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Evidenciação do Nível do Comportamento Financeiro dos Estudantes da FEAAC 
em Situações de Consumo: Um Estudo Aplicado aos Discentes dos Cursos de 
Administração, Contabilidade, Economia e Atuariais  

RESUMO: Após a forte crise financeira que o Brasil passou nas décadas de 80 e 90 com 
inflação elevada e mudança de moeda, iniciou-se a política de facilitação de crédito para 
consumo visando dinamizar a economia do país, o que ocasionou uma elevação no índice de 
endividamento das pessoas. O propósito deste trabalho é descobrir os principais fatores que 
influenciam o comportamento de compra dos discentes e as tomadas de decisões financeiras 
dos mesmos. Na pesquisa buscou-se identificar os principais fatores que influenciam o 
comportamento financeiro destes estudantes em situações de consumo. O estudo foi realizado 
na FEAAC/UFC com alunos dos cursos de Administração, Contabilidade, Economia e 
Atuariais e a metodologia se caracterizou por ter sido uma pesquisa aplicada e exploratória, 
podendo ser classificada também como uma pesquisa quantitativa, visto que foram adotados 
instrumentos estatísticos.  

Palavras-chave: Educação Financeira. Finanças Pessoais. Comportamento do Consumidor. 
Comportamento de Compra. 

1 INTRODUÇÃO  

Conforme Accioly (2007), no Brasil ainda não existe de fato a prática da educação 
financeira. As pessoas não aprendem como lidar com dinheiro na escola, no trabalho e muito 
menos em casa, onde começa todo o processo educativo.  

A educação financeira é um tema com pouco investimento no Brasil. Na grande parte 
das escolas não existem disciplinas sobre dinheiro, orçamento familiar e pessoal.  Na 
universidade, nas mais diversas áreas, o tema também é ignorado. Cursos como 
Administração, Ciências Contábeis, Economia e Atuariais não possuem disciplinas 
específicas sobre o assunto, então os conceitos empresariais são adaptados para o lado 
pessoal. 

Nesse sentido a pesquisa tem como objetivo geral o estudo dos principais fatores que 
influenciam o comportamento financeiro dos estudantes da Faculdade de Economia, 
Administração, Atuariais, Contabilidade (FEAAC) em situações de consumo, e como 
objetivos específicos: 1) Identificar se o consumo é influenciado por planejamento; 2) 
Reconhecer se a relação empresarial com a gestão financeira influencia na gestão financeira 
pessoal; 3) Verificar as pessoas que influenciam nas decisões de compra; 4) Detectar as 
formas de pagamento.  

O presente trabalho está dividido em cinco seções. A introdução apresenta o tema em 
discussão e os objetivos orientadores da pesquisa. A segunda seção é composta pelo 
referencial teórico que embasa as análises posteriores, estudando os fatores que influenciam 
no comportamento de compra e na decisão financeira do consumidor. Na seção seguinte, são 
apresentados os procedimentos metodológicos que orientaram o desenvolvimento da presente 
pesquisa. Na quarta seção, os dados coletados são apresentados e analisados, de acordo com a 
teoria contida no referencial teórico. A última seção apresenta as conclusões obtidas a partir 
da pesquisa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Finanças pessoais 

Para uma melhor compreensão do que são Finanças Pessoais e a sua relevância para as 
pessoas faz-se necessária uma breve análise dos conceitos relacionados. 
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Nova (1998, p. 108-109) conceitua a moeda como:  

Unidade representativa de valor aceita como instrumento de troca numa 
comunidade, a moeda é o bem que serve de equivalente para todos os bens. Por 
meio dela se expressam preços, se liquidam débitos, se pagam mercadorias e 
serviços e se efetuam reservas financeiras. Moeda corrente é a que circula 
legalmente dentro de um país. 

Entende-se que moeda é um meio de troca que tornou-se essencial para o 
desenvolvimento das sociedades. É algo já incorporado à vida, pois quase todas as relações 
comerciais implicam em circulação monetária.  

Após a compreensão de moeda pode-se acrescentar o conceito de dinheiro para um 
melhor entendimento do assunto. Segundo Nova (1998, p. 321) dinheiro é o “Nome comum a 
todas as moedas. Instrumento econômico que cumpre as funções de meio de pagamento e de 
medida de valor de caráter genérico”. 

Weatherford (2005, p. 223) afirma que:   

O dinheiro começou como simples artigo de cobre, prata, conchas e ouro, mas hoje 
inclui moedas e notas, cheques e contas bancárias, números em livros-razão e relevo 
em cartões plásticos, informações eletrônicas em telas de computadores e dígitos 
armazenados em chips de silicone. 

O dinheiro resolveu o problema de igualdade de valores na medida em que se tornou 
um denominador comum. Com o surgimento da imprensa, começaram a aparecer os primeiros 
papéis-moeda. Atualmente, trabalha-se com “dinheiro invisível” ou “dinheiro eletrônico”, 
pois o mesmo percorre milhares de quilômetros instantaneamente pela internet. 

