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RESUMO 

 

O endividamento dos brasileiros vem crescendo nos últimos anos. A facilidade de conseguir 

créditos e o aumento no consumo fazem com que o poder de compra se torne cada vez maior, 

mesmo que, em alguns casos, os recursos do indivíduo não sejam condizentes para tal. Uma 

pessoa endividada é aquela que contraiu dívidas e, em consequência, comprometeu parte de sua 

renda. Ao adquirir dívidas de forma desordenada, uma pessoa pode desencadear na 

inadimplência que é não conseguir sanar as dívidas e consequentemente o nome fica registrado 

em listas de restrição no mercado, impossibilitando o acesso a créditos e demais aquisições. 

Este estudo tem o objetivo de analisar o perfil de endividamento dos discentes na Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará. Tendo em vista que esses cursos têm disciplinas relacionadas à gestão 

financeira em suas ementas, o intuito é analisar se os conhecimentos financeiros adquiridos na 

universidade são aplicados na gestão de seus recursos e evidenciar o impacto do endividamento 

no planejamento financeiro familiar. Realiza-se, então, uma pesquisa de finalidade prática, com 

objetivo descritivo, sob o método hipotético-dedutivo, abordagem qualitativa, realizada com 

procedimentos de pesquisa bibliográfica e de campo. Diante disso, verifica-se que a maior parte 

dos estudantes não está endividada, fruto de conhecimentos práticos aliados a universidade, 

mesmo que não possua disciplinas focadas nas finanças pessoais, apresenta boas práticas que 

podem ser executadas por pessoas físicas na gestão dos recursos pessoais. Os endividados 

representam 39% dos entrevistados, e 53% destes, irão saná-las em até 6 meses. Cabe destacar 

que a maioria dos entrevistados tem como principal fonte de renda pessoal auxilio familiar e 

bolsas de estágio, onde o grau de endividamento está diretamente ligado a falta de planejamento 

dos recursos, consumismo e facilidade de acesso ao crédito, onde o cartão de crédito é a 

modalidade mais usada. Além disso, mesmo que hajam disciplinas voltadas a gestão financeira 

das grandes corporações, 60% dos alunos demonstram interesse em disciplinas voltadas as 

finanças pessoais para aprofundamento no assunto, conhecer as melhores práticas de 

planejamento e controle, e por último evitar o endividamento. 

 

Palavras-chave: Endividamento. Gestão Financeira. Planejamento Financeiro. Educação 

Financeira. 



 

ABSTRACT 

 

The indebtedness of Brazilians has been growing in recent years. The ease of obtaining credits 

and the increase in consumption make purchasing power increasingly large, even if, in some 

cases, the individual's resources are inadequate. An indebted person is one who has incurred 

debt and consequently committed part of his income. By acquiring debt in a disorderly manner, 

a person can trigger in default that is unable to remedy the debts and consequently the name is 

registered in market restriction lists, making it impossible to access credits and other 

acquisitions. This study aims to analyze the debt profile of students in the Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo at Universidade 

Federal do Ceará. Given that these courses have disciplines related to financial management in 

their menus, the aim is to analyze whether the financial knowledge acquired at the university is 

applied to the management of its resources and to highlight the impact of debt on family 

financial planning. Then, a practical research with a descriptive objective is carried out under 

the hypothetical-deductive method, a qualitative approach, performed with bibliographic and 

field research procedures. Given that, most students are not indebted, due to practical 

knowledge allied to the university, even if it does not have disciplines focused on personal 

finance, presents good practices that can be performed by individuals in the management of 

personal resources. The indebted people represent 39% of respondents and 53% of these will 

remedy them within 6 months. It should be noted that most respondents have as their main 

source of personal income family allowance and internship scholarships, where the degree of 

indebtedness is directly linked to the lack of resource planning, consumerism and ease of access 

to credit, where the credit card is the most commonly used modality. In addition, even though 

there are disciplines focused on the financial management of large corporations, 60% of 

students show interest in personal finance disciplines to delve into the subject, know best 

planning and control practices, and ultimately avoid debt. 

 

Keywords: Debt. Financial management. Financial planning. Financial education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gerir as finanças de grandes corporações não é uma tarefa fácil. Seja pela 

complexidade do negócio, pela necessidade de otimização dos recursos, pelo imperativo de 

cumprir suas obrigações e, no final, conseguir atingir o lucro. De acordo com Lemes Junior, 

Rigo e Cherobim (2016, p. 10), “administração financeira ocorre em empresas de todos os 

portes, naturalmente os enfoques são diferentes, mas os princípios de transparência e 

maximização de resultados devem estar presentes desde a microempresa até as grandes 

empresas”. 

