato normativo, com conteúdos ministrados de forma estruturada, sistemática e prescritiva, ensinando aos 

alunos que existe um estilo ideal ou ótimo de gestão financeira pessoal a que eles devem se espelhar, porém tornando o 

processo inviável, já que os indivíduos aprendem e processam as informações de forma diferente.  

Testando o impacto de dois programas de alfabetização financeira em escolas administradas pelo governo, 

Berry, Karlan and Pradhan (2015), por exemplo, mensuraram uma variedade de dimensões, como tomada de decisão 

financeira, habilidades trabalhistas, sociais, preferências de risco e tempo e decisões de consumo. Como resultado, os 

autores confirmaram que ambos os programas tiveram impactos positivos e significativos no comportamento da 

poupança. Por outro lado, ao realizar uma meta-análise em 168 artigos que abrangem 201 estudos prévios, Fernandes, 

Lynch Jr. e Netemeyer (2014) observaram que as intervenções para melhorar as habilidades financeiras dos indivíduos 

explicaram apenas 0,1% da variância nos comportamentos financeiros estudados, ainda mais quando a amostra era de 

baixa renda. Willis (2011), então, levanta o questionamento: por que aqueles que são financeiramente experientes e 

qualificados às vezes também tomam decisões financeiras surpreendentemente ruins? O autor, como resposta, faz 

alusão aos estados emocionais, assim como heurísticas e vieses como razão para ultrapassar a lógica.  

De modo semelhante, Lynch Jr. e Wood (2006) asseguram que novas informações terão pouco efeito nos 

comportamentos controlados pela emoção ou pelo hábito, de maneira que as intervenções com o intuito de melhorar a 

gestão financeira pessoal podem se mostrar eficazes apenas quando o comportamento está sob controle cognitivo e 

intencional. Além disso, a inteligência ou as habilidades cognitivas específicas são determinantes importantes da 

tomada de decisão e, portanto, também não devem ser ignorados (LUBINSKI; HUMPHREYS, 1997). Pessoas com 

maior capacidade cognitiva podem apresentar maior tendência em procurar compreender e utilizar mais informações se 

comparadas com aquelas com baixos níveis de cognição (DEYOUNG; GRAZIOPLENE; PETERSON, 2012). 

Kahneman (2012), então, defende que existem duas formas de pensar, sendo uma delas intuitiva e rápida e a outra mais 

lenta e controlada. Stanovich e West (2000) definiram que a primeira forma de pensar é de responsabilidade do sistema 

cognitivo 1 e a segunda do sistema cognitivo 2, sendo que pessoas com maior capacidade cognitiva tendem a utilizar o 

sistema 2 com maior frequência (FREDERICK, 2005). 

A partir disso, percebe-se a importância de investigar a alfabetização financeira não apenas sob o aspecto das 

suas contribuições, mas sim buscar compreender o que pode fazer com que os indivíduos não consigam melhorar suas 

habilidades financeiras, mesmo possuindo oportunidades para isso. Assim, este trabalho buscará responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: qual a influência da capacidade cognitiva no processo de aprendizagem dos componentes da 

alfabetização financeira? A fim de responder à pergunta de pesquisa proposta, tem-se o seguinte objetivo geral de 

pesquisa: analisar a influência da capacidade cognitiva no processo de aprendizagem dos componentes da alfabetização 

financeira de alunos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, tem-se como objetivos 



 
específicos: (a) verificar a capacidade cognitiva dos indivíduos; (b) analisar qual o impacto de um curso de finanças 

pessoais no nível de atitude, comportamento e conhecimento financeiros; e (c) analisar se após o curso de finanças 

pessoais, os indivíduos cognitivamente ricos e pertencentes ao grupo de tratamento apresentam diferenças significativas 

no nível de atitude, comportamento e conhecimento financeiros, se comparados aos demais. 

A pesquisa do Programme for International Student Assessment  (PISA) em 2015, realizada pela OCDE 

(2016b), constatou que nenhum país da OCDE possui uma proporção tão grande de baixos rendimentos em matemática 

quanto o Brasil, e que apenas três países aproximam-se das porcentagens assustadoras brasileiras: Colômbia, Peru e 

República Dominicana. Mitchell e Lusardi (2015) utilizaram três perguntas simples ao avaliar diversos países a fim de 

determinar se os indivíduos possuem conhecimento fundamental de finanças para serem tomadores de decisões 

econômicas eficazes. As autoras verificaram que os níveis de alfabetização são baixos até mesmo em países 

desenvolvidos, sendo que o analfabetismo financeiro chega a ser agudo para alguns grupos demográficos. 

Em consequência disso, Lusardi (2015b) adverte que o aumento da responsabilidade financeira individual tem 

implicações não apenas para os indivíduos, mas também para a sociedade, dado que mesmo indiretamente os indivíduos 

são convidados a tomar decisões tanto sobre suas próprias finanças quanto sobre as finanças públicas. A partir disso, o 

analfabetismo financeiro generalizado da população é uma das motivações deste estudo, dado que, como explicitado 

anteriormente, a alfabetização financeira é vital no momento da tomada de decisão quanto à gestão do dinheiro, bem 

como possui importante papel na inserção dos indivíduos na sociedade. Por isso, este estudo, contribui com o cenário 

exposto ao agregar informações acerca do impacto de um curso de finanças pessoais em alunos universitários, momento 

esse que merece maior atenção, tendo em vista que esses jovens estão na fase de maior construção de seus 

conhecimentos. Indo além, a investigação de aspectos inerentes à alfabetização financeira, como questões de cognição, 

torna-se crucial para a compreensão dos baixos níveis apontados em pesquisas realizadas nos últimos anos. 

Assim, pressupondo que os indivíduos mais esforçados cognitivamente tendem a tomar decisões mais cautelosas 

e pensadas, poderá também se verificar se esses indivíduos conseguem melhor aproveitar os ensinamentos propostos 

pelo curso do que os indivíduos muito intuitivos. Isso faria, então, com que tanto a saúde financeira individual daqueles 

com menor capacidade cognitiva fosse afetada quanto comprometeria as chances dessas pessoas em melhorar suas 

habilidades e comportamentos, fazendo com que os mesmos careçam de um esforço cognitivo muito mais elevado se 

comparados aos demais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA 

Diante do difícil cenário político e econômico que o Brasil se encontra, a busca por estratégias a fim de não 

comprometer a saúde financeira pessoal e familiar tem se intensificado, fazendo com que o estudo da alfabetização 

financeira ganhasse mais espaço tanto na literatura quanto nas instituições. Assim, ao buscar o conceito de alfabetização 



 
financeira, observa-se que ainda existe muita inconsistência na literatura, dificultando a compreensão do tema e das 

suas particularidades, principalmente porque termos como “financial literacy”, “financial knowledge” e “financial 

education” vêm sendo, equivocadamente, empregados como sinônimos. A partir disso, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2013), órgão internacional com o objetivo de promover políticas 

que melhorem o bem-estar econômico e social das pessoas ao redor do mundo, esclarece e define a alfabetização 

financeira como sendo uma combinação de consciência, conhecimento, habilidade, atitude e comportamento 

necessários para tomar decisões consistentes relacionadas à gestão do dinheiro, em busca do bem-estar financeiro. A 

partir disso, ao realizar um estudo abrangendo 14 países de 4 continentes diferentes, o qual buscou avaliar e comparar o 

nível de alfabetização financeira em diferentes nacionalidades, deliberou três principais componentes da alfabetização: 

conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro.  

O conhecimento financeiro auxilia na tomada de decisão quanto à escolha de produtos financeiros adequados, 

bem como na habilidade para cálculos matemáticos, garantindo bem-estar financeiro. Assim, está relacionado com 

questões de matemática básica, juros simples e compostos, risco, retorno, poupança e diversificação (LUSARDI; 

MITCHELL, 2014), o que faz com que esse componente seja muito confundido com a própria alfabetização financeira. 

Mahdavi e Horton (2014) alertam que embora as definições de conhecimento financeiro e alfabetização sejam 

semelhantes, eles não representam a mesma coisa, dado que o conhecimento é uma condição necessária, mas não 

suficiente, para a alfabetização financeira. Nesse sentido, Chen e Volpe (1998) observaram que os indivíduos com 

maior conhecimento financeiro são mais propensos a manter registros financeiros, bem como mais propensos a fazer 

escolhas corretas, dado um cenário hipotético contendo decisões financeiras.  

Ao investigar indivíduos holandeses, Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011) mostraram que a maioria dos 

pesquisados exibiram conhecimentos financeiros básicos, como a inflação, composição de juros e valor temporal do 

dinheiro. Semelhantemente, Brown e Graf (2013) verificaram que 50% dos entrevistados responderam corretamente as 

três questões de conhecimento propostas, indicando que exatamente a metade dos indivíduos analisados possuíam 

conhecimento tanto acerca de juros e inflação quanto sobre risco.  

Entretanto, no estudo de Mahdavi e Horton (2014), o qual contemplou 4.344 mulheres, em média, menos da 

metade das questões de conhecimento financeiro foram respondidas corretamente, sendo que apenas 7,4% das 

participantes responderam corretamente as seis questões consideradas. Esses resultados representam um cenário 

preocupante, tendo em vista que a amostra de pesquisa contém mulheres com pelo menos um diploma de bacharel.  