Após esses primeiros conceitos pode-se discorrer sobre educação financeira. É 
importante ratificar que educação financeira não é algo ensinado nas escolas brasileiras, nem 
no âmbito universitário, portanto a busca pelo entendimento dessa matéria ocorrerá de forma 
pessoal, logo depende unicamente de cada um. 

Conforme Pinheiro (2008, p. 2), educação financeira é:  

[…] a habilidade que os indivíduos apresentam de fazer escolhas adequadas ao 
administrar suas finanças pessoais durante o ciclo de sua vida. Usuários desse tipo 
de produto, quando devidamente instruídos, têm a capacidade de lidar com as 
questões financeiras do cotidiano e as imprevistas, avaliar o impacto das decisões 
para a sua vida e a da sua família, compreender seus direitos e suas 
responsabilidades e ter o conhecimento de fontes confiáveis de consulta. 

Claudino (2009, p. 2) ressalta que, entre o “amplo conjunto de informações” que os 
indivíduos precisam dominar,  

destaca-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.  

 Pinheiro e Claudino reforçam a ideia de que o indivíduo deve buscar o conhecimento 
para apreender a gerenciar suas finanças. 

 De acordo com a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento (OCDE) (2004, 
p. 223),  

Educação financeira sempre foi importante aos consumidores, para auxiliá-los a 
orçar e gerir a sua renda, a poupar e investir, e a evitar que se tornem vítimas de 
fraudes. No entanto, sua crescente relevância nos últimos anos vem ocorrendo em 
decorrência do desenvolvimento dos mercados financeiros, e das mudanças 
demográficas, econômicas e políticas. 
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 A função da educação financeira é de conscientizar os indivíduos sobre o 
planejamento financeiro como instrumento de equilíbrio financeiro para que as decisões de 
investimentos e consumos sejam de boa qualidade.  

 O dinheiro tem importância fundamental na vida de uma pessoa na sociedade em que 
se insere. Por esta razão, em uma sociedade com o grau de complexidade como a atual, faz-se 
necessário que os indivíduos saibam lidar com o próprio dinheiro, para que possam viver no 
padrão de vida no qual desejam estar.  

 Para Cherobim (2009), finanças pessoais envolvem estudo e a aplicação de avaliações 
de finanças nas disposições do plano financeiro de uma pessoa, atendendo, sempre, a fase da 
vida em que se encontra o indivíduo, a fim de que o planejamento seja mais adequado. Existe 
um pensamento formado de que é preciso ganhar mais para poder suprir todas as 
necessidades, que sempre parecem maiores do que o salário, porém é necessário pressupor 
sobre como gastar melhor os recursos disponíveis, com o intuito de alcançar uma melhor 
qualidade de vida. 

 De acordo com Pires (2007, p. 13), “as finanças pessoais têm por objeto de estudo e 
análise as condições de financiamento das aquisições de bens e serviços necessários à 
satisfação das necessidades e desejos individuais”. Prosseguindo com o seu raciocínio, Pires 
detalha que: 

Numa economia baseada em moeda e crédito, as finanças pessoais compreendem o 
manejo do dinheiro, próprio e de terceiros, para obter acesso às mercadorias, bem 
como a alocação de recursos físicos (força de trabalho e ativos pertencentes ao 
indivíduo) com a finalidade de obter dinheiro e crédito. Como ganhar bem e como 
gastar bem, em síntese, é o problema com que lidam as finanças pessoais. 

 Monteiro (2011, p. 2) afirma que finanças pessoais “é tudo que está relacionado à 
gestão do próprio dinheiro, passando pela organização de contas, administração das receitas, 
das aplicações financeiras, previsão de rendimentos e priorização de investimentos.” 

 Os autores deixam claro que o êxito na gestão das finanças pessoais não está 
relacionado exclusivamente à quantidade de recursos financeiros acumulados por um 
indivíduo durante sua vida, mas à capacidade de planejar as disponibilidades destes, para a 
realização de projetos pessoais e familiares.  

2.2 Comportamento do consumidor 

 Um dos fatores que atrapalham bastante as finanças pessoais é o consumo desmedido. 
Canclini (1999, p. 77) classifica consumo como “o conjunto de processos socioculturais nos 
quais se realizam a apropriação e os usos dos produtos.” Por sua vez, Bauman (2008, p. 76) 
argumenta que “o consumo é um investimento em tudo que serve para o ‘valor social’ e a 
auto-estima do indivíduo.”  

 Baseado na contribuição dos autores pode-se entender que o consumo é tudo que se 
pode consumir, seja necessário ou supérfluo, desde que traga satisfação pessoal ao comprador 
e o insira na sociedade.  

É notório que a sociedade está consumindo bastante e Marcuse (1968, p. 31) faz a 
seguinte observação referente aos consumidores: 

As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; encontram sua alma em seu 
automóvel, hi-fi, casa em patamares, utensílios de cozinha. O próprio mecanismo 
que ata o indivíduo a sua sociedade mudou, e o controle social está ancorado nas 
novas necessidades que ela (a sociedade) produziu. 
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De acordo com Claudino (2009), a tomada de decisão do consumidor sofre influências 
intrínsecas, próprias do âmbito da psicologia que é constituído de motivação, personalidade, 
percepção, aprendizagens e atitudes.  