Da mesma forma, são as finanças pessoais, onde um cidadão tem uma fonte de 

recursos, possui obrigações e, no final, almeja um resultado positivo para as mais diversas 

situações. 

Segundo Cherobim e Espejo (2010, p.12), 

Finanças pessoais consiste na aplicação prática da educação financeira e visa ajudar 

na administração financeira das famílias e individualmente, uma vez que se as pessoas 

têm problemas financeiros, todo o restante terá dificuldades: as empresas, o governo 

e as outras instituições. 

Discorrem Brusky e Magalhães (2007), entre os anos de 2005 e 2012, quando 

ocorreu uma grande oferta de crédito no país, resultado do aumento de prazos de pagamentos e 

diminuição da taxa de juros de financiamento, foi desencadeado um alto índice de 

endividamento de boa parte das famílias brasileiras. 

Outro fator importante que deve ser considerado é a participação significativa dos 

jovens na economia do país, que estão iniciando a vida profissional cada vez mais cedo. Tendo 

acesso a uma renda formal e consequentemente a créditos no mercado, potencializando o poder 

de compra. 

Para Brusky e Magalhães (2007), mesmo com o Brasil sendo considerado um país 

com as maiores taxas de juros do mundo, parte significativa de brasileiros usufrui de crédito 

regularmente nas suas mais variáveis formas. Dentre elas, podem ser destacados: cartão de 

crédito, cheque-especial, empréstimos consignados, crediários, entre outras formas. 

O estímulo ao uso de crédito é constante, com o surgimento de novos modelos de 

negócios relacionados a cartão de crédito. As chamadas fintechs, ofertam estes com limites cada 

vez maiores e com isenção de taxas como anuidade, crédito rotativo entre outros. Isso faz com 
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que a população brasileira venha usufruindo cada vez mais dessa possibilidade, sendo o público 

jovem o maior consumidor dessa modalidade. 

A facilidade de conseguir crédito no mercado proporciona realizações pessoais para 

alguns, como financiamento de veículo, casa própria, adquirir bens, investir em educação. Mas 

o grande desafio é ter o controle desses gastos e não tornar-se um endividado, por não conseguir 

cumprir com suas obrigações. (LOPES, 2012). 

O ato de contrair dívidas e não conseguir saná-las também desencadeia problemas 

de cunho psicológico no indivíduo. Como especifica Zerrenner (2007), uma pessoa com um 

alto endividamento torna-se propenso à depressão, infelicidade, problemas de saúde, entre 

outros. 

Segundo dados estatísticos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em janeiro de 2019, o país apresentou 

um número de mais de 62 milhões de consumidores negativados, cerca de 40% da população 

adulta. Destes, 51% estão entre as faixas etárias de 30 e 39 anos, algo como 17,6 milhões de 

devedores. Outra parcela significativa são os jovens brasileiros da Geração Y com idades entre 

25 e 29 anos, que representam 43,7% dos endividados. Já os considerados Geração Z entre 18 

e 24 anos, a proporção cai para 16,8%. 

Dessas dívidas citadas, em primeiro lugar aparecem as de banco (principalmente 

cartão de crédito) que representam 45%. Em segundo lugar aparecem débitos com o comércio 

(cartões de lojas), que são responsáveis por 30% da inadimplência dessas faixas etárias. Em 

terceiro lugar aparecem os gastos com telefonia celular, cerca de 15%, e outros itens como 

educação, água, luz e moradia representam 10%. 

Partindo desses princípios, o presente trabalho visa esclarecer a seguinte pergunta: 

qual é o perfil de endividamento dos discentes na Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária, Contabilidade e Secretariado da Universidade Federal do Ceará? As estatísticas 

mostram que os brasileiros em sua maioria não costumam poupar, o alto consumo e o não 

planejamento dos recursos financeiros corroboram para tal. Dessa forma, esse trabalho justifica-

se pela necessidade de avaliar se os alunos desses cursos, que possuem disciplinas financeiras 

no escopo da graduação, fazem planejamento e gestão de seus recursos de forma eficiente, tendo 

em vista que a educação financeira se faz presente. 
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O objetivo geral deste estudo é analisar o perfil de endividamento dos alunos que 

cursam Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo na 

Universidade Federal do Ceará, tendo como objetivos específicos: 

 Analisar se os conhecimentos financeiros adquiridos na Universidade são 

aplicados na gestão de seus recursos; 

 Evidenciar o impacto do endividamento no planejamento financeiro familiar. 