A atitude financeira, segundo componente da alfabetização, representa a postura que o indivíduo vai adotar 

perante o seu conhecimento, ou seja, a decisão de agir ou não, incluindo, por exemplo, preferências por gastar o 

dinheiro hoje a guardar para amanhã (OCDE, 2013). Assim, de acordo com a definição de alfabetização financeira da 

OCDE(2016a), mesmo que um indivíduo tenha conhecimento e habilidade suficientes para atuar de maneira particular, 

sua atitude é que influenciará a decisão de agir ou não. Ou seja, atitude financeira envolve motivação e confiança para 



 
aplicar o conhecimento financeiro. Diante disso, estudos asseguram que indivíduos com bons níveis de atitude 

financeira tendem a ter atitudes mais favoráveis em relação ao planejamento, maior propensão a economizar, menor 

propensão ao consumo (REMUND, 2010) e, ainda, maior tolerância ao risco (YU et al., 2015). Já de acordo com 

Campara e Vieira (2016), a atitude financeira influencia positivamente a satisfação global de vida, representando um 

subsídio importante para a gestão financeira equilibrada.  

Usando como parâmetro o estudo realizado pela OCDE, composto por dados de 14 países, Agarwalla et al. 

(2015) buscaram investigar rigorosamente a influência de atributos sociodemográficos na alfabetização financeira de 

754 jovens trabalhadores na Índia urbana. Assim, constataram que, em média, os indianos obtiveram baixos níveis de 

atitude financeira, sendo que apenas 35% deles discordam da afirmação de que tendem a viver hoje sem se preocupar 

com o futuro. Na pesquisa realizada pela OCDE (2016a), apenas 50% dos adultos pesquisados alcançaram a meta 

mínima para a atitude financeira, sendo que aqueles com atitude positiva no longo prazo são mais propensos a se 

comportar de maneira consistente com a consecução de metas de longo prazo.  

O terceiro componente da alfabetização financeira, chamado de comportamento financeiro, reflete as ações dos 

indivíduos, fazendo com que esse seja o componente mais importante, pois comportamentos como adiar o pagamento 

das contas ou a falta de planejamento de despesas futuras são capazes de moldar a situação financeira tanto no curto 

quanto no longo prazo (OCDE, 2016a). Pesquisas mostram que indivíduos com melhores comportamentos financeiros 

são mais propensos a participar de mercados financeiros formais ou mercado de ações (BUCHER-KOENEN; 

ALESSIE; LUSARDI, 2016), assim como mais propensos a economizar, não deixar contas em atraso, avaliar os 

produtos financeiros de maneira mais cautelosa e planejar a aposentadoria (AGARWALLA et al., 2015).  

No estudo de Agarwalla et al. (2015), 68% dos indivíduos apresentaram comportamento financeiro positivo, 

dado que são mais propensos a participar ativamente da poupança e a avaliar produtos financeiros, apesar de não 

monitorarem seus gastos. Investigando indivíduos americanos, Tang e Baker (2016) também constataram bom níveis de 

comportamento relacionados à gestão dos recursos, sendo que 65,4% dos participantes possuíam poupança. 

Por outro lado, alguns estudos revelam comportamentos insatisfatórios. Scheresberg (2013), por exemplo, 

investigou 4.468 indivíduos de 25 a 34 anos e observou que menos de um terço dos participantes relataram ter uma 

reserva financeira que cobriria as despesas por três meses, caso houvesse uma emergência. Tang, Baker e Peter (2015), 

contando com uma amostra de 2.712 indivíduos, também não obtiveram resultados muito satisfatórios. Os participantes 

da pesquisa apresentaram um índice de 1,02 de comportamento financeiro, em uma escala que varia até 3.  

 

2.2 CAPACIDADE E SISTEMAS COGNITIVOS 

Indivíduos com maior capacidade cognitiva diferem daqueles com menor capacidade em uma variedade de 

questões (FREDERICK, 2005). Stanovich e West (2000) evidenciaram que interpretações equivocadas de problemas de 

enquadramento foram associados a menor capacidade cognitiva. Os efeitos de enquadramento se referem a modos 



 
diferentes de apresentar a mesma informação, sendo que a equivalência das alternativas é nítida, mas o indivíduo 

normalmente vê apenas uma formulação (KAHNEMAN, 2012). Assim, os autores sugerem que a teoria de raciocínio 

de dois processos (dual-process), também rotulada genericamente por Sistema 1 e Sistema 2, pode fornecer uma 

possível interpretação para esses resultados. 

Nesse mesmo sentido, ao longo de muitos anos de estudo e pesquisa, Daniel Kahneman e Amos Tversky 

desenvolveram uma série de experimentos com o intuito de melhor compreender o funcionamento da mente humana, 

principalmente quando o assunto era tomada de decisão sob incerteza. A partir do entendimento de que a intuição 

possui papel chave no momento das escolhas, os autores também consideraram que os indivíduos possuem um processo 

dual de raciocínio, tendo em vista que em muitos casos é preciso tomar uma determinada decisão de maneira rápida e 

intuitiva, mas por outro lado há situações onde é preciso pensar de forma mais lenta, deliberada e trabalhosa. Os autores 

utilizaram a mesma denominação dada por Stanovich e West (2000), a qual define como Sistema 1 (intuitivo) o 

pensamento rápido e Sistema 2 (oneroso) o pensamento lento, sendo que ambos estão ativos sempre que estamos 

despertos, o primeiro funcionando automaticamente e o segundo em um confortável modo de pouco esforço.  

Kahneman (2012), então, caracteriza o pensamento rápido como aquele que é intuitivo, opera automática e 

rapidamente, sem esforços e nenhuma percepção de controle, assim como funciona como uma máquina associativa. Ao 

ver uma palavra, o indivíduo evoca lembranças, que recordam emoções ou expressões faciais. Entretanto, o sistema 

intuitivo comete erros sistemáticos em circunstâncias específicas, principalmente por exibir pouco entendimento de 

lógica e estatística. É ainda nesse sistema que inconscientemente ocorrem os fenômenos de priming, onde a exposição a 

uma determinada palavra causa mudanças imediatas na facilidade com que outras palavras relacionadas vêm à mente. 

Contudo, quando o Sistema 1 funciona com dificuldade, Kahneman (2012) ressalta que ele recorre ao Sistema 2 

para fornecer um processamento mais detalhado e específico que talvez solucione o problema no momento, 

principalmente porque esse tende a aumentar o esforço quando detecta um erro prestes a ser cometido, bem como 

dominar os impulsos do sistema intuitivo. Assim, há tarefas vitais que somente o Sistema 2 é capaz de realizar, pois 

exigem esforço e autocontrole que nas intuições e impulsos do Sistema 1 acabam sendo subjugados. Quando se pede 

para um indivíduo realizar sem calculadora uma operação de multiplicação com números de dois dígitos, por exemplo, 

é o Sistema 2 que entra em funcionamento, exigindo atenção para a realização da tarefa. No entanto, as operações do 

sistema oneroso são trabalhosas, sendo a preguiça uma das suas principais características, dada a relutância em investir 

mais esforço do que o estritamente necessário.  

Mas então, resumindo, o que o Sistema 2 é capaz de fazer que o Sistema 1 não consegue? Stanovich e West 

(2000) argumentam que o Sistema 2 combina várias características típicas do processamento controlado, englobando 

processos de inteligência analítica, auxiliando na busca pela descoberta dos componentes computacionais subjacentes à 

inteligência. Além disso, os autores salientam que a diferença mais importante entre os dois sistemas é que eles tendem 

a ter diferentes tipos de interpretações das tarefas. As construções desencadeadas pelo Sistema 1 são contextualizadas, 



 
personalizadas e socializadas. Por outro lado, os processos controlados pelo Sistema 2 servem para descontextualizar e 

desconsiderar problemas, sendo que esse sistema não busca intencionalidade nem relevância conversacional. 

O grau de checagem e busca deliberadas também são características do Sistema 2, que variam de indivíduo para 

indivíduo, sendo que aqueles que o usam com maior frequência tendem a ser mais alertas, intelectualmente mais ativos, 

menos dispostos a se satisfazer com respostas superficiais e mais céticos acerca de suas intuições (KAHNEMAN, 

2012). Morewedge e Kahneman (2010), então, salientam que o modelo de dois sistemas de raciocínio atribui os erros de 

julgamento às operações automáticas do Sistema 1, que geram uma intuição por muitas vezes defeituosa, e às operações 

controladas de um Sistema 2 que não conseguem detectar e corrigir os julgamentos precipitados do primeiro sistema. 

Após perceber o pouco interesse de pesquisadores acerca dos estudos que indicam a influência das habilidades 

cognitivas nas decisões financeiras, Frederick (2005) introduziu um teste simplificado, composto apenas por três itens, 

chamado Teste de Reflexão Cognitiva (CRT). O autor baseou-se na distinção dos processos cognitivos, um mais rápido 

e com pouca deliberação consciente e o outro mais lento e reflexivo, para então propor um teste capaz de verificar as 

respostas intuitivas e muitas vezes equivocadas que chegam facilmente à mente. Assim, o teste pode avaliar como os 

indivíduos diferem em capacidade cognitiva em termos dos seus Sistemas 1 e 2. 

Apesar de ser considerado de fácil compreensão, alcançar a resposta correta requer a supressão de uma resposta 

errônea que surge "impulsivamente", exigindo esforço. Em resumo, os respondentes com baixo nível de acerto pensam 

mais intuitivamente e aqueles com maiores pontuações tendem a colocar o Sistema 2 para funcionar, ou seja, mostram 

maior habilidade para usar o Sistema 2 como substituto do Sistema 1, evitando heurísticas e erros cognitivos. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO TEÓRICO: HIPÓTESES DE PESQUISA 

“Quais são as capacidades que a educação financeira pode melhorar?” Esse é um questionamento levantado por 

Fernandes, Lynch Jr. e Netemeyer (2014, p. 1862), diante de empregadores, organizações sem fins lucrativos e 

governos, os quais estão criando intervenções educacionais com custos que permeiam bilhões de dólares por ano. 