Pereira (2003, p. 48) elenca os tipos de consumidores e como eles se relacionam com 
o dinheiro.  

• Gastador é o consumista - Vive no presente sem se preocupar com o futuro. A 
consequência é endividamento, pois não faz um planejamento financeiro.  

• Entesourador é o poupador - Tem medo de gastar e ficar sem dinheiro no futuro. 
A consequência é que não usufrui do dinheiro. 

• Desligado - Não sabe precisar quanto recebe, nem o valor das coisas. Muitos são 
dependentes financeiramente dos outros.  

• Educado Financeiramente - Reconhece que o dinheiro é um meio de troca para 
facilitar a vida. Desfruta dele sem comprometer seu futuro.  

  De acordo com os tipos de consumidores podem ser estudados os fatores que 
influenciam no comportamento de compra. 

 Conforme Richers (1984), o comportamento do consumidor caracteriza-se pelas 
atividades mentais e emocionais realizadas na escolha, compra e utilização de produtos ou 
serviços para a satisfação de necessidades e desejos.  

 Cobra (1997, p. 59) destaca que “cada consumidor reage de forma diferente sob 
estímulos iguais, e isso ocorre porque cada um possui uma 'caixa preta' diferente”. 

 Logo, se os consumidores, ou seja, as pessoas são diferentes umas das outras e 
precisam alimentar-se, vestir-se e até se divertir, então serão suas diferenças que irão 
determinar seus atos de compra e seus comportamentos em relação aos demais no mercado de 
consumo. 

 Kotler (1998) apresenta um modelo que demonstra os fatores psicológicos internos e 
externos que atuam sobre o consumidor.  

Figura 1 - Fatores de influência no processo de decisão de compra. 

 

Fonte: Kotler (1998, p. 163). 

 De acordo com o modelo de Kotler, consegue-se discorrer sobre os fatores que 
influenciam as tomadas de decisão dos consumidores. 

Os Fatores culturais exercem uma grande influência sobre o comportamento do 
consumidor e são subdivididos em: 1) Cultura, que é o determinante fundamental dos desejos 
e do comportamento de uma pessoa. A criança agrega valores, percepções, preferências e 
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comportamentos através da vida familiar e de outras instituições básicas; 2) Subcultura, que, 
apesar de não ser determinante, fornece uma identificação mais específica, como socialização 
para os seus membros. As subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e 
regiões geográficas; 3) Classes sociais, que são separações relativamente homogêneas e 
duradoras de uma sociedade distribuída hierarquicamente e cujos membros compartilham 
valores, interesses e comportamentos semelhantes.  

Os Fatores sociais também têm grande poder no comportamento de compra, como 
grupo de referência, família e posições sociais. São subdivididos em: 1) Grupos de referência, 
que são grupos que têm influência direta ou indireta sobre as atitudes ou comportamento da 
pessoa. São grupos aos quais a pessoa pertence ou interage, como família, amigos, vizinhos, 
colegas de trabalho etc.; 2) Família, que constitui o grupo primário de referência mais 
importante. Pode-se distinguir entre duas famílias na vida do comprador: a de “orientação”, 
que é formada pelos pais, e a de “procriação”, por esposa e filhos; 3) Papéis e posições 
sociais, pois, devido aos diferentes grupos sociais nos quais as pessoas participam ao longo de 
suas vidas, elas acabam assumindo diferentes papéis e posições na sociedade. Neste sentido, é 
fato que as pessoas, escolham produtos que comuniquem seu papel e status na sociedade. 

Os Fatores pessoais dizem respeito às características particulares das pessoas, 
momentos e experiências pelas quais um indivíduo está passando e que acabam por interferir 
nos seus costumes e nas suas decisões de consumo, como: 1) Idade e estágio do ciclo de vida, 
que é a transformação das necessidades e desejos das pessoas ao longo de suas vidas; 2) 
Ocupação, que se refere à profissão que o consumidor exerce; 3) Condições econômicas, que 
consiste em qual a renda que o consumidor tem disponível, como poupança e patrimônio, 
dívidas, condições de crédito e atitudes em relação às despesas versus poupança; 4) Estilo de 
vida, que representa o padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões; 
5) Personalidade, que se refere a características psicológicas individuais que levam a 
conclusões consistentes e duradoras.  