A metodologia de pesquisa utilizada é quantitativa, com aplicação de questionários 

online e presenciais para a coleta de informações 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. Na primeira seção, está a introdução 

que apresenta um pouco das finanças pessoais no contexto brasileiro e o objetivo do estudo. Na 

segunda seção, é apresentado o conceito de endividamento, quais as principais modalidades que 

impactam e qual é o cenário atual no Brasil. Na terceira seção, estão os processos metodológicos 

para a execução da pesquisa utilizada no trabalho. Na quarta seção, é apresentada a análise dos 

resultados coletados na seção anterior. A quinta seção contém as considerações finais com as 

conclusões do estudo. E, por fim, registra as referências bibliográficas utilizadas nesta 

monografia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, apresentam-se os conceitos de gestão das finanças pessoais, educação 

financeira, investimentos e endividamento. 

 

2.1 Gestão das finanças pessoais 

 

Para Marques e Correia Neto (2016), as finanças pessoais consistem na 

administração dos recursos financeiros de uma pessoa física ou de uma família, onde tanto o 

trabalhador que atua ativamente no mercado quanto em sua aposentadoria, possa desfrutar de 

um mesmo padrão de vida. A qualidade de vida está diretamente ligada a saúde financeira do 

cidadão. Sendo o grande desafio fazer uma gestão eficiente desses recursos. 

Também complementa Claudino, Nunes e Silva (2009, p. 2) “a educação financeira 

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”. 

Segundo Fernandes, Monteiro e Santos (2012), administrar as finanças pessoais tem 

como principal objetivo maximizar a riqueza de uma pessoa, tomando as melhores decisões 

relacionadas à financiamento, consumo, poupança e investimento. Mas para que os resultados 

positivos sejam alcançados, deve-se fazer uso de ferramentas de controle e ter conhecimento 

no âmbito financeiro. 

O Sebrae (2013) conceitua que planejar significa organizar os recursos antes de agir, 

considerando a probabilidade de conquistar objetivos e atingir resultados, sempre 

acompanhando a execução e ajustando conforme necessário. 

A educação financeira nas escolas é um fator a ser pensado, pois não é uma 

realidade no contexto brasileiro. Geralmente, o primeiro contato com administração de finanças 

ocorre no início da juventude, com a inserção no mercado de trabalho. A falta de experiência 

aliada ao não conhecimento de ferramentas de controle, faz com que os recursos durem menos 

do que o esperado.  

Silva (2014) relata que as pessoas não são preparadas para a gestão dos seus gastos. 

Elas são impulsionadas a consumir cada vez mais e sem mensurar os impactos futuros. 

Conforme complementa Pereira (2011), atualmente é comum que os consumidores 

brasileiros só passem a dar atenção na gestão de suas finanças no momento em que a situação 
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é crítica. A partir disso, o grande desafio é tentar aplicar as técnicas de planejamento e controle 

dos recursos financeiros. 

 

2.1.1 Gestão Orçamentária 

 

Sabe-se que a maneira mais adequada para qualquer indivíduo desenvolver o 

consumo consciente é através do planejamento e controle dos recursos financeiros. Segundo 

Gitman (2010), a metodologia utilizada para realizar tais atividades é o orçamento pessoal, que 

consiste em um documento detalhada de planeamento financeiro que auxilia as pessoas e as 

famílias a alcançar objetivos financeiros, geralmente, estabelecidos no prazo máximo de um 

ano. 

Para Marques e Correia Neto (2016), o planejamento é intrínseco a qualquer 

atividade, e, logo após a execução, os resultados devem ser mensurados e avaliados. No 

contexto familiar, não deve ser diferente, pois, através do planejamento, os integrantes dessa 

família poderão ter um horizonte dos seus recursos financeiros e projetar futuras ações para 

atingir o resultado esperado. 

Outra atividade a ser realizada é o controle do que foi planejado, pois é através disso, 

que possível corrigir o que foi feito de errado, diante do que estava no planejamento. Contudo, 

essas duas atividades se complementam, constituindo um ciclo contínuo, conforme mostra a 

Figura 1, pois efetuado um planejamento financeiro e não realizado o controle posterior, fica 

inviável mensurar a eficiência. 

 

 Figura 1 – Ciclo de Planejamento e Controle

 

Fonte: Marques e Correia Neto (2016) 
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2.1.2 Planejamento Financeiro 

 

Conceituam Marques e Correia Neto (2016, p. 20), 

Planejar, no contexto financeiro, significa estabelecer antecipadamente as ações a 

serem empreendidas e projetar (ou orçar) as movimentações dos recursos financeiros 

necessários ao atingimento das metas e dos objetivos traçados. Portanto, 

essencialmente, o planejamento financeiro ou orçamento está associado à simulação 

de movimentações financeiras decorrentes das atividades cotidianas e das ações 

empreendidas para alcançar as metas e os objetivos estabelecidos.  