Como evidenciado anteriormente, tem-se definido a alfabetização financeira como uma saída na busca de 

decisões financeiras mais acertadas, menores níveis de endividamento, materialismo, compras compulsivas, etc. No 

entanto, os resultados reais de cursos, treinamentos e programas que objetivam melhorar a gestão financeira dos 

indivíduos ainda não é um consenso. Nesse sentido, alguns estudos evidenciam o impacto positivo dos cursos de 

finanças. Bayer, Bernheim e Scholz (2009), por exemplo, encontraram que tanto a participação quanto as contribuições 

para planos de poupança voluntária são significativamente maiores quando os empregadores oferecem seminários de 

aposentadoria para seus funcionários. Por outro lado, Becchetti, Caiazza e Coviello (2013) mediram o impacto causal 

de um curso de finanças no nível de alfabetização financeira e nas atitudes de investimento e constataram que o curso 

não foi capaz de provocar diferenças estatisticamente significativas. 

Para Kahneman (2012), mudar a mentalidade humana é um desafio, mas mudar a mentalidade de alguém 



 
específico considerando o pior sobre si mesmo é ainda mais complexo, dada a dificuldade em mudar as crenças 

pessoais. A fim de buscar uma possível solução, o autor argumenta que para ensinar aos indivíduos alguma psicologia é 

preciso surpreendê-los, principalmente considerando casos individuais, tendo em vista que fatos apenas estatísticos 

impressionam as pessoas, mas isso não significa que a sua percepção de mundo irá mudar, ao contrário dos casos 

individuais onde a incongruência pode ser solucionada, vindo empregados em histórias causais.  

Além da complexidade em alterar as crenças individuais, a baixa capacidade cognitiva, referente ao pouco uso 

do sistema oneroso, está associada a problemas de falência (ZAGORSKY, 2007), à manutenção de empréstimos com 

taxas de juros mais altas (STANGO; ZINMAN, 2009) e, ainda, ao nível de autocontrole (SHIV; FEDORIKHIN, 1999). 

Semelhantemente, Heckman, Stixrud e Urzua (2006) observaram que a capacidade de cognição é capaz de afetar a 

produtividade no mercado, aquisição de habilidades e uma variedade de comportamentos. Dessa forma, os autores 

argumentam que os resultados encontrados são consistentes com um corpo emergente de evidências que estabelece a 

importância dos custos psíquicos para explicar por que muitos estudantes não frequentam a escola, mesmo que 

financeiramente seja gratificante fazê-lo. Com isso, as escolhas individuais que vão contra ao resultado financeiramente 

favorável apresentam uma justificativa de acordo com a cognição do indivíduo. Burks et al. (2009) também 

argumentam que a capacidade de cognição pode oferecer uma explicação do sucesso econômico dos indivíduos. 

Já Lusardi, Mitchell e Curto (2010) investigaram mais especificadamente a relação existente entre a 

alfabetização financeira e as habilidades cognitivas. As autoras observaram que os retornos para a alfabetização 

aumentaram significativamente com o aumento no nível de capacidade cognitiva, fazendo com que a cognição seja um 

determinante para bons conhecimentos e habilidades financeiras. Porém, como já mencionado, Fernandes, Lynch Jr. e 

Netemeyer (2014) observaram que as intervenções para melhorar as habilidades financeiras dos indivíduos explicaram, 

em média, apenas 0,1% da variância nos comportamentos financeiros estudados, assim como Mandell e Klein (2009) 

observaram que cursos de gestão financeira pessoal não foram suficientes para orientar os indivíduos para a poupança. 

A partir das disparidades nos resultados evidenciados pela literatura e mencionados até aqui, bem como tendo 

em vista os questionamentos levantados, foram formuladas as seguintes hipóteses de pesquisa, relacionando o impacto 

de um curso de finanças pessoais, a capacidade cognitiva e o nível de alfabetização financeira: 

HIPÓTESE 1: A participação em cursos de finanças pessoais afeta o nível de alfabetização financeira do indivíduo.  

HIPÓTESE 2: Indivíduos com maior capacidade cognitiva são mais afetados por cursos de finanças pessoais, 

considerando o nível de alfabetização financeira.  

 

4 MÉTODO 

Ao considerar as estratégias a serem utilizadas, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo experimental, o 

qual consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e 

definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto, de maneira que o pesquisador 



 
é um agente ativo e não um observador passivo (GIL, 2002). O estudo consistiu em avaliar o impacto de um curso de 

finanças pessoais no nível de conhecimento, atitude e comportamento financeiros dos indivíduos. Os indivíduos foram 

avaliados antes da realização do tratamento (curso de finanças pessoais) e após a finalização do mesmo. Além disso, 

considerando a necessidade de comparação, um grupo de controle foi submetido a um tratamento aleatório. 

Uma das propriedades da pesquisa experimental é a manipulação: momento em que o pesquisador manipula pelo 

menos uma das características dos elementos estudados. Esta pesquisa, então, contou com a exposição a um curso de 

finanças pessoais de 72 horas/aulas, com duração média de quatro meses. O curso em questão se refere a uma disciplina 

ofertada para os alunos de graduação presencial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O objetivo 

principal da disciplina consiste em preparar os alunos para executar e acompanhar o planejamento financeiro pessoal 

tanto no que tange ao processo de poupança quanto na aplicação desta poupança. Já como objetivos específicos, o curso 

contempla questões como o comportamento financeiro, planejamento financeiro, teoria financeira, investimentos em 

renda fixa e variável, previdência, alterações na estrutura das famílias e planejamento para a longevidade.  

Além dos conteúdos citados, o curso abrangeu uma compreensão mais profunda dos aspectos inerentes a cada 

tema. Ao considerar o mercado financeiro, por exemplo, teorias como a teoria do portfólio, proposta por Markowitz 

(1952), e a teoria de mercados eficientes, proposta por Fama (1970), foram evidenciadas. Por outro lado, também houve 

explanações sobre finanças comportamentais e alguns de seus conceitos. Foram utilizadas aulas expositivas, seminários 

de análise de casos de finanças de pessoas reais, debates e discussões sobre o tema que retratem a realidade. Além das 

exposições durante as aulas presenciais, os participantes ainda precisaram desenvolver leituras extraclasse e se dedicar 

ao levantamento de um caso prático de planejamento financeiro. 

Carpena et al. (2017) salientam a importância de combinar os cursos de finanças pessoais com a definição de 

metas. Diante disso, ressalta-se que o curso abrangeu uma série de atividades voltadas não só ao conhecimento dos 

indivíduos, mas também direcionadas à prática desses conhecimentos na vida real dos participantes, sendo que foram 

convidados a construir o próprio planejamento financeiro, bem como a utilizar planilhas de acompanhamento das 

despesas. Destaca-se, ainda, que dado o argumento levantado por Kahneman (2012), que fatos apenas estatísticos não 

necessariamente alteram a percepção de mundo dos indivíduos, durante as aulas foram expostos casos reais. A partir 

deles, os alunos precisaram, por exemplo, desempenhar o papel de planejadores financeiros, com o intuito de buscar 

melhores alternativas para os problemas apresentados.  

A amostra de pesquisa abrangeu os alunos que se candidataram a cursar a disciplina complementar Finanças 

Pessoais. A disciplina foi ministrada em três turmas diferentes, contando com aproximadamente 160 alunos, sendo 

esses os participantes do grupo experimental. O grupo de controle também consistiu em estudantes dos cursos 

presenciais da UFSC. No entanto, a seleção da amostra foi realizada de acordo com alunos de semestres iniciais que se 

candidataram a cursar quatro disciplinas não relacionadas com a gestão do dinheiro. As disciplinas totalizaram 180 

alunos, sendo essa a amostra do grupo de controle. Assim, ao total a pesquisa, abrangeu-se 340 participantes. 



 
O instrumento de pesquisa foi elaborado com base na literatura, utilizando questões de múltipla escolha, as quais 

avaliaram a capacidade cognitiva, o nível de alfabetização financeira (conhecimento, atitude e comportamento 

financeiros) e, por fim, o perfil dos respondentes, representando três blocos de questões. Primeiramente, então, com o 

intuito de verificar a capacidade cognitiva dos indivíduos, foi empregado o Teste de Reflexão Cognitiva (CRT), 

considerando as três questões propostas por Frederick (2005). Com o intuito de captar a real habilidade dos 

participantes, delimitou-se o tempo de 30 segundos para que os respondentes assinalassem cada uma das questões. 

Aqueles indivíduos que não acertaram nenhuma questão ou acertaram apenas uma foram considerados cognitivamente 

pobres. Por outro lado, aqueles que acertaram duas ou três questões foram considerados cognitivamente ricos, tendo em 

vista que revelaram maior esforço cognitivo (sistema 2). 

Em seguida, para a mensuração do nível de alfabetização financeira, foi utilizado o instrumento proposto e 

validado por Potrich, Vieira e Kirch (2016). Para compor o modelo, os autores utilizaram a definição da OCDE, 

englobando as três principais dimensões da alfabetização financeira: conhecimento, atitude e comportamento 

financeiros. Finalmente, com o intuito de descrever e analisar o perfil dos indivíduos, foram contempladas as seguintes 

variáveis: gênero, idade, estado civil, curso, ocupação, renda média familiar, escolaridade e escolaridade dos pais. Esse 

instrumento de coleta de dados foi aplicado antes de iniciar o tratamento. No momento em que o curso foi finalizado, o 

questionário foi novamente aplicado, porém as questões do CRT não foram reaplicadas.  

Com o intuito de não violar os termos de ética em pesquisa, os quais asseguram a não identificação dos 

participantes e, ainda, com o intuito de gerar dados pareados, foi solicitado a cada participante que definisse, no 

momento da primeira coleta dos dados, uma senha com quatro dígitos de sua preferência.  