Os Fatores psicológicos são fundamentais na decisão de compra do consumidor e 
estão divididos em: 1) Motivação, que ocorre quando há uma necessidade intensa e isso leva a 
pessoa a agir. De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 183-184) devem-se considerar três 
teorias da motivação: 

A TEORIA DE FREUD Sigmund Freud concluiu que as forças psicológicas que 
formam o comportamento dos indivíduos são basicamente inconsistentes e que 
ninguém chega a entender por completo as próprias motivações. Quando uma pessoa 
avalia marcas, ela reage não apenas às possibilidades declaradas dessas marcas, mas 
também a outros sinais menos conscientes. A forma, o tamanho, o peso, o material, 
a cor e o nome podem estimular certas associações e emoções. […] 
A TEORIA DE MASLOW Abraham Maslow queria explicar por que os indivíduos 
são motivados por necessidades específicas em determinados momentos. Por que 
uma pessoa emprega tempo e energia consideráveis em segurança pessoal e outra 
em conseguir uma opinião favorável dos outros? A resposta de Maslow é que 
necessidades humanas são dispostas em hierarquia, da mais urgente para a menos 
urgente. Em ordem de importância, elas são necessidades fisiológicas, necessidades 
de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de auto-
realização. […] 
A TEORIA DE HERZBERG Frederich desenvolveu a teoria de dois fatores, que 
apresenta os insatisfatores (fatores que causam insatisfação) e os satisfatores 
(fatores que causam satisfação). Ausência de insatisfatores não basta; os satisfatores 
devem estar claramente presentes para motivar uma compra. [...] 

 Retomando os fatores psicológicos de acordo com Kotler (1998), tem-se: 2) Percepção 
que é o processo pelo qual uma pessoa escolhe, organiza e interpreta as informações para criar 
um quadro expressivo do mundo. Dividem-se em três os processos de percepção: a) Atenção 
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seletiva: é mais plausível que as pessoas notem estímulos relacionados a uma necessidade 
atual, assim como é mais plausível que notem estímulos previstos e estímulos cujos desvios 
sejam maiores em relação a um estímulo normal; b) Distorção seletiva: tendência de as 
pessoas entenderem as informações conforme suas intenções pessoais, reforçando suas 
concepções prévias ao invés de contrariá-las; c) Retenção seletiva: as pessoas tendem a reter 
as informações que consolidem suas atitudes e crenças; 3) Aprendizagem, que são todas as 
transformações originadas no comportamento de um indivíduo em função de suas 
experiências; 4) Crenças e atitudes, sendo crença um pensamento representativo que uma 
pessoa alimenta sobre algo, e atitudes que colocam as pessoas em uma estrutura cognitiva de 
gostar ou desgostar de um objeto. 

 Nota-se que é necessário considerar os fatores culturais, sociais, pessoais e 
psicológicos diferentes de cada pessoa, pois serão essas diferenças que irão determinar o 
comportamento de consumo. 

2.3 Comportamento de compra  

 O comportamento do consumidor tem uma grande influência sobre o processo de 
decisão de compra. Em geral os consumidores almejam ter a possibilidade de comprar bens e 
serviços de diversas formas. O consumidor percorre por várias etapas até fazer escolhas sobre 
produtos e serviços para o consumo. 
 É o que explica Giglio (1996, p. 6): 

Como consumidores, nos beneficiamos das percepções acerca de nossas próprias 
decisões relativas ao consumo: o que compramos, como compramos, e as 
influências promocionais que nos persuadem a comprar. O estudo do 
comportamento do consumidor nos habilita a nos tornarmos consumidores melhores, 
ou seja, mais sábios. 

 Kotler (1998) apresenta um modelo que demonstra o comportamento de compra, 
conforme aponta a figura 2. 

Figura 2 – Estágios do processo de decisão de compra de produtos. 

 

Fonte: Adaptado de Kotler (1998). 

 O comportamento do consumidor no momento da compra é motivado por importantes 
processos decisórios que, segundo Castro (2004), não podem deixar de ser analisados. 
 O autor destaca cinco estágios que podem interferir em uma tomada de decisão de 
compra: 

1) Reconhecimento da necessidade: advém quando o consumidor reconhece um 
problema ou necessidade que está lhe tirando do seu estado de equilíbrio, 
causando-lhe desconforto. A necessidade pode ser impulsionada por estímulos 
internos (fome, sede e sexo) e externos (propagandas); 
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2) Busca de informações: ocorre quando o consumidor procura saber mais dados que 
possam auxiliar na compra de determinado produto ou contratação de algum 
serviço. Pode-se recorrer a fontes pessoais (amigos, parentes) e fontes públicas 
(revistas especializadas e outras); 

3) Avaliação das alternativas: é feita após o reconhecimento da necessidade e da 
busca de informações, identificando as alternativas que possam satisfazê-las. 
Sugerem-se critérios para orientar a compra; criam-se nomes de marca que 
possam atender aos critérios buscados; e desenvolvem-se percepções de valor. 

4) Decisão de compra: é realizada após a busca de informações e a avaliação das 
alternativas. Consideram-se três etapas importantes nesta fase, como: de quem 
comprar, como comprar e como pagar. 

5) Comportamento pós-compra: é o momento que o consumidor irá avaliar o 
desempenho do produto ou serviço, de acordo com as expectativas anteriores. É o 
nível de satisfação ou insatisfação. 

 Os consumidores procuram satisfazer suas necessidades, desejos e expectativas. Desta 
forma, reconhecem suas necessidades, buscam informações, avaliam as alternativas, 
compram, avaliam de novo o processo pós-compra e descartam o produto, pois há diversas 
maneiras de opções no processo de decisão de compra (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 
2005). Analisando as opiniões desses teóricos, conclui-se que o comportamento de compra do 
consumidor tem sido influenciado pelas necessidades e anseios que os levam a procurar 
opções, comprar, avaliar o produto comprado e depois mostrar seu grau de satisfação ou 
insatisfação. 

