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RESUMO 

O presente trabalho apresenta a relevância da alfabetização financeira para indivíduos no início da vida adulta, 

apresentando como objetivo entender se existem diferenças na alfabetização financeira de adolescentes após serem 

submetidos a uma capacitação sobre Finanças Pessoais. Com este contexto, desenvolveu-se uma capacitação sobre 

Finanças Pessoais para Adolescentes, utilizando os fundamentos teóricos da Administração. O curso foi 

desenvolvido para o público adolescente, participando 26 representantes da faixa etária de 14 a 18 anos. Para a 

mensuração do incremento dos participantes, utilizou-se técnicas de estatística descritiva com o auxílio de 

software. Como principais resultados encontrou-se que os três construtos que compõem a alfabetização financeira 

apresentaram um incremento após a capacitação, com destaque para o conhecimento financeiro, em que os 

participantes passaram de um baixo nível para um alto nível médio de conhecimento financeiro. Tal estudo se 

torna importante no contexto em que uma rápida capacitação pode realizar na vida de um jovem, os quais, em 

breve, serão adultos que tomarão decisões financeiras. Assim, a disponibilidade de dados sobre a capacidade dos 

jovens para enfrentar estes desafios é essencial, a fim de aumentar o conhecimento sobre quais pontos estes jovens 

estão preparados e quais necessitam ser aprimorados. 

 

Palavras-chave: Finanças Comportamentais; Alfabetização financeira; Adolescentes. 



1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, as empresas têm se defrontado com mudanças no perfil de consumo de seus potenciais 

clientes. Diversos fatores estruturais como o envelhecimento populacional, a valorização da qualidade de vida, o 

consumo precoce e o aumento do poder de consumo das classes de baixa renda são responsáveis pelo ingresso de 

novos consumidores que, adicionalmente, se mostram cada vez mais exigentes e responsáveis do ponto de vista 

socioambiental (VENTURA, 2010). 

A partir da ideia mais ampla sobre o consumo, percebemos que, por apresentar um alto poder de decisão 

de compra sobre o consumo familiar, o público infanto-juvenil já é encarado hoje como clientes potenciais ao 

estabelecer um padrão de consumo próprio. Crianças e adolescentes estão assumindo hábitos de consumo mais 

precocemente e há, basicamente, duas grandes razões para isso: as mudanças ocorridas na dinâmica familiar nas 

últimas décadas e o impacto da tecnologia sobre o mundo infanto-juvenil. Além disso, as famílias vêm diminuindo 

o número de filhos e, ao mesmo tempo em que a família foi diminuindo, os pais passaram a destinar mais tempo 

para suas vidas fora de casa. 

Desse modo, entendendo que o consumismo é um modo de vida que vem crescendo e se disseminando 

de forma desenfreada nas últimas décadas, é natural que alguns indicadores econômicos e financeiros também 

tenham suas variâncias como sintoma desse crescimento. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) realiza todos os anos a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (PEIC), que engloba todos os estados e o distrito federal. Os dados mais recentes, de maio de 2018, 

demonstraram que dos entrevistados 59,1% estão endividados, 24,2% estão com dívidas ou contas em atrasos e 

9,9% afirmaram não ter condições de paga-las. Das famílias endividadas, 75,7% apontam o cartão de crédito como 

um dos seus principais tipos de dívidas, seguido do carnê com 16,3% e do financiamento do carro com 11,1% 

(CNC, 2018).  

Com uma análise breve da pesquisa, é notável que o perfil financeiro do brasileiro seja passível de 

contração de dívidas por uma das formas mais básicas, o cartão de crédito. Entende-se também que o 

endividamento não costuma ser algo passageiro para as famílias brasileiras, visto que desde o início da pesquisa, 

em 2010, os percentuais giram em torno dos mesmos números, revelando que o problema não é algo transitório e 

que as medidas utilizadas para contornar isso não estão tendo o êxito esperado. 

A questão do superendividamento no Brasil, apesar do notável crescimento entre os consumidores, ainda 

é – mesmo com algumas exceções – tratado como questão de (des)controle financeiro individual. Esquece-se que 



se trata, de fato, de um problema econômico e social. Tal falha afeta diretamente a dignidade do cidadão-

consumidor que se vê sem condições de suprir suas necessidades mais básicas, como saúde e alimentação e culpa-

se e sofre pela situação (ROCHA; FREITAS, 2010). 

Dessa maneira, os indivíduos precisam dominar um amplo conjunto de informações, destacando-se a 

importância da educação financeira, que compreende a inteligência de ler e interpretar números e assim 

transformá-los em informação para elaborar um planejamento financeiro que garanta um consumo saudável e o 

futuro equilibrado nas finanças pessoais. (CLAUDINO; NUNES; DA SILVA, 2009). Sendo assim, entende-se 

como finanças pessoais a tomada de decisão financeira a nível individual (PEREIRA et al., 2010). 

Os mais diversos problemas em torno das finanças pessoais ultrapassam o simples descontrole financeiro, 

perpassam pelos âmbitos econômicos, sociais e culturais. De maneira explícita, esses hábitos financeiros nascem 

dentro de casa, direta ou indiretamente, passados de pai para filho. Sendo assim, vale ressaltar tamanha bola de 

neve em que esses problemas se encontram. O exemplo máximo disso é um adolescente, sem entendimento e 

prática alguma para ter suporte do funcionamento de temas básicos da vida, como: poupança, dívidas bancárias, 

aposentadoria, casa própria, consumo, financiamento, consórcio, previdência, seguros, orçamentos, entre outros. 