Considerando a análise dos resultados, primeiramente foi analisado o perfil dos indivíduos participantes. Em 

seguida, foi verificada a habilidade cognitiva dos indivíduos, com o intuito de verificar se são mais ou menos intuitivos. 

Para a avaliação dos componentes da alfabetização financeira foi calculada a média das respostas dos indivíduos em 

cada um dos construtos. Com isso, construiu-se um indicador de conhecimento, um de atitude e um de comportamento 

financeiro. Diante disso, foram aplicados testes de diferença de média com o intuito de verificar as diferenças existentes 

entre os dois momentos da pesquisa. A partir disso foi possível averiguar se o nível de atitude, comportamento e 

conhecimento financeiros antes e depois do curso é diferente considerando a significância estatística do teste. À medida 

que a diferença observada entre as médias das amostras aumenta, significa que existe uma diferença genuína entre as 

amostras, aceitando o que é denominado de hipótese experimental (hipótese alternativa), ou seja, as médias das duas 

amostras diferem por causa da manipulação diferenciada que foi imposta a cada uma das amostras (FIELD, 2009). 

Nesse momento, também foram realizados testes de diferença de média entre os indivíduos mais e menos intuitivos.  

Em seguida, com o intuito de aprofundar os resultados encontrados, partiu-se para a técnica chamada “diferença 

em diferença” (DID ou diff-in-diff) que ficou mais conhecida a partir dos estudos de Ashenfelter (1978) e Ashenfelter e 

Card (1985). Apesar das suas limitações, o DID continua a ser uma das metodologias de avaliação de impacto mais 



 
utilizadas (GERTLER et al., 2011). Para Bertrand, Duflo e Mullainathan (2004), a estimação diff-in-diff busca 

identificar uma intervenção ou tratamento, em que se compara a diferença existente entre dois grupos (controle e 

tratamento) em termos de resultados de uma variável de interesse. Para a estimação da técnica, Imbens e Wooldrige 

(2009) definem a configuração mais básica, na qual apenas um dos dois grupos estará exposto ao tratamento na segunda 

coleta de dados (após o tratamento) e, ainda, nenhum dos dois grupos estará exposto à manipulação na primeira coleta.  

A técnica diff-in-diff pode ser realizada a partir da estimação de um modelo com efeitos fixos, definido de acordo 

com a Equação 1: 

𝑦!" =  𝛽! + 𝛽!𝑡! + 𝛽!𝑇! + 𝛽! 𝑡!×𝑇! + 𝜀!",    (1) 

onde 𝑦!"  representa a variável dependente estudada, que neste caso são três: atitude financeira, comportamento 

financeiro e conhecimento financeiro; 𝑡! corresponde a uma variável dummy em que 𝑡! = 0 é antes do tratamento e 

𝑡! = 1 para depois do tratamento; 𝑇! também consiste em uma dummy, de maneira que 𝑇! = 0 caracteriza o participante 

do grupo de controle e 𝑇! = 1 representa o indivíduo do grupo de tratamento.  

O coeficiente de maior interesse é o 𝛽!, que representa o efeito ex-post do grupo de tratamento quando 

confrontado com o grupo de controle. Assim, pode-se inferir que quanto maior for o coeficiente 𝛽!, maior será o 

impacto do curso de finanças pessoais sobre as variáveis analisadas. O 𝛽!, por sua vez, mensura o valor esperado das 

variáveis dependentes quando se está analisando o grupo de controle antes do período de tratamento, representando o 

parâmetro de comparação. Por fim, 𝛽! 𝑒 𝛽! caracterizam o impacto do período pós tratamento e de pertencer ao grupo 

de tratamento, respectivamente, e 𝜀!" representa o termo de erro.  

Em seguida, indo ao encontro do objetivo geral deste estudo, incorporou-se ao modelo o Teste de Reflexão 

Cognitiva (CRT). Considerando-se que o coeficiente de interesse representa a interação entre variáveis dummies, foi 

necessária a criação de uma variável 0 e 1 a partir dos resultados obtidos com o CRT. Assim, foram denominados como 

“cognitivamente pobres”, ou “0”, aqueles indivíduos que não acertaram nenhuma questão ou que acertaram apenas 

uma, ou seja, indivíduos com pouca capacidade cognitiva e mais intuitivos. Por outro lado, os participantes que 

acertaram duas ou três questões foram denominados “cognitivamente ricos” ou “1”, indicando maior capacidade 

cognitiva e maior nível de reflexão e maior esforço. A partir disso, tem-se um novo modelo, conforme a Equação 2: 

𝑦!" =  𝛽! + 𝛽!𝑡! + 𝛽!𝑇! + 𝛽!𝐶𝑅𝑇! + 𝛽! 𝑡!×𝐶𝑅𝑇! + 𝛽! 𝑇!×𝐶𝑅𝑇! + 𝛽! 𝑡!×𝑇! + 𝛽! 𝑡!×𝑇!×𝐶𝑅𝑇! + 𝜀!"     (2)           

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo está dividido em três partes: perfil da amostra, diferenças estatísticas e diff-in-diff, a fim de 

verificar o real efeito do tratamento. O processo de coleta de dados totalizou 517 instrumentos válidos, sendo que um 

resumo da quantidade de questionários por grupo está exposto na Tabela 1. Os questionários que continham erros ou 

excesso de questões não respondidas foram eliminados.  



 
 
Tabela 1 – Resumo dos instrumentos válidos por grupo. 

Grupo Antes Depois Total 
Grupo de Tratamento 144 124 268 
Grupo de Controle 142 107 249 
Total 286 231 517 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Ao observar os dados evidenciados na Tabela 1, verifica-se primeiramente que o número de indivíduos na 

primeira coleta de ambos os grupos é inferior ao número de alunos pertencentes a cada grupo. Isso se deve ao fato de 

que alguns alunos não aceitaram participar da pesquisa, bem como nem todos alunos matriculados estavam presentes na 

primeira aula. Além disso, verifica-se que a segunda coleta de dados contemplou uma quantidade ainda menor de 

participantes, indicando que alguns não presenciaram as últimas aulas do semestre. 

 

5.1 Análise do perfil da amostra 

A amostra da pesquisa considerou estudantes de graduação da UFSC e foi dividida em dois grupos: grupo de 

tratamento e grupo de controle. Considerando o perfil dos respondentes, em primeiro lugar, observa-se que no grupo de 

tratamento a amostra foi equilibrada com relação ao gênero, tendo em vista que 54,9% dos indivíduos são homens e 

45,1% são mulheres. No grupo de controle, tem-se uma quantidade maior de respondentes do gênero masculino 

(71,1%). Já com relação ao estado civil, percebe-se que a grande maioria dos entrevistados, tanto no grupo experimental 

(94,4%) quanto no grupo de controle (95,0%), é solteira. Esse dado é justificável pelo fato de a idade média dos 

respondentes ser de 23 anos para o grupo que passou pelo curso de finanças e 22 anos para o grupo de controle.  

Considerando os aspectos de escolaridade do pai e da mãe, as categorias que obtiveram maior representatividade 

foram as mesmas para os dois grupos, ou seja, o ensino médio (18,6% dos pais e 26,6% das mães para o grupo 

experimental e 32,4% dos pais e 35,2% das mães para o grupo de controle) e o ensino superior (28,6% dos pais e 29,4% 

das mães para o grupo experimental e 25,4% dos pais e 28,2% das mães para o grupo de controle) foram os mais 

característicos. Além disso, nenhum participante do grupo de controle possui pai ou mãe com pós-doutorado. No 

entanto, em geral, verifica-se que o nível de escolaridade dos pais é semelhante dentro dos grupos. 

Com relação à ocupação dos indivíduos, observa-se que os submetidos ao tratamento são na maioria estagiários 

(38,7%) ou não trabalham (43%). No grupo de controle, grande parte também não trabalha (39%), porém uma parcela 

significativa é empregado assalariado (29,8%), ao contrário do grupo anterior, onde apenas 12% dos indivíduos 

possuem essa característica. Esses resultados encontrados também vão ao encontro da faixa etária dos respondentes, 

bem como do fato de serem estudantes universitários.  

Ao se considerar a renda média mensal familiar, é possível perceber que 47,9% dos indivíduos do grupo 

experimental possuem uma renda de R$3.748,00 a R$11.244,00. Já no grupo de controle 55% dos respondentes está na 

faixa de R$1.874,00 a R$7.496,00. Neste estudo, optou-se por categorizar a renda média mensal familiar de acordo com 



 
o salário mínimo vigente no momento da pesquisa (R$937,00), objetivando obter dados mais específicos da renda de 

cada participante. Porém, sabe-se que para alguns bancos, os clientes são segregados de acordo com um valor mínimo 

de renda, como, por exemplo, R$10.000,00. A partir disso, aqueles cuja renda for superior a esse valor, recebem 

serviços personalizados, com contas chamadas de “premium”, “prime” ou “private”. 

Além das variáveis mencionadas, também foram colhidas informações a respeito do curso de cada participante. 

Considerando o grupo que recebeu o curso de finanças pessoais, 45,83% são alunos de cursos de engenharia, bem como 

25% são alunos do curso de ciências contábeis e o restante (29,17%) são alunos de cursos variados como economia, 

direito e ciências da computação. Por outro lado, no grupo de controle, tem-se que 54,23% dos indivíduos são alunos do 

curso de sistemas de informação, 27,46% do curso de ciências contábeis, 14,79% do curso de administração e os 3,52% 

restantes são alunos de cursos como engenharia, química e secretariado executivo. 

Após conhecer o perfil dos participantes da pesquisa, parte-se para a investigação das características dos 

indivíduos quanto ao teste de reflexão cognitiva. Primeiramente, avalia-se a frequência e o percentual válido de cada 

alternativa, considerando as três questões que compõem o CRT. A Tabela 2 apresenta os resultados encontrados. 