3. METODOLOGIA  

O presente estudo tem como objetivo geral analisar o estudo dos principais fatores que 
influenciam o comportamento financeiro dos estudantes da Faculdade de Economia, 
Administração, Atuariais e Contabilidade (FEAAC) em situações de consumo. Quanto aos 
métodos científicos, caracterizam-se como dedutivo e quanto às técnicas adotadas, podem-se 
elencar as seguintes: comparativa, monográfica e estatística. De acordo com Lakatos e 
Marconi (2010, p.90) o papel de técnica estatística é o de “fornecer uma descrição 
quantitativa da sociedade, considerada como um todo organizado.”  

O presente artigo se caracteriza, quanto a sua natureza, como uma pesquisa aplicada. 
Quanto aos fins, esta pesquisa é exploratória, pois se justifica em função de que o objetivo 
geral traçado para a realização do estudo é pouco explorado. 

Com relação aos objetivos, é exploratória, pois tem como objetivo conhecer com 
maior profundidade a maneira com que os acadêmicos administram suas finanças. Gil (2002, 
p. 41) reforça o conceito afirmando que a pesquisa exploratória tem como objetivo 
“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito”.  

A pesquisa, quanto ao delineamento, tem caráter do tipo survey, pois foram levantadas 
informações de um grupo de acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Economia e Atuárias.   

Quanto à tipologia de pesquisa, a abordagem do problema adota a forma de uma 
pesquisa quantitativa, tendo em vista que foram empregados instrumentos estatísticos, tanto 
na forma como foram coletados os dados dos respondentes do instrumento de pesquisa, 
quanto no modo como foram analisados os dados das respostas obtidas. Conforme Gomes 
(2004, p. 25) “quantitativo significa quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de 
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informações, assim como também com o emprego de recursos e técnicas estatísticas como 
porcentagem, média, desvio padrão etc.”  

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Atuárias na FEAAC são 
cursos que se assemelham em suas estruturas curriculares, no que diz respeito à área de 
finanças. Isso porque abordam, em disciplinas ministradas no decorrer do curso, os conceitos 
de consumo, investimento e poupança aplicáveis ao contexto empresarial, mas que também 
podem ser aplicados na rotina dos acadêmicos. Logo, o universo da pesquisa são os 
acadêmicos matriculados nos cursos de ciências sociais aplicadas da FEAAC. 

A amostragem será probabilística estratificada, conforme Richardson (2012, p. 161) 
“[...] os elementos da população devem ter uma probabilidade igual ou conhecida, distinta de 
zero, de ser selecionados para formar parte da amostra.” O universo da pesquisa, portanto, foi 
categorizado em alunos matriculados.  

A coleta de dados foi feita por meio de instrumento de pesquisa desenvolvido 
especialmente para esse fim. O questionário utilizado foi submetido de forma eletrônica e em 
forma de impressos. Preliminarmente, o questionário foi desenvolvido no software Google 
Docs® e foi encaminhado para alguns respondentes por meio eletrônico, tendo sido os 
endereços eletrônicos retirados do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA) e os questionários impressos aplicados nas salas conforme os cursos. O instrumento 
desenvolvido trata-se de um questionário semiestruturado, composto por questões de múltipla 
escolha e escalas; em algumas questões os alunos poderiam expressar sua opinião. Antes da 
aplicação, o instrumento de pesquisa foi testado com cinco alunos, para avaliar sua 
adequabilidade, bem como a compreensibilidade das questões. A análise de dados foi feita por 
meio de estatística descritiva, com base no software Excel®. 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 A pesquisa foi realizada no período de setembro e outubro de 2014, os dados foram 
coletados a partir da aplicação de questionários e a amostra investigada é composta pelos 
discentes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Atuariais. 

4.1 Perfil dos participantes 

A pesquisa permitiu coletar informações socioeconômicas dos participantes além de 
evidenciar hábitos de consumo. Foram coletadas informações de 151 alunos (18% de 
Administração, 41% de Ciências Contábeis, 21% de Ciências Econômicas e 21% de Ciências 
Atuariais). 

Do universo coletado 54% são homens e 46% são mulheres e a média de idade entre 
os participantes é de 25 anos.  

Com relação ao estado civil, 82% dos participantes se declararam solteiros, e uma 
minoria com 11% responderam estar casados, 3% separados/divorciados e 1% morando junto.  

Em relação à fonte de renda, 23% dos participantes responderam que possuem um 
estágio, 9% uma bolsa de estudo vinculada a universidade, 6% um emprego informal, 53% 
um emprego formal, 9% recebe auxílio dos pais e 1% está desempregado, demonstrando que 
a maioria dos participantes tem uma fonte de renda. 