Para Gitman (2010), o planeamento é fundamental, pois oferece coordenação, 

orientação e um controle futuro das etapas que uma pessoa ou família precisa dar para alcançar 

seus objetivos. Mas para que o planejamento seja eficaz, metas precisam ser estabelecidas de 

maneira cautelosa e realista, levando também em consideração o nível de prioridade, prazo e 

custo. 

As pessoas, assim como as sociedades por ações, devem se concentrar nos fluxos de 

caixa ao planejar e monitorar suas finanças. Você deve estabelecer metas financeiras 

de curto e longo prazo (destinos) e desenvolver planos financeiros pessoais (mapas) 

que mostrem o caminho para chegar aos objetivos. Os fluxos de caixa são tão 

importantes para os indivíduos quanto para as empresas. (GITMAN, 2010, p. 94). 

Segundo Massaro (2010), o orçamento familiar é composto por quatro elementos 

fundamentais: patrimônio, receitas, despesas e fluxo de caixa. O patrimônio são todos os bens 

que uma pessoa ou uma família possui e pode ser representado pela soma dos ativos (aquilo 

que possui valor de mercado e/ou gere renda) e os passivos (obrigações e dívidas). Pode ser 

considerada como receita as entradas de dinheiro advindas de atividades profissionais ou 

qualquer tipo de geração de renda. As despesas, são as saídas efetivas de dinheiro para 

pagamento de obrigações. Elas são podem ser classificadas como fixas (quando são recorrentes) 

ou variáveis (quando acontece de forma pontual). Finalizando com o fluxo de caixa, é o registro 

de entradas e saídas de dinheiro de uma pessoa, família ou empresa.  

Para Cerbasi (2003), existem cinco passos para a realização de um planejamento 

eficiente: estabelecer um valor ou percentual mensal da renda que deverá ser poupado, de forma 

que seja adequado a renda e não possa prejudicar o pagamento de despesas fixas, buscar investir 

em negócios que seja mais adequado ao perfil do investidor, definir o valor de renda a ser usada 

durante a aposentadoria; buscar corrigir os valores estabelecidos pela inflação vigente; e usar o 

dinheiro para gastos adicionais e propositais apenas quando houver sobras. A figura 2 mostra 

um exemplo de fluxo de caixa no contexto das finanças pessoais. 
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Figura 2 – Fluxo de caixa aplicado para gestão de finanças pessoais  

Fluxo de Caixa Familiar Mês 

(+) Receita familiar R$ 

Salário 1 R$ 

Salário 2 R$ 

Outras receitas R$ 

(+) Total de receitas R$ 

(−) Despesas fixas R$ 

Transporte R$ 

Alimentação R$ 

Escola R$ 

Plano de saúde R$ 

Contas (água, luz e telefone) R$ 

Diversão e lazer R$ 

Pagamento de condomínio, aluguel e IPTU R$ 

Roupas R$ 

(−) Despesas não rotineiras R$ 

Manutenção de veículo, seguro e impostos R$ 

Compra de um bem necessário R$ 

Troca de eletrodoméstico R$ 

(−) Total de despesas (fixas e não rotineiras) R$ 

(=) Saldo disponível R$ 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

NOTA: Baseado no autor Cerbasi (2010) 

 

Na figura 2, é retratado um dos modelos de fluxo de caixa, dentre inúmeros modelos 

já existentes no mercado, que pode ser aplicado tanto na gestão dos recursos de uma pessoa ou 

de uma família. Tal estrutura é organizada da seguinte forma: 

 Receita familiar: é o somatório de todos os salários da residência mais outras 

receitas que podem constituir renda. 

 Despesas fixas: são as despesas frequentes, que precisam ser pagas 

mensalmente para que a estrutura familiar esteja em equilíbrio, por exemplo 

despesas com transporte, aluguel, condomínio, IPTU, energia elétrica, água, 

telefone, entre outras. 

 Despesas não rotineiras: são despesas não frequentes, que surgem de uma 

necessidade momentânea, como a manutenção de um veículo, a compra de 

um novo eletrodoméstico e etc. 
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 Saldo disponível: é o resultado de todas as receitas menos as despesas, 

geralmente as famílias usam esse valor para investimentos. 

  

2.1.3 Controle 

 

Segundo Marques e Correia Neto (2016, p.25), controlar é definido por “verificar 

se os planos e objetivos estão sendo realizados conforme o planejado e, consequentemente, se 

as metas estipuladas estão sendo atingidas”. Ou seja, controlar objetiva o acompanhamento das 

atividades anteriormente definidas no planejamento e as transações financeiras oriundas dessas 

atividades. Estas são divididas da seguinte forma: 

 Analisar os fluxos de caixa realizados e checar as alterações no patrimônio 

em determinado período de tempo; 

 Investigar incongruências entre o executado e planejado; 

 Caso haja divergências, identificar as possíveis causas para tais desvios; 

 Efetuar ações corretivas em relação aos desvios observados anteriormente. 