 
Tabela 2 – Estatística descritiva do Teste de Reflexão Cognitiva. 

Variável Alternativas Tratamento Controle 
Freq. % Freq. % 

1. Um bastão e uma bola custam R$ 1,10 no total. O bastão custa 
R$ 1,00 a mais que a bola. Quanto custa a bola?  

R$0,10 centavos 71 49,70 102 72,30 
*R$0,05 centavos 72 50,30 39 27,70 

2. Se são necessárias 5 máquinas por 5 minutos para fazer 5 
aparelhos, quanto tempo 100 máquinas precisariam para fazer 100 
aparelhos?  

100 minutos 39 27,10 61 43,00 

*5 minutos 105 72,90 81 57,00 
3. Num lago, há uma área coberta por lírios. Todos os dias, a área 
dobra de tamanho. Se leva 48 dias para a área cobrir todo o lago, 
quanto tempo levaria para que a área cobrir metade do lago?  

24 dias 52 36,10 77 54,60 

*47 dias 92 63,90 64 45,40 
Fonte: elaborada pelos autores. Nota: *alternativa correta. 

 

Como mencionado por Kahneman (2012), percebe-se que as questões convidam a uma resposta intuitiva tão 

tentadora quanto errada. Na primeira questão, o grupo de tratamento ficou dividido entre resposta intuitiva e deliberada, 

de maneira que 50,3% dos respondentes assinalaram a resposta correta. Já ao observar o grupo de controle, nota-se que 

a maioria dos indivíduos foram automáticos na resposta, o que os levou ao erro.  

Considerando os resultados obtidos na segunda questão, verifica-se que ambos os grupos apresentaram o mesmo 

comportamento. No grupo experimental, porém, o percentual de pessoas que se mostraram mais “devagar” no momento 

da resolução do problema foi mais elevado (72,9%) se comparado ao percentual do grupo de controle (57,0%). 

Por fim, os resultados da terceira e última questão evidenciam um comportamento diferente entre os grupos, de 

modo que, no grupo de controle, a maioria dos respondentes (54,6%) assinalou a resposta final de maneira rápida e com 

pouco esforço. Já o grupo de tratamento apresentou uma conduta diferente, sendo que apenas 36,1% assinalaram a 

resposta tentadora, contra 63,9% que foram deliberados e mais ricos cognitivamente. 

Ao procurar explicações para os resultados encontrados, investigou-se os dados referentes ao vestibular da 



 
UFSC para o ano de 2018. Observou-se, então, que existe uma disparidade entre o número de candidatos por vaga de 

acordo com cada curso, pois de acordo com a Comissão Permanente do Vestibular – COPERVE (2017), para o curso de 

engenharia mecânica, por exemplo, a relação é de 19,00 candidatos por vaga ofertada e para engenharia química totaliza 

26,18 candidatos por vaga. Já o curso de sistemas de informação, o curso de maior representatividade dentro do grupo 

de controle, apresentou uma relação de 12,43. Com isso, a maior concorrência pela vaga na universidade pode ser uma 

possível razão para os níveis mais elevados de capacidade cognitiva no grupo de tratamento, já que 45,83% dos 

integrantes desse grupo são alunos de cursos de engenharia.  

 

5.2 Diferenças estatísticas  

Parte-se para a busca de diferenças existentes entre os dois grupos e os dois momentos da pesquisa. Para isso, 

exibe-se o teste de diferença de média (teste t) com o intuito de verificar se as médias em cada construto são 

estatisticamente iguais ou diferentes. Primeiramente, então, a Tabela 3 apresenta os resultados considerando apenas o 

primeiro momento da coleta de dados, a fim de observar se o grupo de tratamento e o grupo de controle apresentaram 

diferenças significativas quanto aos três componentes da alfabetização financeira. É importante frisar, nesse momento, 

as escalas de cada componente, tendo em vista que a análise passa a ser em volta da média. Considerando a escala de 

conhecimento financeiro, composta por 10 questões, estimou-se a média de acordo com o número de acertos de cada 

indivíduo no total das 10 questões. Assim, o conhecimento financeiro varia de 0 a 10. Já as escalas de atitude e 

comportamento financeiros, como são escalas Likert de 5 pontos, variam de 1 a 5. 

 
Tabela 3 – Teste de diferença de média entre o grupo de tratamento e o grupo de controle para atitude, comportamento e 
conhecimento financeiros antes do tratamento.  

Construto Tratamento Controle Teste t  Teste de Mann-Whitney 
Conhecimento  7,590 6,937 -3,036*** -3,264*** 
Atitude  4,292 4,152 -3,128*** -2,922*** 
Comportamento  3,387 3,437 0,521 -0,424 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
 

Ao observar os resultados expostos na Tabela 3, verifica-se que no primeiro momento da coleta de dados houve 

diferença de média entre os dois grupos tanto na atitude quanto no conhecimento financeiros. Na tentativa de buscar 

explicações para justificar as diferenças encontradas, aponta-se a possibilidade de um maior interesse dos indivíduos do 

grupo de tratamento por questões financeiras, tendo em vista que as médias desse grupo foram superiores às médias do 

grupo de controle na atitude e no conhecimento. Já o comportamento foi o único que não apresentou diferenças 

significativas, indicando que os grupos apresentaram comportamentos semelhantes antes do curso tratamento. 

Em seguida, parte-se para a averiguação das diferenças existentes após o curso de finanças (Tabela 4).  

 

 

 



 
Tabela 4 – Teste de diferença de média entre o grupo de tratamento e o grupo de controle para atitude, comportamento e 
conhecimento financeiros depois do tratamento.  

Construto Tratamento Controle Teste t  Teste de Mann-Whitney 
Conhecimento  8,484 7,009 -6,047*** -6,005*** 
Atitude  4,456 4,117 -6,150*** -5,722*** 
Comportamento  3,828 3,458 -3,605*** -3,465*** 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
 

Considerando os resultados obtidos no teste de diferenças de média para a segunda coleta de dados, observa-se 

que os grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas a 1% em todos os construtos pesquisados. Em 

primeiro lugar, é possível verificar que a média da atitude financeira para o grupo de tratamento aumentou de 4,292 

para 4,456, ao contrário do grupo de controle, que baixou de 4,152 para 4,117. A partir disso e de acordo com os 

resultados do teste t e de Mann-Whitney, tem-se que a diferença de média entre os grupos é significativa.  

Semelhante ao que ocorreu na primeira coleta, o conhecimento financeiro também apresentou diferenças 

estatísticas, porém na segunda coleta a significância foi ainda maior. Além disso, atenta-se para as médias encontradas. 

Em ambos os grupos houve aumento na média do conhecimento, entretanto o aumento para o grupo de controle (passou 

de 6,937 para 7,009) foi menor em comparação com o grupo de tratamento (passou de 7,590 para 8,484). Por fim, após 

o curso de finanças, o nível de comportamento financeiro apresentou diferenças estatísticas significativas entre os 

grupos. Apesar de ambas as médias terem apresentado um acréscimo em relação ao primeiro momento, a média dos 

respondentes do grupo de tratamento foi mais elevada (3,828) do que a média do grupo de controle (3,458).  

Diante disso, é possível verificar que após o tratamento, os indivíduos que foram manipulados apresentaram 

médias superiores estatisticamente nos três componentes da alfabetização financeira. Esse resultado, então, é um 

primeiro indício de que o curso de finanças foi capaz de alterar o nível de atitude,  conhecimento e comportamento 

financeiros dos participantes, tendo em vista que apesar de na primeira coleta os dois primeiros componentes já terem 

apresentado diferenças estatísticas, o nível de significância na segunda coleta foi ainda maior. 

Após a análise das diferenças de média entre os grupos, parte-se para a análise dos testes de diferenças de média 

entre os dois momentos da pesquisa. Para isso, primeiramente foi necessário reduzir a amostra de pesquisa, visto que 

em muitos casos não foi possível associar o “antes” e o “depois” do mesmo indivíduo, tendo em vista que alguns 

participantes esqueceram a senha escolhida, fazendo com que algumas informações tenham sido perdidas. Assim, a 

Tabela 5 expõe um resumo da amostra em pares. 

 
Tabela 5 – Resumo do número de observações da amostra em pares. 

Grupo Antes Depois Total de observações 
Grupo de Tratamento 93 93 186 
Grupo de Controle 84 84 168 
Total de observações 177 177 354 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Em seguida, as Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados, sendo que a primeira expõe o grupo de tratamento e a 

segunda exibe os resultados para o grupo de controle. Dado que os grupos foram considerados separadamente para o 



 
teste antes versus depois, neste caso utilizou-se o teste t para dados pareados. 

 

Tabela 6 – Teste de diferença de média entre antes e depois para atitude, comportamento e conhecimento financeiros no 
grupo de tratamento.  

Construto Antes Depois Teste t pareado Teste de Wilcoxon 
Conhecimento  7,680 8,559 -4,219*** -3,990*** 
Atitude  4,304 4,484 -4,841*** -4,452*** 
Comportamento  3,455 3,855 -6,820*** -5,891*** 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
 

Levando em consideração o teste de diferença de média entre os dois momentos da coleta dos dados para o 

grupo de tratamento (Tabela 6), verifica-se que tanto para a atitude e comportamento quanto para o conhecimento 

financeiro houve diferenças significativas. Ao analisar cada uma das médias encontradas, constata-se que os indivíduos 

que sofreram a manipulação alcançaram níveis mais altos após o tratamento nos três construtos pesquisados.  