Essa falta de maturidade faz com o jovem busque o apoio dos pais nas decisões, porém os mesmos já vêm de uma 

geração que passou por outra realidade e não teve uma formação que os capacitou para tal. Com isso, diagnostica-

se que o problema pode estar enraizado logo no primeiro contato do adolescente com sua necessidade de 

administrar suas finanças pessoais, ou seja, na família. 

Além dos temas básicos apontados, é importante lembrar que as decisões tomadas no período inicial da 

vida impactam e se perpetuam por muitos mais anos. A consciência dos riscos e das oportunidades para as 

primeiras escolhas financeiras são imprescindíveis. O aprimoramento do conhecimento logo no início da vida é 

de suma importância para o desenvolvimento das competências pessoais e profissionais do indivíduo, isso impacta 

diretamente nos seus sonhos, na sua carreira e em toda a sua trajetória. Contudo, concorda-se que um adolescente, 

sem grandes experiências financeiras e total dependência de responsáveis, não tenha grandes simpatia para com 

este assunto, sendo responsabilidade dos educadores e profissionais da área lhe mostrarem como está inserido em 

um contexto financeiro e econômico. 

Ademais, devido à complexidade deste contexto, a alfabetização financeira tornou-se uma habilidade 

essencial para a plena participação na sociedade (OECD, 2015b). Messy e Monticone (2016) ratificam ao afirmar 

a necessidade de existirem esforços para o seu aprimoramento, a fim de apoiar o crescimento econômico em 



qualquer economia mundial, uma vez que a alfabetização financeira pode ser considerada uma competência crítica 

no século 21 para os indivíduos. 

Com base nessa reflexão, ações vem sendo promovidas no Brasil, como a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF) e a inclusão da educação financeira como um dos temas contemporâneos da proposta 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No entanto, ainda assim são necessários outros tipos de 

intervenções e capacitações complementares, especialmente para o público jovem que está em processo de 

formação. Dessa forma, o conhecimento sobre finanças pode ser tratado de forma simples em salas de aula, como 

em exemplos e exercícios, uma vez que muitos alunos saem do ensino médio e buscam a inserção direta no 

mercado de trabalho, principalmente os de ensino médio profissionalizante, e são pegos por uma avalanche de 

informações diferentes e não conseguem ponderar quais são as melhores escolhas a se recorrer. Outros entram no 

Ensino Superior e obtêm diversas facilidades de crédito e, simplesmente, não conseguem administrar essa nova 

etapa. 

Neste contexto, a presente pesquisa objetiva-se entender se existem diferenças na alfabetização financeira 

de adolescentes após serem submetidos a uma capacitação sobre Finanças Pessoais. A importância deste trabalho 

reflete-se na contribuição que transparece por meio da própria problemática atual e complexa, que está em um 

lento desenvolvimento e requer um olhar individual e detalhado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Finanças pessoais envolvem muito mais do que gerir e investir dinheiro. Também inclui fazer com que 

todas as peças da vida financeira se encaixem, significa livrar-se do analfabetismo financeiro. Como planejar uma 

viagem, gerenciar as finanças pessoais significa formar um plano para fazer o melhor uso do tempo e do dinheiro 

limitados (TYSON, 2016).  

Conforme Jacob, Hudson e Bush (2000), o termo financeiro se aplica à ampla gama de atividades 

relacionadas ao dinheiro em nossas vidas diárias, a administração de um cartão de crédito, a preparação de um 

orçamento mensal até a contratação de um empréstimo, compra de seguro ou investimento. A alfabetização 

implica o conhecimento dos termos, práticas, leis, direitos, normas sociais e atitudes necessárias para compreender 

e executar essas tarefas financeiras vitais. Também inclui o fato de que ser capaz de ler e aplicar habilidades 

básicas de matemática é essencial para fazer sábias escolhas financeiras.  



Jacob, Hudson e Bush (2000) afirmam ainda que os conhecimentos e habilidades a respeito de dinheiro 

podem ser divididos em três categorias gerais: a primeira e mais ampla categoria é a alfabetização econômica, ou 

conhecimento geral sobre como as economias funcionam. Os conceitos de alfabetização econômica incluem a 

escassez, os preços e as interações entre oferta e demanda, estrutura de mercado, inflação, desemprego, controle 

de preços, mercado de ações, regulação governamental, política monetária e comércio internacional. Um segundo 

e relacionado corpo de conhecimento é a alfabetização do consumidor, ou o conhecimento dos direitos e 

responsabilidades dos atores econômicos e as habilidades de comparar preço e qualidade para tomar decisões de 

compra.  

A terceira categoria é a alfabetização financeira, incorporando a educação financeira pessoal e 

habilidades. A alfabetização financeira envolve a capacidade de compreender termos financeiros e conceitos e 

traduzir esse conhecimento habilmente em comportamento. Em outras palavras, incorpora o conhecimento 

mínimo necessário para participar economicamente na economia. É o conjunto essencial de ferramentas que irá 

definir como as opções de dinheiro diário são feitas (JACOB; HUDSON; BUSH, 2000). 

Os principais objetivos da educação financeira são para inspirar a mudança no comportamento de gestão 

financeira que permitirá uma pessoa ou família atingir seus objetivos e fornecer ferramentas que irão ajudá-los a 

alcançar seus objetivos. O conhecimento aumentado sozinho não traduz necessariamente em mudanças no 

comportamento. A gestão financeira é um conjunto complexo de comportamentos e decisões que variam em sua 

importância e facilidade de implementação de acordo com as necessidades, prioridades e habilidades de uma 

pessoa ou família. Além disso, indivíduos e famílias estão prontos e capazes de mudar comportamentos diferentes 

em diferentes momentos e por diferentes razões (SHOCKEY; SEILING, 2004). 