Conforme explica Massaro (2010), o controle é necessário para evitar que uma 

pessoa, família ou empresa faça uso de linhas de crédito ou utilize o patrimônio para efetuar os 

pagamentos das obrigações. Os registros em planilhas ou qualquer outra forma de registo, 

organiza tudo o que já foi orçado e realizado e evitam possíveis descontroles por falta de 

informações sobre as movimentações financeiras. 

 

2.2 Educação Financeira 

 

Para Lizote, Simas e Lana (2012), a educação financeira é o modo pelo qual uma 

pessoa busca adquirir os conhecimentos necessários para gerir de forma eficiente suas finanças, 

para que as melhores decisões sejam tomadas sobre seus recursos financeiros, ou seja, uma 

pessoa que tenha bons conhecimentos em finanças conseguira ter uma saúde financeira e 

consequentemente poderá planejar os recursos futuros, mas sem esquecer do presente. 

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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Segundo Braido (2014), desde crianças o contato com o dinheiro e aquisição de 

produtos fazem parte da maioria das famílias brasileiras. Seja a mesada dos país, o presente de 

natal do avô, a compra frequente de lanche na cantina da escola, enfim, as relações com a gestão 

dos recursos financeiros estão muito ligadas à estrutura familiar. 

Outro aspecto que devemos considerar, é a falta de ensino financeiro nas escolas, 

sejam elas de ensino fundamental e médio, geralmente, as pessoas só têm contato com finanças 

a partir do momento de inserção no mercado de trabalho e de forma amadora tendem a gerir 

seus recursos de forma desordenada e consequentemente aumentam seus endividamentos 

pessoais e chegando até uma inadimplência. 

Para Savóia, Saito e Santana (2007), até a atualidade as diretrizes do Ministério da 

Educação (MEC) não incluem a educação financeira como uma das disciplinas necessárias na 

formação do indivíduo em sua vida adulta, onde a base de conhecimentos adquiridos durante a 

vida escolar seja ideal para que todos possuam habilidades e conhecimentos para administrar 

os seus recursos. Sendo a família o principal espelho no ensino das finanças e até mesmo fonte 

de renda desta criança e adolescente. 

Este ainda complementa, que com a falta de ensino de gestão de finanças em função 

do tempo, os brasileiros mesmo com as possibilidades de crédito fácil e as previsões incertas a 

respeito da previdência social, faz-se necessário que a população seja educada financeiramente, 

para a garantia de sua aposentadoria. Ou questão levantada, são as principais decisões na vida 

adulta que envolve grandes impactos financeiros, como financiamento de imóveis, veículos, 

investimentos etc. A falta de conhecimento desses produtos e suas diferenças podem levar ao 

alto nível de endividamento. 

Segundo Caetano (2015), ter conhecimento em finanças contribui para proteger os 

consumidores de pessoas mal-intencionadas. A falta de informações, leva os indivíduos a 

agirem de forma financeiramente irresponsável ou serem vítimas de práticas abusivas, como 

empréstimos com juros altos e que tem como alvo segmentos mais vulneráveis da população. 

 

2.3 Endividamento  

 

Segundo o Observatório do Endividamento dos Consumidores da Universidade de 

Coimbra (2002) endividamento é um saldo devedor do indivíduo, que pode ser resultado de 
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uma ou mais dívidas (simultaneamente), que são geradas através de capital de terceiros. Ferreira 

(2006) complementa que endividamento compreende assumir ou contrair dívidas. 

Para D’Aquino e Maldonado (2012), o endividamento está relacionado ao hábito 

de consumo de uma pessoa, que independentemente do nível de renda, deseja consumir com o 

intuito de mostrar um padrão de vida, que não necessariamente possuem. 

Conforme estabelece Marques e Correia Neto (2016, p. 158), “a construção de uma 

dívida está associada à aquisição de bens e/ou serviços”. Contudo, no âmbito familiar, a 

complexidade é maior. Os gastos e dívidas ultrapassam as barreiras de construção de patrimônio 

ou retornos financeiros, mas que também tragam felicidade e bem-estar. Mas a boa gestão dos 

recursos evita grandes endividamentos e nem comprometimento da renda.  