Também foi perguntado sobre a renda mensal pessoal e familiar de cada participante. 
A maioria respondeu que a sua renda pessoal mensal está entre um e dois salários mínimos. 
Em relação à renda mensal familiar, a maior parte respondeu que está entre três e cinco 
salários mínimos como se pode observar nas tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 – Renda pessoal mensal 

Renda Pessoal Mensal  Percentual 

Não possui renda 7% 

Até 1 salário mínimo (R$ 724,00) 21% 

Entre 1 e 2 salários mínimos 32% 

Entre 2 e 3 salários mínimos 21% 

Acima de 3 salários mínimos 18% 

Total Geral 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

Tabela 2 – Renda familiar mensal 

Renda Familiar Mensal  Percentual 

Até 2 salários mínimos 7% 

Entre 2 e 3 salários mínimos 9% 

Entre 3 e 5 salários mínimos 36% 

Entre 5 e 7 salários mínimos 25% 

Acima de 7 salários mínimos 23% 

Total Geral 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

Observa-se que a maioria dos discentes está de alguma forma inserida no mercado de 
trabalho, pois possui renda e, em relação à família, percebe-se um equilíbrio, pois a maioria 
tem uma renda familiar razoável. 

4.2 Perfil de consumo 

No questionário aplicado aos acadêmicos, foram utilizadas perguntas a fim de analisar 
o comportamento dos mesmos quanto às finanças pessoais. Perguntou-se se os mesmos 
faziam orçamento pessoal: 72% responderam que sim e 28% responderam que não. Dentre os 
que responderam que faziam orçamento pessoal, também foi perguntado se os mesmos faziam 
as suas compras de acordo com o orçamento previamente realizado e 92% responderam que 
sim, enquanto 8% responderam que não, e as justificativas relatadas foram as seguintes: 
imprevistos; ganhar pouco; e  falta de controle . 

Referente ao Cartão de Crédito perguntou-se aos discentes se os mesmos possuíam 
cartão. Dentre os participantes, 82% responderam que sim, enquanto 18% disseram que não. 
Desses 18% nota-se que uma minoria não possui o cartão de crédito por falta de condições ou 
falta de interesse e outros simplesmente não gostam, já uma maioria prefere utilizar cartão de 
terceiros ou comprar à vista no intuito de pedir desconto e outros não quiseram responder o 
motivo. Ainda referente ao cartão de crédito perguntou-se a quem tinha se os mesmos 
efetuavam o pagamento do cartão de forma total, parcial ou o mínimo. 81% informou que 
fazia o pagamento total da fatura, 3% faziam o pagamento parcial e 16% não responderam. 
Demonstrando que uma minoria requer mais atenção, pois no momento que optam em fazer 
pagamento parcial começa a incidir uma taxa de juros bastante elevada devido ao atraso.  A 
tabela 3 demonstra com clareza a distribuição dos participantes que não possuem cartão de 
crédito. 
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Tabela 3 – Motivo para não possuir cartão de crédito (referente aos 18%) 

Motivo para não possuir cartão de crédito (referente aos 18%) Percentual 

Falta de condições financeiras 4% 
Prefere não contar com valores que não possuem 4% 
Falta de interesse 7% 
Não gostam 11% 
Prefere comprar à vista e usar cartão de familiar 15% 
Prefere comprar à vista, para ter desconto 19% 
Não responderam 41% 

Total Geral 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 Quanto às compras, 60% dos discentes responderam que efetuavam suas compras à 
vista e 40% a prazo. E as formas de pagamento mais utilizadas são respectivamente cartão de 
crédito e dinheiro com 37% e o cartão de débito com 25%. Já os menos utilizados são o 
cheque com 0.7% e o crediário com 0,3%, mostrando como o cartão de débito está ganhando 
espaço e os meios de pagamentos como cheque e crediário estão tornando-se obsoletos. 

Os participantes foram indagados se havia algum mês do ano em que eles compravam 
mais e por qual motivo. Responderam dezembro 45%, enquanto 31% pode-se diluir nos 
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro e 24% 
responderam que não havia mês do ano que eles comprassem mais. Referente ao motivo os 
mesmos responderam que as compras deviam-se às festas comemorativas, aniversários, 
promoções, férias, carnaval, viagens e outros.  

A pesquisa perguntou também a frequência com que os participantes compravam os 
itens de vestuário, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos e livraria e papelaria. Conforme 
tabela 4 pode-se observar que os itens de vestuário, perfumaria e cosméticos e livraria e 
papelaria são comprados com uma frequência maior do que os eletroeletrônicos. 

Tabela 4 – Frequência de compras 

Frequência Vestuário Eletroeletrônicos 
 Perfumaria e 
Cosméticos 

 Livraria e 
Papelaria 

Nenhuma 1% 2% 1% 1% 

Semanalmente 2% 0% 5% 5% 

Mensalmente 32% 0% 26% 25% 

Trimestralmente 40% 7% 32% 20% 

Semestralmente 19% 13% 25% 31% 

Anualmente 7% 77% 10% 19% 

Total Geral 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

Percebe-se que bens duráveis como eletroeletrônicos são comprados anualmente, 
enquanto vestuário, perfumaria e cosméticos, que são bens semiduráveis, são adquiridos com 
uma frequência maior enquanto livraria e papelaria surpreendeu, pois os participantes 
informaram que compram com uma frequência comparada a dos bens semiduráveis.   
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Relativo também a frequência, a pesquisa perguntou aos participantes onde os mesmos 
costumavam comprar com mais frequência e de que forma eles costumavam buscar 
informações sobre um produto.  