Nessa mesma linha de raciocínio, diversos autores utilizam-se do termo em inglês “Financial Literacy” 

para referir-se a educação financeira e a alfabetização financeira como sinônimos. No entanto, já existem estudos 

que discutem e realizam a distinção conceitual de ambos, como Huston (2010), ao abordar da forma correta, 

considerando a educação financeira como uma parte da alfabetização financeira, sendo esta tratada como: 1) o 

entendimento, o conhecimento financeiro ou a educação financeira; e 2) a sua utilização, a aplicação de tais 

conceitos na gestão das finanças pessoais.  

Com isso, entre as definições e dimensões utilizadas para mensuração da alfabetização financeira, 

destaca-se a representatividade das que foram desenvolvidas pela Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD), a qual mensura a alfabetização financeira como uma combinação de consciência, 

conhecimento, habilidade, atitude e comportamento necessários para tomar decisões financeiras sólidas e, 



finalmente, alcançar o bem-estar financeiro individual (OECD, 2015a). Assim, a OECD mensura a alfabetização 

financeira em três dimensões: a educação financeira ou conhecimento financeiro, o comportamento financeiro e 

a atitude financeira. 

Há quatro aspectos inovadores desta definição que devem ser salientados. Primeiro, a alfabetização 

financeira não se refere simplesmente ao conhecimento e à compreensão, mas também ao seu propósito - que é 

promover uma tomada de decisão eficaz. Em segundo lugar, o objetivo da alfabetização financeira é melhorar o 

bem-estar financeiro, não apenas afetar um único comportamento, como o aumento da poupança ou diminuição 

da dívida. Em terceiro lugar, a alfabetização financeira tem efeitos não apenas para os indivíduos, mas também 

para a sociedade. Em quarto lugar, a alfabetização financeira, como a leitura, a escrita e o conhecimento da ciência, 

permite que os jovens participem da vida econômica (LUSARDI, 2015).  

 

 

3. MÉTODO 

 

Este estudo tem por base as pesquisas quanti e qualitativa, pois tem aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados e busca centrar-se na compreensão e explicação da dinâmica existente entre grupos sociais 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Em relação aos tipos de pesquisa, constata-se que o presente estudo assume o 

caráter de processo de pesquisa descritivo, visto que busca a identificação, registro e análise das características, 

fatores, variáveis que se relacionam com o processo do treinamento dentro da abordagem desta pesquisa. Por 

conseguinte, concorda-se que também quanto ao caráter de pesquisa aplicada no que diz respeito sua natureza, 

visto que objetiva demonstrar com aplicações práticas à solução dos problemas específicos (GIL, 2008). E por 

fim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, tem-se o tipo de pesquisa pré-experimental, uma vez que há 

manipulação de pelo menos uma das características dos elementos estudados e no caso do presente estudo serão 

flexionadas as percepções de atitude, comportamento e conhecimento financeiros. Além disso, aplicar-se-ão 

avaliações de pré-teste e pós-teste a um grupo estabelecido, a fim de constatar mudanças nas variáveis que serão 

manipuladas (GIL, 2002). 

Para os sujeitos da pesquisa, optou-se por trabalhar com jovens na faixa etária de 15 a 18 anos. Os sujeitos 

foram escolhidos para a pesquisa a partir de convites feitos dentro do grupo de interesse pré-estabelecido. A 

escolha dos participantes foi feita de acordo com a conveniência dos integrantes do presente trabalho, de forma 

intencional e não probabilística, visto que o público-alvo escolhido apresenta um baixo índice de independência.  



No processo de escolha da escola dos participantes para a capacitação, fez-se o contato com quatro 

escolas localizadas em Florianópolis/SC, uma delas pública e as outras três particulares. Após vários diálogos, 

apenas uma escola conseguiu encaixar a capacitação no seu cronograma, sendo esta a escola escolhida. A amostra 

foi obtida por meio de convite feito nas salas das turmas de primeira, segunda e terceira série do ensino médio da 

referida escola, a qual conta com uma turma de cada série. O número final de 26 alunos deve-se ao número de 

interessados após o convite e efetividade na participação no início do curso. Destaca-se ainda que anteriormente 

à realização da capacitação, os pais/responsáveis dos menores interessados preencheram uma autorização para 

participação dos jovens em horário inverso às suas aulas, acontecendo a capacitação nas dependências da própria 

escolha, em uma sala de aula cedida para sua realização. 

Assim, a capacitação ocorreu no segundo semestre de 2017, com duração de 5 horas e 26 alunos presentes 

na abertura, porém após a pausa para intervalo, 5 alunos acabaram não voltando, restando 21 alunos até o final. 

Em razão disso, as avaliações iniciais apresentaram uma quantidade total maior que as avaliações aplicadas após 

a capacitação. O conteúdo programático da capacitação foi dividido em oito assuntos principais: Diferença entre 

necessidade e desejo; Exemplificação de operações básicas; Conceitos financeiros básicos; Exemplificação de 

operações com porcentagem; Serviços bancários; Planejamento financeiro; Risco e retorno e Possibilidades de 

investimento. Em todas as situações e exemplificações buscou-se contextualizar com as situações usuais do 

contexto financeiro adolescente. 

Quanto ao instrumento de coleta de dados, foi utilizado inicialmente um questionário para identificação 

do perfil dos jovens participantes e um segundo questionário aplicado antes e após a capacitação a fim de mensurar 

o nível de alfabetização financeira, por meio dos construtos atitude, comportamento e conhecimento financeiros. 

Para o primeiro construto, atitude financeira, foram utilizadas três perguntas propostas por Potrich, Vieira e Kirch 

(2016), que serão respondidas conforme o modo de pensar do jovem, respeitando uma escala do tipo Likert de 

cinco pontos, sendo 1 “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. Quanto mais o respondente concordar 

parcial e totalmente das afirmações feitas, melhor será sua atitude financeira. As perguntas foram “Me preocupo 

com o futuro, não vivo apenas o presente”, “Considero mais satisfatório poupar para o futuro do que gastar 

dinheiro” e “ O dinheiro não é feito apenas para gastar”. 