Para Cerbasi (2003), uma dívida é caracterizada como a utilização de recursos de 

terceiros, sendo este, remunerado por juros. Algumas modalidades como empréstimos 

consignados, financiamentos e cartões de crédito, são recursos de crédito fácil que é oferecido 

pelo mercado e que costumam ter juros relativamente altos. O consumo desordenado e a falta 

de controle de dívidas levam uma boa fatia de brasileiros a usar tais tipos de créditos para sanar 

dívidas. 

Estabelece Gomes (2011), quando um devedor contribui ativamente para se colocar 

em situação de impossibilidade de pagamento, é classificado como sobreendividamento ativo. 

Além desta classificação, quando as dívidas são maiores do que a capacidade pagamento e não 

é possível saná-las, é chamada de inadimplência. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) em 2014, 

foram identificadas três causas principais do endividamento, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Causas principais de endividamento 

Fatos inesperados 

Perda do emprego, doença própria ou de familiares, 

morte do responsável pela maior parte da renda familiar, 

separação conjugal. 

Falta de planejamento 

financeiro 

As compras por impulso excesso de parcelamento de 

compras e uso de linhas de crédito de forma impulsiva e 

descontrolada. 

Empréstimo do nome 

Situação em que se faz empréstimo e/ou financiamento 

em seu nome para terceiros, além da possibilidade de 

emprestar o prórprio cartão de crédito para amigos e 
familiares 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2014). 

 

Esta Pesquisa também mostra que os consumidores confiam que as linhas de crédito 

são muito úteis e trazem benefícios se forem usadas de forma consciente. Contudo, uma parcela 

significativa de entrevistados afirmou que tais facilidades trazem surpresas negativas que 

podem acarretar endividamento excessivo. Conforme o quadro 2 algumas dessas surpresas 

negativas citadas pelos entrevistados foram: 

 

Quadro 2 – Surpresas negativas citadas pelos entrevistados 

1. Excesso de linhas de credito, com oferta ostensiva. 

2. Falta de informações claras sobre as condições da operação, com 

ênfase nas facilidades e benefícios, sem mencionar os riscos. 

3. Concessão e/ou aumento de limites acima da capacidade de 
pagamento sem solicitação. 

4. Pagamento do valor mínimo da fatura 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2014) 

 

2.3.1 Mercado de Crédito  

 

No Brasil, ocorreram várias mudanças na economia, a oferta de crédito tem se 

tornado cada vez mais comum a pessoas físicas, onde desde 2012 o país vem apresentando 

constantes quedas nas taxas de juros. Tal prática tem aquecido o mercado de concessão de 

crédito e alavancagem no cenário econômico. (VASCONCELOS; GONSALVES; MEDEIROS, 

2014) 

Neste mercado atuam várias instituições financeiras e não financeiras que 

intermediam negociações, encaminhando as poupanças de pessoas físicas e empresas para 

empréstimos e investimentos. O órgão responsável pela normatização, controle e fiscalização 

deste mercado é o Banco Central do Brasil. (GITMAN, 2010) 

Segundo Assaf Neto (2011), o mercado de crédito tem o objetivo de suprir as 

necessidades de caixa de curto e médio prazo dos vários agentes econômicos, sendo concedido 

crédito à pessoa física ou empréstimos e financiamentos às organizações. Tais operações são 

realizadas por diversas instituições financeiras que atuam como intermediadoras diretas e 

indiretas. Para Santos (2009), o destino do crédito deve ter vinculação ao objetivo do cliente.  



 

23 

 

2.3.2 Classificações e tipos de dívidas 

 

Para Marques e Correia Neto (2016), as pessoas e empresas precisam entender e 

gerir as suas necessidades atuais, sejam elas de curto, médio e longo prazo. Conforme destaca 

D’Aquino e Maldonado (2012) é necessário ter maturidade financeira e priorizar quais são os 

desejos de agora e, adiá-los para benefício futuro. Com essas priorizações, a pessoa reconhece 

a importância no processo de renúncia e entende o valor do processo de escolha. Ou seja, é 

possível evitar endividamentos desnecessários, à medida em que os recursos certos são 

utilizados apenas nos momentos necessários. (MARQUES E CORREIA NETO, 2016) 

Esses autores descrevem que é necessário classificar as dívidas conforme a sua 

natureza. Desta forma, as dívidas podem ser classificadas como: 

 Quanto ao prazo de vencimento: é considerada como curto prazo uma dívida 

que possui um prazo de vencimento que não ultrapassa um ano, que não 

significa necessariamente que a família está endividada, pois estas podem 

ser pequenos gastos do cotidiano; ou de longo prazo quando seu prazo de 

vencimento é maior que um ano, podendo significar endividamento quando 

a renda futura já estiver comprometida com esses gastos. 