Tabela 5 – Frequência de locais de compras 

Você costuma comprar com qual 
frequência nesses locais? 

1º 2º 3º 4º Não responderam Total Geral 

Centro da Cidade 14% 28% 37% 9% 12% 100% 

Shopping 70% 15% 7% 1% 7% 100% 

Internet 13% 37% 25% 11% 14% 100% 

Revistas 1% 6% 14% 62% 17% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

De acordo com a tabela 5 pode-se observar que o shopping é o local mais frequentado 
para efetuar compras, seguido da Internet e do centro da cidade, também é notório que as 
vendas por revistas para esse público são muito baixas. 

Na tabela 6 pode-se notar que a maior parte das pessoas costuma buscar informações 
através da Internet e, devido ao público ser jovem, nota-se que os jovens se informam 
primeiro com os seus amigos devido os mesmos utilizarem produtos semelhantes, e depois 
que procuram ajuda de parentes. No entanto, a busca de informações em revista foi muito 
baixa assim como em outras fontes. 

Tabela 6 – Costuma buscar informações sobre produtos 

Você costuma buscar 
informações sobre 

um produto em qual 
frequência? 

1º 2º 3º 4º 5º Não 
responderam 

Total 
Geral 

Amigos 21% 46% 21% 3% 0% 9% 100% 

Parentes 7% 25% 44% 11% 2% 11% 100% 

Revistas 1% 5% 10% 5% 66% 13% 100% 

Internet 66% 10% 16% 3% 2% 3% 100% 

Outras Fontes 2% 1% 1% 4% 54% 38% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

Foi perguntado aos participantes se os mesmos costumavam comprar por impulso.  
Responderam afirmativamente 45% e negativamente 53%, enquanto 2% não responderam. 
Referente aos que responderam que compravam por impulso foi perguntado por qual motivo 
os mesmos compravam por impulso, sendo os motivos demonstrados na tabela 7.  

Tabela 7 – Motivo para comprar por impulso 

Motivo 
para 

comprar 
por 

impulso 

Ansiedade 
Desejo 

do 
produto 

Encantamento Estresse Necessidade Promoção 
Não 

responderam 
Total 
Geral 

Percentual 2% 3% 1% 2% 13% 10% 69% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Nota-se que 69% não quiseram dar o motivo, enquanto 31% revelaram os motivos, 
porém nota-se que a maioria apresenta uma justificativa para comprar, pois alegam ter 
necessidade do produto ou que os mesmos estão em promoção.  

Os discentes foram questionados sobre como se consideravam em relação ao dinheiro. 
Conforme a tabela 8, nota-se que a maioria se considera educada financeiramente, enquanto o 
número de pessoas que se acha poupador e consumista é praticamente igual, e uma minoria se 
classificou como desligada ou não respondeu. 

Tabela 8 – Como você se considera em relação ao dinheiro? 

Como você se considera em relação ao dinheiro Percentual 

Consumista 20% 

Poupador 23% 

Desligado (dependente financeiramente dos outros) 7% 

Educado Financeiramente (desfruta do dinheiro sem comprometer seu futuro) 47% 

Não responderam 3% 

Total Geral 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

Deu-se o seguinte conceito referente a endividamento conforme Tolotti (2007, p.31) 
“Um endividado ativo deixa uma margem muito pequena ou nenhuma, para qualquer 
imprevisto. Está sempre comprometido com a próxima prestação, além de acreditar que tudo é 
imprevisto.” Perguntou-se como os participantes classificavam seu endividamento frente a sua 
renda. Ao cruzar as informações referentes a quem faz ou não orçamento, nota-se que a 
maioria dos que fazem orçamento não se considera endividada ou se considera pouco 
endividada, porém mesmo respondendo que fazem orçamento ainda surgiram pessoas que 
estão mediamente endividadas e muito endividadas. Em relação aos que não fazem 
orçamento, a maioria também respondeu que não está endividada ou está pouco endividada e 
poucos se declararam mediamente ou muito endividados, conforme tabela 9. 

Tabela 9 – Endividamento versus Orçamento pessoal. 