Para mensurar o comportamento financeiro mantido pelos respondentes, também foram utilizadas as 

medidas propostas por Potrich, Vieira e Kirch (2016). A escala, composta por cinco questões do tipo Likert de 

cinco pontos avalia o nível de comportamento financeiro dos indivíduos. Quanto maior a frequência do 

respondente nas afirmações feitas, melhor será o seu comportamento no gerenciamento de suas finanças. As 



questões buscam refletir a posição dos jovens antes e após a capacitação, mensurando o seu posicionamento entre 

1 a 5, sendo 1 “nunca” e 5 “sempre”. Os questionamentos foram “Faço uma reserva do dinheiro que recebo 

mensalmente para uma necessidade futuro”, “Eu guardo parte do dinheiro que ganho todo mês”, “Eu guardo 

dinheiro regularmente para atingir objetivos financeiros de longo prazo, como por exemplo, comprar um celular”, 

“Eu passo a poupar mais quando recebo um aumento de mesada” e “Nos últimos 12 meses tenho conseguido 

poupar dinheiro”. 

Já o último construto foi o do conhecimento financeiro, que foi mensurado por um conjunto de três 

perguntas que são comumente usadas em diversos estudos e foram elaboradas por Annamaria Lusardi e Olivia 

Mitchell (KNOLL; HOUTS, 2012). As perguntas são “Suponha que você tenha R$100,00 em uma conta poupança 

e a taxa de juros é de 2% ao ano. Após 5 anos, quanto você acha que teria na conta se tivesse deixado o dinheiro 

guardado?”, “Imagine que a taxa de juros em sua conta poupança foi de 1% ao ano e a inflação foi de 2% ao ano. 

Após um ano, você seria capaz de comprar com o dinheiro dessa conta?” e “Você acha que a seguinte afirmação 

é verdadeira ou falsa? A compra de uma única ação de empresa geralmente oferece um retorno mais seguro do 

que várias ações juntas (fundo de investimento).” 

Como pode ser visto, as perguntas dos construtos atitude e comportamento financeiro obedecem uma 

escala de 1 a 5, sendo que quanto maior os valores, melhores as atitudes e comportamento financeiros. Quanto ao 

construto do conhecimento financeiro, este irá variar de 0,0 (pontuação obtida se o indivíduo errar todas as 

questões) a 3,0 (pontuação obtida caso o indivíduo acerte todas as questões). De acordo com a pontuação obtida, 

os respondentes serão classificados como detentores de baixo nível de conhecimento financeiro (pontuação 

inferior a 60% do máximo, ou seja, pontuação inferior a 1,8 pontos), nível mediano de conhecimento financeiro 

(entre 60% e 79% da pontuação máxima, ou seja, pontuação entre 1,8 e 2,4 pontos) e alto nível de conhecimento 

financeiro (acima de 80% da pontuação máxima, ou seja, pontuação superior a 2,4 pontos). Tal classificação foi 

estabelecida por Chen e Volpe (1998). 

Já para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, com o auxílio do software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), a fim de comparar os construtos antes e após a capacitação. 

Além disso, devido a não-representatividade da amostra obtida neste estudo, optou-se por não realizar análises 

estatísticas mais elaboradas, como as técnicas de diferenças de médias (Teste t e ANOVA). 

 

 



4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A definição do perfil dos indivíduos que iriam receber a capacitação foi relevante, pois utilizou-se, 

durante a mesma, exemplos de acordo com os apontamentos feitos por eles. Assim, inicialmente, buscou-se 

conhecer o perfil dos 26 jovens participantes da capacitação sobre Finanças Pessoais, sendo que os resultados 

podem ser vistos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Perfil dos participantes 

Variável Alternativas Frequência Percentual 

Gênero 
Masculino 14 53,8 

Feminino 12 46,2 

Idade 

15 8 30,8 

16 9 34,6 

17 7 26,9 

18 2 7,7 

Série 

1ª 14 53,8 

2ª 4 15,4 

3ª 8 30,8 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Com base no perfil dos indivíduos que participaram do treinamento, há um número similar entre meninos 

e meninas, com faixa etária entre 15 e 18 anos. Há representantes de todo o ensino médio, com destaque para a 

quantidade de alunos do 1º ano, por serem a maioria (53,8%). Já na Tabela 2, pode-se averiguar o perfil financeiro 

desse grupo. 

 

Tabela 2 - Perfil financeiro dos participantes 

Variável Alternativas Frequência Percentual 

Você é financeiramente dependente de 

seus pais e/ou familiares? 

Não 0 0,00 

Sim 26 100,00 

Com relação aos seus gastos?  

Você diria que: 

Gasto mais do que ganho 2 7,69 

Gasto igual ao que ganho 10 38,46 

Gasto menos do que ganho 14 53,85 

Você já realizou algum curso de 

finanças pessoais? 

Não 24 92,31 

Sim 2 7,69 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

De acordo com o perfil financeiro dos participantes, conclui-se que todos ainda são financeiramente 

dependentes de seus pais e/ou familiares. A grande maioria diz gastar menos do que ganha (53,85%), ao passo 



que somente duas pessoas participaram de algum curso de finanças pessoais. Entende-se assim que os 

participantes têm um perfil financeiro positivo, em virtude da maioria já ter consciência em gastar menos do que 

ganha, mesmo não tendo realizado nenhum curso anteriormente. 