 Quanto ao planejamento: certas dívidas são realizadas conforme 

planejamento da família, podendo ser um investimento, como a aquisição 

de um bem ou podem não ser planejadas, quando são em decorrência de 

uma má gestão ou de um acontecimento inesperado, como uma doença 

grave ou batida de um carro. 

 Quanto à qualidade: podem ser classificadas como boas ou ruins, depende 

do objetivo que se deseja alcançar através da aquisição da dívida e da 

maneira que irá comprometer o orçamento familiar. (MARQUES E 

CORREIA NETO, 2016) 

Para Hoji (2012), o mercado de crédito é a opção mais comum que as pessoas ou 

empresas utilizam para atender as necessidades de caixa de curto e médios prazos, por meio do 

relacionamento com intermediários financeiros, como bancos públicos e privados e sociedades 

de crédito, financiamento e investimento, com o objetivo de antecipar o consumo e atender a 

emergências. 
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Segundo o Banco Central do Brasil (2016), o financiamento consiste em uma 

modalidade de crédito com destinação específica dos recursos tomados, como a aquisição de 

um eletrodoméstico ou de um imóvel. Este se estabelece por meio de um contrato entre o cliente 

e a instituição financeira e, geralmente, possui uma garantia, como a alienação fiduciária ou 

hipoteca. Contudo, é necessário que as prestações, assim como os juros, estejam de acordo com 

a renda familiar, sem que comprometa outros pagamentos. Isto posto, algumas modalidades de 

financiamento estão expostas a seguir. 

 

2.3.2.1 Cartão de Crédito 

 

De acordo com a Fundação Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São 

Paulo – PROCON SP, o cartão de crédito é uma ferramenta que promove o mercado de consumo 

e facilita a realização de compras, na medida em que viabiliza o pagamento à vista ou parcelado 

de produtos ou serviços, desde que seja levado em consideração requisitos pré-determinados, 

como validade, abrangência, limite do cartão, entre outros. 

Para Marques e Correia Neto (2016, p. 157), “o que se evidencia é que as principais 

dívidas que levam a família à situação de inadimplência são feitas no cartão de crédito e no 

cheque especial”. Isso porque eles podem ser considerados de curto prazo e de alto custo, 

podendo, assim, não caber no orçamento familiar o valor das parcelas. 

Segundo Hoji (2009), a maneira correta de utilização dessa modalidade é pagar 

integralmente as faturas das compras realizadas para evitar que se pague uma das taxas de juros 

mais elevadas entre as formas de financiamento existentes. 

 

2.3.2.2 Empréstimo Consignado 

 

De acordo com o Banco Central do Brasil (2016), após a realização do empréstimo, 

as prestações serão descontadas mensal e diretamente na folha de pagamento ou de benefício 

previdenciário do contratante. Esta linha de crédito oferece mais segurança, pois não há como 

esquecer ou adiar o pagamento, tendo em vista a maneira como as prestações são quitadas e da 

exigência da autorização prévia e expressa do cliente à instituição financeira concedente do 

empréstimo. 
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Segundo Hoji (2009, p. 111 e 112), essa modalidade possui a vantagem de ter “uma 

das taxas mais baixas entre as praticadas por instituições financeiras, por minimizar o risco de 

inadimplência por meio de débito em folha de pagamento de empresas onde o cliente trabalha”. 

Ainda de acordo com Hoji (2009), é importante destacar que, para qualquer 

modalidade de crédito, o controle faz-se necessário para que todo o salário ou uma parte 

considerável dele não fique comprometida apenas para o pagamento de prestações de 

empréstimos e para que o prazo que foi acordado com a instituição financeira seja devidamente 

cumprido. Essas são modalidades que, a curto prazo, podem atender as necessidades ou desejos 

da família, mas, a longo prazo, podem representar o comprometimento do orçamento familiar 

e afetar, até mesmo, seu padrão de vida. 

 

2.3.2.3 Cheque Especial 

 

De acordo com o Banco Central do Brasil (2016), o cheque especial é um 

instrumento de crédito fornecido ao cliente com o objetivo de cobrir as dívidas geradas por 

cheques que ultrapassem o saldo disponível em conta. Ele é decorrente de uma relação 

contratual e juros que incidem sobre o valor disponibilizado. 

Para Hoji (2009), esse é um tipo de crédito que não deve ser incorporado à renda 

de um indivíduo ou família, tendo em vista que ela é a maneira mais fácil de solicitar 

empréstimo junto a um banco, pois é necessário um valor pré-aprovado e não é preciso que se 

formalize cada vez que seja necessário um novo empréstimo, mas também é a mais cara que 

existe. A taxa de juros cobrada pode chegar a 15% ao mês e 435% ao ano, além de serem 

cobradas tarifas periódicas para manutenção desse recurso, mesmo que não haja sua utilização. 