Como você classifica seu 
endividamento frente a sua renda Faz orçamento pessoal 

Não faz orçamento 
pessoal 

Total 
geral 

Não estou endividado 39,74% 16,56% 56,29% 

Estou um pouco endividado 19,87% 9,27% 29,14% 

Estou mediamente endividado 8,61% 1,32% 9,93% 

Estou muito endividado 1,32% 0,66% 1,99% 

Não responderam 1,99% 0,66% 2,65% 

Total Geral 71,52% 28,48% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

  Ao final da pesquisa perguntou-se qual o percentual da renda dos participantes que já 
estava comprometido. Do universo de 151 alunos, poucos não responderam, 37,09% dos 
participantes tem um endividamento até 30% da sua renda, enquanto 60,26%% dos 
participantes tem um endividamento acima de 30%, alguns chegando até 100% da renda 
comprometida. Isso demonstra que os mesmos se consideram endividados somente a partir do 
não pagamento das suas dívidas, não percebendo que o endividamento é o somatório de todas 
as suas despesas, e que à medida que este atinge níveis próximos ao total da sua renda, o 
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espaço para eventuais emergências fica seriamente comprometido, como se pode analisar na 
tabela 10. 

Tabela 10 – Percentual do salário comprometido versus Endividamento. 

Qual o 
percentual do 

seu salário está 
comprometido? 

Não estou 
endividado 

Estou um 
pouco 

endividado 

Estou 
mediamente 
endividado 

Estou 
muito 

endividado 

Não 
responderam 

Total 
Geral  

0% 9,93% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 10,60% 

37,09% 

1% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 

10% 3,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,31% 

12% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 

15% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 

20% 5,96% 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 8,61% 

25% 0,66% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 1,99% 

30% 8,61% 0,66% 0,66% 0,00% 0,00% 9,93% 

35% 0,66% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 

33,77% 

40% 6,62% 3,97% 0,66% 0,00% 0,00% 11,26% 

45% 0,66% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 

50% 5,30% 4,64% 2,65% 0,00% 0,00% 12,58% 

60% 3,97% 2,65% 0,66% 0,00% 0,00% 7,28% 

70% 5,30% 0,66% 1,32% 0,00% 0,00% 7,28% 

16,56% 75% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 

80% 1,99% 5,96% 0,66% 0,00% 0,00% 8,61% 

85% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 

9,93% 
90% 0,66% 0,66% 1,32% 0,00% 0,00% 2,65% 

95% 0,00% 0,66% 0,00% 0,66% 0,00% 1,32% 

100% 0,00% 1,99% 1,99% 1,32% 0,00% 5,30% 
Não 

responderam 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 2,65% 2,65% 

Total Geral 56,29% 29,14% 9,93% 1,99% 2,65% 100,00%  
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

5. CONCLUSÃO 

Decorridas as etapas de fundamentação teórica, elaboração e aplicação dos 
questionários à amostra previamente selecionada e a posterior tabulação e interpretação dos 
dados coletados, constatou-se o cumprimento do objetivo central do estudo, ao se verificar 
que o fator que mais influencia o comportamento financeiro dos discentes da FEAAC frente 
ao consumo é a pouca percepção de endividamento dos mesmos, apesar de serem de áreas 
relacionadas a finanças. 

Embora o nível de respostas que apontam uma realização de um orçamento pessoal ser 
consideravelmente elevado, a maioria respondeu que costuma efetuar suas compras baseada 
no orçamento prévio, escolhendo o pagamento à vista e efetuando o pagamento total do cartão 
de crédito, o que indica que são discentes educados financeiramente. Contudo, ocorre um 
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ponto de divergência que está relacionado ao fato de a maioria dos entrevistados não se 
declarar endividada, porém ao serem indagados sobre o percentual das suas despesas 
comprometidas, quase dois terços da amostra apontaram um índice de endividamento superior 
a 30% da sua renda líquida mensal, demonstrando que têm uma noção de finanças pessoais, 
porém não conseguem aplicar de forma satisfatória. 

Quando questionados sobre quais as formas de pagamento que mais utilizavam, o 
percentual de compras em dinheiro e por cartão de crédito foi igualado, mostrando um 
equilíbrio dos participantes, mas houve crescimento dos pagamentos com o cartão de débito, o 
que causou surpresa. Em relação ao cartão de crédito, a maioria informou que fazia o 
pagamento da fatura de forma total, porém uma minoria informou que efetuava o pagamento 
parcial da fatura do cartão de crédito. Esse segundo grupo deve ter atenção quanto à utilização 
desse tipo de financiamento, devido à ocorrência de elevadas taxas de juros quando da ocasião 
de atrasos, podendo ocorrer um eventual desencontro entre entradas e saídas de receitas. 

Em relação à busca de informações sobre produtos a maioria dos discentes respondeu 
que buscava informações com maior frequência pela Internet, seguido dos amigos e depois 
dos parentes e das revistas especializadas, demonstrando que a relação de confiança entre 
parentes e amigos é inversa devido à faixa etária e aos gostos afins pelos mesmos produtos.  

Tendo em vista a relevância do assunto como um todo para a sociedade e ao fato de a 
população investigada estar inserida no contexto universitário e na área financeira, fica a 
sugestão para a incorporação do tema à grade curricular da instituição, na forma de disciplina 
optativa ou como um curso de extensão, uma vez que uma significativa parcela dos 
investigados demonstrou executar algum tipo de controle e planejamento orçamentário, da 
mesma forma que ficou evidente a necessidade de aprofundamento de conceitos e técnicas 
para tornar mais efetivo o trabalho já iniciado. 
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