Assim, após conhecer o perfil dos participantes, buscou-se conhecer o seu nível de alfabetização 

financeira, por meio dos construtos atitude, comportamento e conhecimento financeiros. Para a criação da 

avaliação foram utilizadas perguntas em escala do tipo Likert de cinco pontos e de múltipla escolha, sendo 

aplicadas antes do início do treinamento, sem que fossem passadas quaisquer informações de conteúdo.  

Para o primeiro construto, atitude financeira, foram utilizadas três perguntas a fim de identificar como o 

indivíduo pensa financeiramente e é composta por três questões do tipo Likert de cinco pontos (1 = discordo 

totalmente; 2 = discordo; 3 = indiferente; 4 = concordo; 5 = concordo totalmente). Quanto mais o respondente 

concordou ou concordou totalmente das afirmações feitas, melhores foram suas atitudes financeiras. As questões 

da escala e a estatística descritiva (média, mediana e desvio padrão) do construto atitude financeira antes da 

capacitação estão demonstradas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Estatística descritiva do construto atitude financeira antes da capacitação 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Me preocupo com o futuro, não vivo apenas o presente. 4,23 4,50 1,032 

Considero mais satisfatório poupar para o futuro do que gastar dinheiro. 3,92 4,00 1,038 

O dinheiro não é feito apenas para gastar. 2,96 3,00 1,039 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Ao analisar a atitude financeira dos respondentes, constata-se que, em média, os participantes 

apresentaram atitudes financeiras adequadas, considerando que a escala variava de um (1) a cinco (5) pontos, em 

uma escala descendente, em que 5 equivale a ótimas atitudes financeiras e 1 corresponde a atitudes financeiras 

ruins. A melhor atitude financeira encontrada refere-se à questão ligada à preocupação com o futuro financeiro, 

em que a maioria dos respondentes (84,6%) concordou ou concordou totalmente com a afirmativa “Me preocupo 

com o futuro, não vivo apenas o presente”, apresentando uma média de 4,23.  

Assim como aconteceu com a questão que trata de considerar mais satisfatório poupar para o futuro do 

que gastar dinheiro que apresentou uma média de 3,92. No entanto, há uma disparidade no que tange ao item que 

afirma “O dinheiro não é feito apenas para gastar”, em que 46,2% dos participantes discordam e 19,2% 

declararam-se indiferentes quanto ao enunciado, apresentando uma média de 2,96.  



Já as questões relacionadas ao Comportamento Financeiro, totalizaram cinco questões do tipo Likert de 

cinco pontos (1 = nunca; 2 = quase nunca; 3 = às vezes; 4 = quase sempre; 5 = sempre). Quanto maior a frequência 

do respondente nas afirmações feitas, melhor foi o seu comportamento no gerenciamento de suas finanças. As 

questões da escala e a estatística descritiva (média, mediana e desvio padrão) do construto comportamento 

financeiro antes da capacitação estão demonstradas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Estatística descritiva do construto comportamento financeiro antes da capacitação 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Faço uma reserva do dinheiro que recebo mensalmente para uma 

necessidade futura. 
3,12 3,00 1,24 

Eu guardo parte do dinheiro que ganho todo o mês. 3,04 3,00 1,37 

Eu guardo dinheiro regularmente para atingir objetivos financeiros de 

longo prazo como, por exemplo, comprar um celular. 
3,12 3,00 1,48 

Eu passo a poupar mais quando recebo um aumento de mesada. 2,81 3,00 1,55 

Nos últimos 12 meses tenho conseguido poupar dinheiro. 3,12 3,00 1,37 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Ao analisar o comportamento financeiro dos respondentes antes da capacitação, constata-se que, em 

média, os participantes apresentaram comportamentos financeiros medianos, considerando que a escala variava 

de um (1) a cinco (5) pontos, em uma escala descendente, em que 5 equivale a um ótimo comportamento financeiro 

e 1 corresponde a um comportamento financeiro ruim.  

A frequência de respostas das questões de comportamento financeiro é bem variada, tal observação pode 

ser justificada ao analisar-se os indicadores estatísticos, em que a média e a mediana concentram-se no centro da 

distribuição e o desvio padrão da análise mostra-se elevado, ou seja, as respostas distribuem-se ao longo de todas 

as opções de resposta, de forma que não há um padrão comportamental financeiro dos participantes. Sendo que a 

mediana de todas as afirmativas apresentou a frequência de comportamento financeiros dos jovens tendendo às 

vezes realizar tal ação. Com destaque para o pior comportamento na questão que trata de passar a poupar mais 

quando recebe um aumento de mesada (média 2,81). 

Por fim, nas questões relacionadas ao Conhecimento Financeiro, utilizou-se três questões de múltipla 

escolha que visou medir o conhecimento dos jovens anteriores à capacitação sobre finanças pessoais. As questões 



da escala e a frequência de respostas corretas e incorretas e daquelas referentes às perguntas que os entrevistados 

não souberam responder, além do percentual de acertos, estão demonstradas na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Frequência e percentual na escala do construto conhecimento financeiro antes da capacitação 

Questões Alternativas Frequência Percentual 

Suponha que você tenha R$100,00 em uma 

conta poupança e a taxa de juros é de 2% ao 

ano. Após 5 anos, quanto você acha que teria na 

conta se tivesse deixado o dinheiro guardado:  

*Mais de R$102,00 19 73,1 

R$102,00 exatamente 1 3,8 

Menos de R$102,00 2 7,7 

Não sei 4 15,4 

Imagine que a taxa de juros em sua conta 

poupança foi de 1% ao ano e a inflação foi de 

2% ao ano. Após um ano, você seria capaz de 

comprar com o dinheiro desta conta:  

Mais do que hoje 1 3,8 

Exatamente o mesmo 1 3,8 

*Menos do que hoje 15 57,7 

Não sei 9 34,6 

Você acha que a seguinte afirmação é 

verdadeira ou falsa? A compra de uma única 

ação de empresa geralmente oferece um retorno 

mais seguro do que várias ações juntas (fundo 

de investimento). 