Detalhadamente, observa-se que o conhecimento financeiro foi o construto no qual as médias mais se 

distanciaram, tendo em vista que no primeiro momento foi de 7,680 e, após o tratamento, passou para 8,559. Assim, 

analisando esses resultados de acordo com Chen e Volpe (1998), dado que a escala possui 10 questões, os indivíduos 

passaram do nível médio de conhecimento financeiro (76,8%, ou seja, entre 60% e 79%) para o nível alto de 

conhecimento financeiro (85,6%, acima de 80%).  

O construto que apresentou o segundo maior acréscimo foi o comportamento financeiro, passando de 3,455 para 

3,855. Nesse mesmo sentido, Brown et al. (2016) também conferiram  melhores comportamentos após um treinamento 

financeiro, principalmente levando em consideração taxas de dívida e inadimplência. Por fim, a atitude financeira dos 

indivíduos também melhorou significativamente, de maneira que no primeiro momento a média foi de 4,304 e no 

segundo momento passou para 4,484. Em seguida, parte-se para a investigação das diferenças de média no grupo de 

controle. A Tabela 7 apresenta os resultados encontrados. 

 

Tabela 7 – Teste de diferença de média entre antes e depois para atitude, comportamento e conhecimento financeiros no 
grupo de controle. 

Construto Antes Depois Teste t pareado Teste de Wilcoxon 
Conhecimento  6,820 7,108 -1,384 -1,598 
Atitude  4,181 4,146 0,798 -0,373 
Comportamento  3,561 3,561 -0,011 -0,190 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Diferentemente do que ocorreu com o grupo que sofreu a manipulação, as médias do grupo de controle não 

apresentaram diferenças significativas. Para os três construtos pesquisados, as médias foram semelhantes 

estatisticamente nos dois momentos da coleta de dados, indicando que o grupo que não sofreu a manipulação continuou 

apresentando os mesmos níveis, ou seja, não melhoraram seus conhecimentos, atitudes e comportamentos financeiros. 

Diante dos resultados encontrados, avança-se no sentido de verificar mais especificadamente as diferenças de 

média considerando a reflexão cognitiva. Para melhor compreensão dos resultados, construiu-se uma variável dummy a 



 
partir do teste CRT. Conforme mencionado no método, os respondentes que não acertaram nenhuma questão, bem 

como aqueles que acertaram apenas uma, foram caracterizados como “cognitivamente pobres” ou “0”. Por outro lado, 

os indivíduos que acertaram duas ou três questões foram definidos como “cognitivamente ricos” ou “1”. Dessa forma, 

as Tabelas 8, 9, 10 e 11 apresentam os resultados obtidos no teste t pareado para os dois grupos e, ainda, considerando a 

reflexão cognitiva. Primeiramente, apresenta-se os resultados para os cognitivamente pobres do grupo de tratamento.  

 

Tabela 8 – Teste de diferença de média entre antes e depois para atitude, comportamento e conhecimento financeiros no 
grupo de tratamento, considerando os indivíduos cognitivamente pobres. 

Construto Cognitivamente pobre Teste t pareado Teste de Wilcoxon Média Antes Média Depois 
Conhecimento  6,650 8,308 -3,540*** -2,931*** 
Atitude  4,314 4,467 -2,236** -2,039** 
Comportamento  3,261 3,656 -4,399*** -3,803*** 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
 

De acordo com a Tabela 8, é possível perceber que os indivíduos cognitivamente pobres, ou seja, aqueles que 

não acertaram nenhuma ou apenas uma questão no teste de reflexão cognitiva, apresentaram diferenças significativas 

nos três componentes da alfabetização. Desse modo, embora tenham como característica o pensamento automático 

(sistema 1) e, por isso, com maiores possibilidades de erro, esses indivíduos melhoraram significativamente suas 

atitudes, comportamentos e conhecimentos financeiros. Analisando as médias de cada construto, verifica-se que o 

conhecimento financeiro foi o que mais se destacou, tendo em vista que a sua média passou de 6,650 para 8,308, 

representando um aumento de 24,93%. Posteriormente, parte-se para a análise daqueles indivíduos que conseguiram 

acertar duas ou três questões no teste de reflexão cognitiva e que pertencem ao grupo de tratamento (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Teste de diferença de média entre antes e depois para atitude, comportamento e conhecimento financeiros no 
grupo de tratamento, considerando os indivíduos cognitivamente ricos. 

Construto Cognitivamente rico Teste t pareado Teste de Wilcoxon Média Antes Média Depois 
Conhecimento  8,070 8,657 -2,669*** -2,832*** 
Atitude  4,301 4,491 -4,279*** -4,008*** 
Comportamento  3,531 3,933 -5,425*** -4,682*** 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
 

Ao observar os resultados alcançados pelos participantes cognitivamente ricos pertencentes ao grupo de 

tratamento, tem-se novamente diferenças de média estatisticamente significativas para os três construtos investigados. 

Dessa forma, os indivíduos que pensam devagar e exercem maior esforço (sistema 2) também obtiveram melhores 

níveis após o curso de finanças pessoais. Em seguida, analisa-se novamente os indivíduos cognitivamente pobres, 

porém nesse momento considera-se aqueles pertencentes ao grupo de controle (Tabela 10).  

 

 



 
Tabela 10 – Teste de diferença de média entre antes e depois para atitude, comportamento e conhecimento financeiros 
no grupo de controle, considerando os indivíduos cognitivamente pobres. 

Construto Cognitivamente pobre Teste t pareado Teste de Wilcoxon Média Antes Média Depois 
Conhecimento  6,390 6,667 -1,027 0,140 
Atitude  4,168 4,130 0,746 0,489 
Comportamento  3,664 3,674 -0,153 0,799 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
 

Diferentemente do que ocorreu no grupo de tratamento, as médias antes e depois dos construtos investigados não 

foram diferentes estatisticamente. Para os três componentes da alfabetização financeira, os indivíduos apresentaram os 

mesmos resultados na primeira e na segunda coleta dos dados. Por fim, a Tabela 11 apresenta os resultados referentes 

aos participantes do grupo de controle que acertaram duas ou três questões no teste de reflexão cognitiva. 

 

Tabela 11 – Teste de diferença de média entre antes e depois para atitude, comportamento e conhecimento financeiros 
no grupo de controle, considerando os indivíduos cognitivamente ricos. 

Construto Cognitivamente rico Teste t pareado Teste de Wilcoxon Média Antes Média Depois 
Conhecimento  7,500 7,813 -0,918 -0,929 
Atitude  4,201 4,171 0,369 -0,126 
Comportamento  3,397 3,382 0,173 -0,043 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
 

Os indivíduos “cognitivamente ricos” do grupo de controle também não apresentaram diferenças significativas 

nos construtos pesquisados. Semelhante ao que ocorreu com os respondentes cognitivamente pobres do mesmo grupo, 

eles não melhoraram seus níveis de atitude, comportamento e conhecimento financeiros. Esse resultado já era esperado, 

visto que o grupo de controle não sofreu a manipulação, ao contrário do grupo de tratamento. 

 

5.3 Diff-in-diff para conhecimento, atitude e comportamento financeiros 

 Posteriormente à verificação das diferenças de média existentes, optou-se pela realização do diff-in-diff. Dentre 

as diversas vantagens do método diferença em diferença, ele é capaz de lidar com o viés de seleção associado a certo 

tipo de características não observáveis dos indivíduos, especialmente àquelas que são invariantes no tempo (FOGUEL, 

2015). Isso se mostra relevante neste estudo, tendo em vista que os nível de conhecimento, atitude e comportamento 

financeiros dos participantes já eram elevados na primeira coleta de dados, sendo ainda que o grupo de tratamento 

apresentou melhores níveis tanto para conhecimento quanto para atitude na coleta em questão. Com isso, a estimação 

diff-in-diff mostra-se essencial na busca do impacto que o curso apresentou no nível de alfabetização dos alunos. 

De acordo com a literatura, sabe-se que existe uma série de variáveis capazes de influenciar o nível de 

alfabetização financeira dos indivíduos. A partir disso, utilizou-se a amostra de pesquisa em pares de modo a 

contemplar apenas as observações onde o antes e o depois puderam ser associados. Os resultados encontrados 

considerando as três variáveis dependentes investigadas estão expostos na Tabela 12.  

 



 
Tabela 12 – Diff-in-diff para conhecimento, atitude e comportamento financeiros. 

Variáveis Conhecimento financeiro5 Atitude financeira6 Comportamento financeiro7 

Constante 6,624*** 4,453*** 3,780*** 
t1 0,233 -0,034 -0,002 
T2 0,915*** 0,160** -0,024 
txT3 0,696* 0,214*** 0,402*** 
Gênero4 -1,366*** 0,002 -0,401*** 
Idade 0,021 -0,005 -0,006 
Estado Civil 0,453 0,039 0,112 
Escolaridade Pai 0,130* 0,014 -0,019 
Escolaridade Mãe -0,002 -0,022 0,017 
Ocupação -0,254*** -0,040** -0,021 
Renda 0,081 -0,007 -0,006 
R2 0,304 0,135 0,096 
Teste F 14,615*** 5,236*** 3,565*** 
Sig. 0,000 0,000 0,000 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
1 Variável dummy: (0) antes e (1) depois; 
2 Variável dummy: (0) grupo de controle e (1) grupo de tratamento; 
3 Variável de interação entre “t” e “T”, a qual representa o efeito do tratamento; 
4 Variável dummy de gênero: (0) homem e (1) mulher. 
5 𝐶𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐 =  𝛽!  + 𝛽!𝑡!! + 𝛽!𝑇!! + 𝛽!(𝑡×𝑇)!! + 𝛽!𝐺ê𝑛!! + 𝛽!𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑐𝑃𝑎𝑖!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑐𝑀𝑎𝑒!! + 𝛽!𝑂𝑐𝑢𝑝!! +
𝛽!"𝑅𝑒𝑛𝑑!"! + 𝜀!