Verdadeiro 5 19,2 

*Falso 10 38,5 

Não sei 11 42,3 

* Resposta correta da questão. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

De acordo com o percentual obtido, os respondentes foram analisados conforme a classificação 

estabelecida por Chen e Volpe (1998), sendo detentores de baixo nível de conhecimento financeiro (pontuação 

inferior a 60%), nível médio (entre 60% e 79% da pontuação máxima) e alto nível de conhecimento (acima de 

80% da pontuação máxima). O levantamento realizado nesta etapa evidenciou o baixo nível de conhecimento 

financeiro dos participantes, onde a média das três respostas apresentou 56,41%.  

Destaca-se ainda que as questões propostas para este construto são de três dificuldades diferentes: a 

primeira é considerada a mais fácil e apresentou uma taxa de acerto de 73,1% (nível médio de conhecimento 

financeiro); a segunda é intermediária e aqui as respostas corretas totalizaram 57,7% (baixo nível de conhecimento 

financeiro); por fim, a terceira é a de maior dificuldade e a cota de acerto foi a menor das três questões, com 38,5% 

(baixo nível de conhecimento financeiro). 

Com isso, após conhecer os níveis dos construtos que compõem a alfabetização financeira dos jovens, 

realizou-se a capacitação sobre finanças pessoais aos mesmos. O conteúdo programático, retratado no Quadro 1, 



foi elaborado baseando-se na fundamentação teórica sobre a temática, bem como no conhecimento tácito e 

explícito dos especialistas em finanças pessoais que acompanharam o presente trabalho.  

 

Quadro 1 - Conteúdo programático da capacitação sobre finanças pessoais 

1. Diferença entre necessidade e desejo 

2. Exemplificação de operações básicas 

3. Conceitos financeiros básicos 

3.1 Ativo e passivo 

3.2 Controle financeiro 

3.3 Inflação 

3.4 Conceito de desconto 

3.5 Conceito de juros 

4. Exemplificação de operações com porcentagem 

5. Serviços bancários 

5.1 Conta corrente 

5.2 Cartão de débito 

5.3 Cartão de crédito 

6. Planejamento financeiro 

6.1 Reserva de sonhos 

6.2 Reserva de emergência  

6.3 Reserva de aposentadoria 

7. Risco e retorno 

8. Possibilidades de investimento 

8.1 Poupança 

8.2 Tesouro direto 

8.3 Ações 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

No Quadro 1 elencou-se os oito assuntos principais tratados durante a capacitação, em que buscou-se 

contextualizar as situações dentro do contexto financeiro adolescente. O primeiro assunto define-se como 

“Diferença entre necessidade e desejo”, onde conceitua-se ambos, em seguida coloca-se a diferença entre eles e 

exemplifica-se. Já o segundo item trata de “Exemplificação de operações básicas”, onde ilustram-se as operações 

básicas da matemática (adição, subtração, divisão e multiplicação). 

O terceiro tópico trata dos “Conceitos financeiros básicos” e subdivide-se em cinco subitens. Na 

sequência, “Exemplificação de operações com porcentagem” elucida sobre situações financeiras habituais em que 

há a aplicação de operações com porcentagem, como as tarifas pagas em um produto ou serviço de forma 

percentual. O quinto assunto aborda os “Serviços bancários básicos” e ramifica-se em três elementos. Do sexto 

ao oitavo item, os conceitos utilizaram uma linguagem de fácil compreensão. Os respectivos itens foram: 

“Planejamento financeiro”, o qual fracionou-se em três componentes: “Reserva de sonhos”, “Reserva de 

emergência” e “Reserva de aposentadoria”. Também foram abordados de uma forma ampla e geral sobre a relação 



“Risco e retorno” em finanças; e por fim, tratou-se das “Possibilidades de investimento”, subdivididas nas formas 

populares de “Poupança”, “Tesouro direto” e “Ações”. 

Considerando o nível proposto para a capacitação e de forma geral a todos os aspectos planejados, o 

conteúdo programático visou uma conceituação básica nos assuntos, de forma a despertar o interesse e/ou 

aprofundar o conhecimento já existente dos jovens. Ademais, as metodologias empregadas na estratégia de 

aprendizagem foram simples e práticas, com aulas expositivas, exemplificação e exercícios desenvolvidos para o 

público-alvo e uma dinâmica final de fixação. 

Assim, após ministrar a capacitação e realizar a dinâmica de fixação, aplicou-se as mesmas questões dos 

três construtos que integram a alfabetização financeira, com a finalidade de mensurar o crescimento dos alunos 

com a aplicação do curso, possibilitando uma comparação fiel de antes e depois da aplicação. As questões e a 

estatística descritiva após a capacitação (média, mediana e desvio padrão) do construto atitude financeira estão 

demonstradas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Estatística descritiva do construto atitude financeira após a capacitação 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Me preocupo com o futuro, não vivo apenas o presente. 4,24 5,00 1,09 

Considero mais satisfatório poupar para o futuro do que gastar dinheiro. 4,00 4,00 0,89 

O dinheiro não é feito apenas para gastar. 3,33 3,00 1,06 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Ao analisar a atitude financeira dos respondentes após o curso, constata-se que, em média, os 

participantes apresentaram atitudes financeiras adequadas, considerando que 5 equivale a ótimas atitudes 

financeiras e 1 corresponde a atitudes financeiras ruins. Especificamente, a questão em que se afirma “Considero 

mais satisfatório poupar para o futuro do que gastar dinheiro” não havia se destacado antes por conter uma 

dispersão nas respostas, porém nesta avaliação obteve 81% de respostas positivas entre concordo e concordo 

totalmente, apresentando uma média final de 4,00.  

Já a questão que anteriormente apresentou a melhor atitude financeira (“Me preocupo com o futuro, não 

vivo apenas o presente”), melhorou ainda mais, apresentando a mediana máxima de 5,00. Para a avaliação de 

comportamento do construto comportamento financeiro, as questões e a estatística descritiva (média, mediana e 

desvio padrão) estão demonstradas na Tabela 7.  

 



Tabela 7 - Estatística descritiva do construto comportamento financeiro após a capacitação 

Variáveis Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Farei uma reserva do dinheiro que receber mensalmente para uma 

necessidade futura. 
4,29 5,00 0,85 

Guardarei parte do dinheiro que ganhar todo o mês. 4,24 5,00 0,94 

Guardarei dinheiro regularmente para atingir objetivos financeiros de 

longo prazo como, por exemplo, comprar um celular. 
4,40 5,00 0,75 

Passarei a poupar mais quando receber um aumento de mesada. 4,40 5,00 0,88 

Nos próximos 12 meses vou conseguir poupar dinheiro. 4,15 4,00 0,93 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Ao analisar o comportamento financeiro dos respondentes após a capacitação, destaca-se que enquanto 

as questões antes questionavam o comportamento financeiro presente do indivíduo, nesta avaliação as perguntas 

são direcionadas ao comportamento financeiro futuro. Constatou-se que antes da capacitação havia uma dispersão 

dos dados e após há uma concentração das respostas de mais de 75% nas opções quase sempre e sempre, 

demonstrando uma mudança no comportamento financeiro dos participantes. 

Especificamente, antes da capacitação as medianas de todas as questões apresentaram valores de 3,00 

sendo a frequência do comportamento tendendo às vezes a acontecer. Já nesta avaliação após a capacitação dos 

jovens, a maioria das afirmativas apresentou mediana de 5,00, ou seja, os jovens tenderão a sempre realizar tais 

comportamentos no seu dia-a-dia. A única que não apresentou o valor máximo foi a questão que trata de conseguir 

poupar dinheiro nos próximos 12 meses (mediana 4,00: quase sempre), o que se justifica pelo público pesquisado, 

jovens que dependem financeiramente de seus pais/responsáveis, e que ainda não possuem uma renda que possa 

ser poupada dentro dos próximos 12 meses. 

Por fim, quanto às questões relacionadas ao conhecimento financeiro, as questões e a frequência de 

respostas corretas e incorretas e daquelas referentes às perguntas que os entrevistados não souberam responder, 

além do percentual de acertos, estão demonstradas na Tabela 8. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8 - Frequência e percentual do construto conhecimento financeiro após a capacitação 

Questões Alternativas Frequência Percentual 

Suponha que você tenha R$100,00 em uma conta 

poupança e a taxa de juros é de 2% ao ano. Após 

5 anos, quanto você acha que teria na conta se 

tivesse deixado o dinheiro guardado: 

*Mais de R$102,00 20 95,2 

R$102,00 exatamente 0 0,0 

Menos de R$102,00 1 4,8 

Não sei 0 0,0 

Imagine que a taxa de juros em sua conta 

poupança foi de 1% ao ano e a inflação foi de 2% 

ao ano. Após um ano, você seria capaz de 

comprar com o dinheiro desta conta: 

Mais do que hoje 1 4,8 

Exatamente o mesmo 2 9,5 

*Menos do que hoje 17 81,0 

Não sei 1 4,8 

Você acha que a seguinte afirmação é verdadeira 

ou falsa? A compra de uma única ação de 

empresa geralmente oferece um retorno mais 

seguro do que várias ações juntas (fundo de 

investimento). 

Verdadeiro 5 23,8 

*Falso 15 71,4 

Não sei 1 4,8 

* Resposta correta da questão. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Nota-se que ao refazerem as questões de conhecimento ao final do curso, a taxa de acerto das respostas 

aumentou consideravelmente, com destaque para a questão considerada de maior dificuldade “Você acha que a 

seguinte afirmação é verdadeira ou falsa? A compra de uma única ação de empresa geralmente oferece um retorno 

mais seguro do que várias ações juntas (fundo de investimento)”, onde o percentual de acerto antes da capacitação 

passou de um baixo nível de conhecimento (38,5%) para um nível mediano (71,4%) após ela. Ademais, as outras 

duas questões apresentaram altos níveis de conhecimento financeiro (acima de 80%) após a capacitação, em 

contrapartida ao nível médio na primeira questão (fácil) e nível baixo na segunda questão de conhecimento 

intermediário encontrados antes do treinamento.  

Assim, com a finalidade de comparação do antes e depois da capacitação, calculou-se a estatística 

descritiva (média, mediana e desvio padrão) da formação dos construtos, encontrada por meio da média de todas 

as questões que compõem cada um deles. Assim, obtém-se nos construtos de atitude e comportamento financeiros 

valores entre 1,00 (piores atitudes e comportamentos financeiros) e 5,00 (melhores atitudes e comportamentos 

financeiros), já para o conhecimento financeiro encontra-se valores entre 0,00 (pontuação obtida se o indivíduo 

errar todas as questões) e 3,0 (pontuação obtida caso o indivíduo acerte todas as questões). Tais resultados estão 

expressos na Tabela 9. 