 

6 𝐴𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 =  𝛽!  + 𝛽!𝑡!! + 𝛽!𝑇!! + 𝛽!(𝑡×𝑇)!! + 𝛽!𝐺ê𝑛!! + 𝛽!𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑐𝑃𝑎𝑖!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑐𝑀𝑎𝑒!! + 𝛽!𝑂𝑐𝑢𝑝!! +
𝛽!"𝑅𝑒𝑛𝑑!"! + 𝜀!

 

7 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 =  𝛽!  + 𝛽!𝑡!! + 𝛽!𝑇!! + 𝛽!(𝑡×𝑇)!! + 𝛽!𝐺ê𝑛!! + 𝛽!𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑐𝑃𝑎𝑖!! + 𝛽!𝐸𝑠𝑐𝑀𝑎𝑒!! + 𝛽!𝑂𝑐𝑢𝑝!!  +
 𝛽!"𝑅𝑒𝑛𝑑!"! + 𝜀!

 

 

Ao observar os resultados encontrados para o conhecimento financeiro, em primeiro lugar, observa-se que a 

variável referente ao impacto do curso de finanças pessoais no nível de conhecimento dos indivíduos é significativa ao 

nível de 10% (0,696 e sig. 0,056). Peng et al. (2007) evidenciaram que cursar uma disciplina de finanças pessoais na 

faculdade melhora o conhecimento dos indivíduos, principalmente com relação a investimentos. Além disso, os autores 

argumentam que isso pode se justificar devido ao momento em que os estudantes estão presenciando, tendo em vista 

que à medida que o aluno universitário assume níveis mais altos de responsabilidade financeira pessoal, seu interesse 

em finanças pessoais aumenta e a aprendizagem ocorre. No mesmo sentido, Kaiser e Menkhoff (2017) salientam que os 

cursos relacionados à gestão do dinheiro explicam, em média,  1,7% da variação do conhecimento financeiro.  

Ao considerar o impacto das variáveis de perfil, verifica-se que o gênero (-1,366 e sig. 0,000), a ocupação (-

0,254 e sig. 0,002) e a escolaridade do pai (0,130 e sig. 0,060) exercem impacto significativo. O resultado referente ao 

gênero dos respondentes assegura que ser mulher impacta em 1,366 para uma diminuição no nível de conhecimento 

financeiro. Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011) e Bucher-Koenen, Alessie e Lusardi (2016) encontraram resultados 

semelhantes, sendo as mulheres mais propensas a obter baixos conhecimentos financeiros. Já com relação à 

escolaridade do pai, tem-se um impacto significativamente positivo ao nível de 10%. Assim, aqueles que possuem pai 

com maior nível de escolaridade tendem a possuir maiores conhecimentos relacionados à gestão dos recursos, 

corroborando o estudo de Mahdavi e Horton (2014), no qual os entrevistados cujos pais possuíam diplomas tiveram 

escores maiores de conhecimento em comparação com aqueles cujos pais não possuíam diploma universitário. 

O segundo modelo considera a atitude financeira como variável dependente. Verifica-se que a variável “txT” 

exerce um impacto significativamente positivo, evidenciando melhores atitudes financeiras para aqueles que 



 
participaram do grupo de tratamento. Esses resultados vão ao encontro dos resultados encontrados por Carpena et al. 

(2017). Os autores apuraram que os indivíduos que receberam o tratamento por si só melhoraram as atitudes financeiras 

em 8 pontos percentuais em comparação com o grupo de controle. De maneira mais específica, os autores também 

verificaram que, quando hipoteticamente solicitados a prestar aconselhamento financeiro, indivíduos tratados foram 20 

pontos percentuais mais propensos a sugerir fazer um orçamento para controlar despesas e renda familiar. Por fim, outra 

variável que se mostrou significativa no modelo foi a ocupação dos respondentes.  

Em seguida, o último modelo engloba o comportamento financeiro, sendo que apresenta um resultado 

semelhante ao encontrado para a atitude. É possível visualizar que o tratamento exerceu impacto significativo, fazendo 

com que os indivíduos participantes do curso melhorassem seus comportamentos financeiros. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Borden et al. (2008), os quais analisaram 93 estudantes e verificaram que após um curso de 

finanças os participantes apresentaram níveis mais altos estatisticamente de comportamento financeiro. Considerando 

os estudos de meta-análise, Kaiser e Menkhoff (2017) observaram que o impacto médio das intervenções educacionais 

sobre comportamento financeiro foi altamente significativo. Miller et al. (2015) também registraram que programas de 

educação financeira podem afetar alguns comportamentos, incluindo poupança e manutenção de registros financeiros.  

Considerando ainda as variáveis explicativas de perfil, tem-se o gênero novamente como significativo e de 

maneira negativa. Com isso, ser do gênero feminino faz com que o indivíduo apresente piores comportamentos 

relacionados à gestão do dinheiro. Dentro dessa perspectiva, Lusardi e Mitchell (2008) evidenciaram que as mulheres 

são menos propensas a planejar a aposentadoria, revelando pior comportamento financeiro que os homens. Buscando 

encontrar explicações para esse resultado, evidencia-se o estudo de Luhrmann, Serra-Garcia e Winter (2015), no qual o 

interesse das mulheres pelas finanças foi, em média, 10% inferior ao dos homens. Com isso, as mulheres podem estar 

apresentando níveis menores de conhecimento por não estarem interessadas na gestão do dinheiro. 

Diante dos resultados encontrados, considerando a variável de interesse “txT”, foi possível confirmar a hipótese 

1 de pesquisa. Desse modo, a participação em cursos de finanças pessoais afeta o nível de alfabetização financeira dos 

indivíduos, já que apresentou impacto significativo no nível de conhecimento, atitude e comportamento financeiros, 

componentes da alfabetização financeira. Por fim, ressalta-se que os três modelos se mostraram adequados (sig. 0,000), 

confirmando a relação linear entre as variáveis investigadas.  

Após a investigação do efeito do curso de finanças pessoais no nível das três dimensões da alfabetização 

financeira dos indivíduos, partiu-se para a verificação das diferenças encontradas no aprendizado daqueles indivíduos 

que diferem quanto ao processo cognitivo. Os resultados encontrados estão expostos na Tabela 13. 

 
 
 
 
 
 



 
Tabela 13 – Diff-in-diff para conhecimento, atitude e comportamento financeiros com CRT. 

Variáveis Conhecimento financeiro9 Atitude financeira10 Comportamento financeiro11 
Constante 6,495*** 4,443*** 3,974*** 
t1 0,204 -0,034 0,025 
T2 0,341 0,180* -0,304 
txT3 1,421** 0,174 0,355 
CRT4 0,604 0,034 -0,410** 
txCRT5 0,079 0,002 -0,068 
TxCRT6 0,522 -0,042 0,589** 
txTxCRT7 -1,037 0,055 0,095 
Gênero8 -1,188*** 0,01 -0,456*** 
Idade 0,022 -0,005 -0,006 
Estado Civil 0,444 0,038 0,11 
Escolaridade Pai 0,136** 0,014 -0,026 
Escolaridade Mãe -0,01 -0,022 0,025 
Ocupação -0,276*** -0,040** -0,032 
Renda 0,061 -0,008 -0,002 
R2 0,33 0,137 0,137 
Teste F 11,653*** 3,743*** 3,974*** 
Sig. 0 0 0,025 

Fonte: elaborada pelos autores. Nota. * significativo a 10%; ** significativo a 5%; *** significativo a 1%  
1 Variável dummy: (0) antes e (1) depois; 
2 Variável dummy: (0) grupo de controle e (1) grupo de tratamento; 
3 Variável de interação entre “t” e “T”, a qual representa o efeito do tratamento; 
4 Variável dummy CRT: (0) cognitivamente pobre e (1) cognitivamente rico; 
5 Variável de interação entre “t” e “CRT”; 
6 Variável de interação entre “T” e “CRT”; 
7 Variável de interação entre “t”, “T” e “CRT”, a qual representa o diferencial daqueles cognitivamente ricos; 
8 Variável dummy de gênero: (0) homem e (1) mulher. 
9 𝐶𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐 =  𝛽!  + 𝛽!𝑡!! + 𝛽!𝑇!! + 𝛽!(𝑡×𝑇)!! + 𝛽!𝐶𝑅𝑇!! + 𝛽! 𝑡×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽! 𝑇×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽! 𝑡×𝑇×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽!𝐺ê𝑛!! +
𝛽!𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒!! + 𝛽!"𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣!"! + 𝛽!!𝐸𝑠𝑐𝑃𝑎𝑖!!! + 𝛽!"𝐸𝑠𝑐𝑀𝑎𝑒!"! + 𝛽!"𝑂𝑐𝑢𝑝!"! + 𝛽!"𝑅𝑒𝑛𝑑!"! + 𝜀! 
10 𝐴𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 =  𝛽!  + 𝛽!𝑡!! + 𝛽!𝑇!! + 𝛽!(𝑡×𝑇)!! + 𝛽!𝐶𝑅𝑇!! + 𝛽! 𝑡×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽! 𝑇×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽! 𝑡×𝑇×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽!𝐺ê𝑛!! +
𝛽!𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒!! + 𝛽!"𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣!"! + 𝛽!!𝐸𝑠𝑐𝑃𝑎𝑖!!! + 𝛽!"𝐸𝑠𝑐𝑀𝑎𝑒!"! + 𝛽!"𝑂𝑐𝑢𝑝!"! + 𝛽!"𝑅𝑒𝑛𝑑!"! + 𝜀! 
11 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 =  𝛽!  + 𝛽!𝑡!! + 𝛽!𝑇!! + 𝛽!(𝑡×𝑇)!! + 𝛽!𝐶𝑅𝑇!! + 𝛽! 𝑡×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽! 𝑇×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽! 𝑡×𝑇×𝐶𝑅𝑇 !! + 𝛽!𝐺ê𝑛!! +
𝛽!𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒!! + 𝛽!"𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣!"! + 𝛽!!𝐸𝑠𝑐𝑃𝑎𝑖!!! + 𝛽!"𝐸𝑠𝑐𝑀𝑎𝑒!"! + 𝛽!"𝑂𝑐𝑢𝑝!"! + 𝛽!"𝑅𝑒𝑛𝑑!"! + 𝜀! 

 

Ao incorporar nos modelos a variável referente ao processo de cognição, sendo essa caracterizada por 0 quando 

o indivíduo é cognitivamente pobre e 1 quando é cognitivamente rico, percebe-se que variáveis antes significativas 

deixam de apresentar impacto. Nos modelos estimados, é possível verificar que aquele indivíduo testado após o curso (t 

= 1), submetido à manipulação (T = 1) e cognitivamente rico (CRT = 1) não apresentou diferenças significativas no 

nível de atitude, comportamento e conhecimento financeiros se comparado aos demais. Com isso, tem-se que apesar de 

o tratamento ter apresentado impacto significativamente positivo nas três dimensões da alfabetização financeira, como 

mostrado anteriormente na Tabela 12, o fato de o indivíduo ser mais deliberado (sistema 2) nas suas decisões não fez 

com que o mesmo tivesse um aprendizado significativamente diferente daqueles indivíduos mais intuitivos (sistema 1). 

Esse resultado, então, atinge o objetivo geral deste estudo que é analisar a relação entre a capacidade cognitiva e 

o processo de aprendizagem dos componentes da alfabetização financeira. A partir do teste estatístico, é possível inferir 

que os sistemas cognitivos, por si só, não exerceram impacto nos níveis de conhecimento, atitude e comportamento 

financeiros. Além disso, os resultados não confirmam a hipótese 2 de pesquisa, já que indivíduos com maior capacidade 

cognitiva não são mais afetados por cursos de finanças pessoais, considerando o nível de alfabetização finanças.   

Diante disso, os resultados expostos na Tabela 13 vão de encontro com as ideias levantadas por Cole, Sampson e 

Zia (2009). Após medir o nível de alfabetização financeira e a demanda por serviços financeiros na Índia e na 



 
Indonésia, os autores argumentam que a capacidade cognitiva tem uma associação substancialmente forte com a 

alfabetização, de maneira que um aumento de desvio padrão na cognição está associado a um aumento de desvio padrão 

de 0,50 no índice de alfabetização. Destaca-se, no entanto, que o objetivo dos autores foi o de buscar essas relações 

apenas mensurando os níveis de cada variável pesquisada, diferentemente deste estudo, que utilizou da manipulação 

para investigar as diferenças de aprendizado de acordo com as características de cada indivíduo.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de um cenário preocupante, no qual as famílias estão apresentando elevados níveis de endividamento, a 

alfabetização financeira vem se tornando a resposta chave na busca por melhores resultados. Isso se deve ao fato de que 

estudos já constataram a ligação entre níveis elevados de alfabetização financeira e maiores chances de planejamento, 

melhor uso do cartão de crédito, menores níveis de dívida, etc. No entanto, na busca por elevar o nível de alfabetização 

dos indivíduos por meio de cursos ou programas de treinamento, pesquisadores deparam-se com resultados pouco 

satisfatórios. Por isso, este estudo buscou verificar se a capacidade cognitiva dos indivíduos representa um fator 

determinante para que os mesmos apresentem maiores ou menores níveis de aprendizado, considerando um curso de 

finanças pessoais. Assim, o objetivo geral do estudo foi analisar a influência da capacidade cognitiva no processo de 

aprendizagem dos componentes da alfabetização financeira de alunos de graduação da UFSC.  

Primeiramente, constatou-se que o grupo de controle e o grupo de tratamento apresentaram comportamento 

diferenciado quanto ao CRT, sendo que a maioria do primeiro grupo não acertou nenhuma ou apenas uma questão. Já 

considerando o grupo que sofreu a manipulação, 63,9% responderam corretamente duas ou três perguntas. Essa 

diferença exibida entre os grupos pode existir em decorrência de que os participantes do curso (grupo de tratamento) se 

candidataram ao mesmo e, então, já possuem um interesse maior em questões relacionadas ao dinheiro.  

Em seguida, ao avaliar de maneira mais específica as diferenças encontradas entre os dois momentos da pesquisa 

(antes e depois da manipulação), observou-se que o grupo de tratamento apresentou diferenças de média 

estatisticamente significativas entre o antes e o depois da pesquisa, sendo que a média após o tratamento foi superior 

para os três construtos pesquisados (conhecimento, atitude e comportamento financeiros). Já o grupo de controle, como 

esperado, não apresentou médias distintas estatisticamente. Além disso, ao separar os indivíduos em cognitivamente 

pobres e cognitivamente ricos, constatou-se que as médias não foram diferentes, ou seja, os participantes com maior 

capacidade cognitiva não se mostraram dos indivíduos com menor capacidade de cognição. Ressalta-se, nesse sentido, 

que tanto os cognitivamente pobres quanto os cognitivamente ricos do grupo de tratamento exibiram médias 

estatisticamente maiores após a manipulação, ou seja, ambos obtiveram aprendizado significativo, ao contrário do que 

ocorreu com o grupo de controle. 

Com o intuito de confirmar os resultados encontrados, utilizou-se a técnica diff-in-diff. A partir das estimações, 

foi possível assegurar que o curso de finanças pessoais exerceu impacto significativo no nível dos três componentes da 



 
alfabetização financeira pesquisados. No entanto, quando agregou-se na estimação as variáveis relacionadas à 

capacidade cognitiva, verificou-se que não houve impacto significativo, ou seja, participar do curso de finanças e ser 

cognitivamente rico não apresentou impacto significativo no nível de conhecimento, atitude e comportamento 

financeiros. Com isso, infere-se que, neste estudo, a capacidade cognitiva não representou um diferencial para que os 

indivíduos apresentassem maior aprendizagem durante o curso.  

Diante dos resultados encontrados, constata-se que apesar de a literatura registrar que as intervenções com o 

propósito de melhorar a alfabetização financeira serem apenas parcialmente bem sucedidas, neste estudo o tratamento 

se mostrou efetivo. Ao buscar explicações para isso, cogita-se a falta de informações que as pesquisas com meta-análise 

se deparam, principalmente quanto às características dos programas ofertados em cada estudo, assim como quanto à 

natureza da amostra de pesquisa, tornando difícil a comparação das estatísticas encontradas. 

Além disso, é possível remeter os resultados encontrados às diversas atividades e programações contidas no 

curso aplicado nessa pesquisa, dado que o foco não foi apenas na construção de conhecimento, mas também na 

aplicação desses conhecimentos. Salienta-se as discussões de casos reais realizadas em sala, contemplando exercícios 

em grupo e individuais,. Nesse sentido, os participantes tiveram a oportunidade de ir além do conhecimento, assumindo 

as finanças pessoais como uma diretriz para a vida. 

Com isso, esse resultado representa um avanço tanto para a literatura quanto para governos e empresários, uma 

vez que, como citado anteriormente, grande parte dos indivíduos não está sabendo administrar seus recursos 

financeiros, acarretando em prejuízos a nível individual, familiar e também a nível de sociedade. Fomentar programas 

que visam melhorar os níveis de conhecimento, atitude e comportamento financeiros representa um caminho na busca 

da superação dessa lacuna, principalmente tendo em vista os elevados níveis de dívida documentados anualmente.  

Além disso, destaca-se que, neste estudo, os participantes são estudantes de graduação. Diante disso, esses 

indivíduos talvez estejam na fase em que mais necessitam de treinamento financeiro, tendo em vista que estão 

começando a trilhar a independência financeira. Nesse mesmo sentido, destaca-se a estratégica nacional americana 

“Starting Early”, onde é reconhecida a necessidade do desenvolvimento da capacidade financeira ainda no início na 

fase inicial da vida para formar adultos financeiramente seguros. 

Ao considerar os resultados encontrados na análise da influência da capacidade cognitiva, tem-se que, neste 

estudo, ser cognitivamente rico não fez com que os participantes apresentassem melhores resultados. No entanto, como 

sugestão para pesquisas futuras, salienta-se a importância de continuar investigando aspectos que contribuam para 

maiores aprendizados, tendo em vista o custo elevado em se oferecer treinamentos financeiros, bem como a importância 

de atingir níveis elevados de alfabetização financeira. 

Como limitações da pesquisa, destaca-se a utilização de uma “senha” pelos participantes, com o intuito de 

atender as normas de ética em pesquisa. Tendo em vista que os indivíduos não podem ser identificados, solicitou-se que 

eles escolhessem uma senha de quatro dígitos para que fosse possível agrupar os dados dos dois momentos da coleta. 



 
No entanto, na segunda coleta de dados, muitos participantes acabaram esquecendo esse código, o que impossibilitou o 

pareamento de todos os dados. Em segundo lugar, aponta-se a amostra de pesquisa, a qual foi inferior ao número de 

alunos matriculados nas sete disciplinas consideradas. Isso ocorreu porque alguns indivíduos não compareceram às 

aulas e, ainda, alguns não aceitaram participar da pesquisa. Além disso, tem-se a dificuldade na realização de pesquisas 

experimentais. Como destacado nos anteriormente, tinha-se a intenção de realizar a pesquisa em laboratório, porém 

devido ao número de laboratórios disponíveis, quantidade de computadores e a distância entre as salas de aula e os 

laboratórios, não foi possível realizar a simulação de investimentos dentro da universidade.  
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