 



Tabela 9 - Comparativo dos construtos antes e depois da capacitação 

Antes da capacitação 

Construto Média Mediana Desvio Padrão 

Atitude financeira 3,71 3,67 0,72 

Comportamento financeiro 3,04 2,80 1,09 

Conhecimento financeiro 1,69 2,00 0,93 

Após a capacitação 

Construto Média Mediana Desvio Padrão 

Atitude financeira 3,86 4,00 0,80 

Comportamento financeiro 4,29 4,40 0,69 

Conhecimento financeiro 2,48 3,00 0,87 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Ao analisar o comparativo, percebe-se um crescimento nos indicadores de média e mediana, ou seja, 

considerando que a escala variava de um (1) a cinco (5) pontos para os construtos de atitude e comportamento, 

em que 5 equivale ao ótimo e 1 corresponde ao ruim, nota-se uma melhora, se aproximando do ideal. Para o 

construto do conhecimento, considerando a existência de questões de múltipla escolha onde só há uma resposta 

certa, o máximo de acertos possível é três, também é possível perceber a melhora significativa após o treinamento. 

Tal melhora foi mínima na atitude financeira, com incremento de apenas 0,15 na média. Porém, a melhora no 

comportamento financeiro dos jovens apresentou diferença, sendo que antes eles indicavam às vezes comportar-

se bem e após a capacitação, tais comportamentos passaram para a frequência entre quase sempre e sempre.   

Para avaliar o conhecimento financeiro dos indivíduos, utilizando-se da classificação estabelecida por 

Chen e Volpe (1998), percebe-se que ao início do treinamento os indivíduos possuíam uma média de 56,41% no 

que tange as questões de conhecimento financeiro, ou seja, apresentavam um baixo nível de conhecimento 

(pontuação inferior a 60%). Após o treinamento essa média subiu para 82,54%, ou seja, alcançaram um alto nível 

de conhecimento (acima de 80% da pontuação máxima). 

Tal estudo se torna importante no contexto em que uma rápida capacitação pode realizar na vida de um 

jovem. Principalmente, neste público, em que segundo a visão da OECD (2015b), são estes jovens, que em breve, 

serão adultos que tomarão decisões financeiras, ainda mais críticas e cada vez mais complexas. Assim, a 



disponibilidade de dados sobre a capacidade dos jovens para enfrentar estes desafios é essencial, a fim de aumentar 

o conhecimento sobre quais pontos estes jovens estão preparados e quais necessitam ser aprimorados. 

Especialmente no Brasil, visto os resultados divulgados em 2018, do último levantamento do PISA 

(Programme for International Student Assessment), programa que se propõe a medir o quão bem os alunos, aos 

15 anos, perto do final de sua escolaridade obrigatória, adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para a 

plena participação nas sociedades modernas. Em que o Brasil apresentou o pior desempenho em alfabetização 

financeira entre todos os países e economias da OECD participantes da avaliação. Sendo que apenas 3% dos 

estudantes com 15 anos no Brasil apresentaram proficiência no nível máximo, em comparação com 12%, em 

média, dos estudantes nos demais participantes (OECD, 2018). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a rever o contexto de temas relevantes para a sociedade, como o consumismo, o 

alto nível de endividamento e temas correlacionados que demonstram a falta de consciência na administração 

pessoal do dinheiro. Com esse levantamento, foi possível compreender que essa conjuntura trata-se de sintomas 

desenvolvidos a partir de problemas maiores. Tais pontos foram entendidos como culturais, visto que muitas 

famílias não sabem como repassar ensinamentos financeiros para os jovens, ou até mesmo, não possuem o hábito 

de discutir tais assuntos. Assim como até pouco tempo as escolas não tinham a mínima obrigatoriedade de tratar 

assuntos relacionados à educação financeira. Neste contexto, a presente pesquisa atingiu ao seu objetivo de 

identificar as diferenças na alfabetização financeira de adolescentes após serem submetidos a uma capacitação 

sobre Finanças Pessoais. 

Na análise de resultados, utilizou-se do auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) para a aplicação de técnicas de estatística descritiva. A aplicação de tais procedimentos proveu a 

visualização dos resultados e efeitos do treinamento, onde mensurou-se o incremento dos construtos da 

alfabetização financeira e, consequentemente, a efetividade do treinamento.  

Os dados apresentados pelos participantes antes da capacitação revelaram, em média, um baixo nível de 

conhecimento financeiro. Comparativamente, ao final do treinamento, em que as avaliações demonstraram uma 

evolução no que tange ao construto, manifestando um progresso e alcançando um alto nível de conhecimento 

financeiro. Não menos importante, os demais construtos e avaliações também demonstraram um acréscimo 



perceptível, com maior destaque para o comportamento financeiro do que o incremento obtido na atitude 

financeira. 

Ademais, mesmo sendo uma capacitação de curta duração, ocasionou efeitos na atitude, no 

comportamento e no conhecimento financeiros dos participantes, apresentando-se eficaz no incremento das 

finanças pessoais dos adolescentes. Tal panorama sugere a possibilidade de novos estudos nesse sentido, onde é 

possível acessar adolescentes e realizar um incremento na alfabetização financeira e na gestão de recursos pessoais 

desde o início da vida. Construindo assim, um perfil consumidor mais consciente, preocupado com o futuro, com 

uma perspectiva de como agir no futuro e promovendo o crescimento financeiramente sustentável dos indivíduos.  

De forma geral, a pesquisa apresentou algumas limitações, tais como a amostra não aleatória, visto que 

os participantes foram aqueles dispostos a realizar a capacitação. Já os pontos a melhorar sugeridos na avaliação 

de reação dos participantes e nas observações, inspiram a proposição de trabalhos futuros nessa direção. Sugere-

se a replicação deste treinamento em mais escolas e com mais alunos, de forma a enriquecer a amostra de análise, 

incluindo escolas públicas e particulares. Recomenda-se também uma nova pesquisa com os participantes, de 

forma a analisar a fixação do conteúdo do curso e de continuidade a longo prazo dos melhoramentos obtidos após 

o curso. 
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