Portanto, essa é uma alternativa que deve ser usada apenas em casos de urgência e por poucos 

dias. 

 

2.3.2.4 Crediário 

 

Segundo Trevenzoli (2008), o crediário é o produto da relação que se estabelece 

entre o comerciante e o cliente no momento da concessão do crédito, ou seja, oferece a 

possibilidade de o cliente parcelar o valor devido. Os prazos são definidos conforme o tipo e o 
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valor do bem financiado e a capacidade de pagamento do comprador. As taxas de juros são 

fixadas pelas instituições financeiras que operam com os estabelecimentos comerciais. 

As condições a serem preenchidas pelo comprador na concessão do crediário 

variam de acordo com o fornecedor ou comerciante, tendo em vista que alguns estabelecimentos 

exigem apenas alguns documentos e ter o cadastro positivo nos serviços de proteção ao crédito 

enquanto em outros é necessário apresentar comprovação de renda, bem como uma parcela 

mínima de entrada. (TREVENZOLI, 2008) 

Essa modalidade tem sido cada vez menos realizada, tendo em vista que as compras 

realizadas com cartão de crédito são bem menos burocráticas. 

Para Freitas (2009), as instituições financeiras consideram a avaliação de crédito 

mais fácil para pessoas físicas do que as empresas, tendo em vista a complexidade do negócio, 

que necessita ter conhecimento sobre as atividades da corporação. Como as taxas de juros 

praticadas no segmento de pessoas físicas são mais altas, as operações de crédito pessoal são 

também mais rentáveis. 

Segundo dados estatísticos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em agosto de 2019, o cartão de 

crédito continua na liderança entre as modalidades preferidas dos brasileiros; consumidor 

recorre cada vez menos ao crediário em loja. Cerca de 44% dos entrevistados revelaram que a 

principal modalidade que utilizam é o cartão de crédito, em segundo lugar aparece o crediário 

(11%) e em terceiro empréstimos bancários (8%). Outros 7% mencionaram o cheque especial 

e 5% financiamentos. 

De acordo com o levantamento, o cenário de acesso ao crédito confirma a 

importância dos cartões: quase um em cada dois consumidores (47%) possui cartão de crédito. 

Já 19% afirmaram ter limite disponível de cheque especial, 18% crediário de loja, 16% 

financiamentos com parcelas a vencer e 14% empréstimos. Quanto ao número de consumidores 

que possuem crediário em loja, houve uma queda expressiva de 10 p.p entre janeiro de 2017 e 

agosto deste ano — passando de 28% para 18%. 

Ainda segundo o CNDL e SPC Brasil as despesas básicas foram as mais realizadas 

com cartão de crédito: 67% dos entrevistados citaram compra de alimentos e 49% gastos com 

remédios. Também foram mencionados gastos com aquisição de roupas e calçados (41%), 

combustível (40%) e ida a bares e restaurantes (33%). Outro destaque é o crescimento das 
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assinaturas de serviços, como streaming e revistas, que passou de 15% em janeiro para 28% em 

agosto de 2019. 

 

2.3.3 Análise de crédito de pessoa física 

 

Segundo Santos (2009), o processo de avaliação e concessão de crédito recorre ao 

uso de duas técnicas: a subjetiva (que é baseada no julgamento humano) e a objetiva ou 

estatística (que é baseada em processos estatísticos). 

Para Gitman (2010), a seleção de crédito inclui técnicas para determinar o perfil de 

cada cliente para determinado tipo de crédito. O processo abrange a avaliação da qualidade do 

crédito do cliente e sua comparação com os padrões de crédito da empresa e seus requisitos 

mínimos para conceder crédito a um cliente. Dentre as várias ferramentas de seleção de crédito, 

uma popular chama-se 5C’s, onde fornece uma forma de análise aprofundada de crédito, estão 

dispostos no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Os 5C’s  

1. Caráter O histórico de cumprimento de obrigações pelo solicitante. 

2. Capacidade 

A capacidade do solicitante de honrar o crédito pedido julgada com 

base na análise de demonstrações financeiras, com ênfase nos 
fluxos de caixa disponíveis para o pagamento de dívidas. 

3. Capital A relação entre a dívida do solicitante e seu patrimônio líquido. 

4. Colateral 

O valor dos ativos que o solicitante dispõe para dar em garantia do 

crédito. Quanto maior o valor dos ativos disponíveis, maior a 

chance de que a empresa concedente recupere os fundos, em caso 

de inadimplência do devedor. 

5. Condições 
As condições econômicas gerais e setoriais e quaisquer condições 

especiais vinculadas a uma transação específica. 
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

De acordo com mesmo autor, a análise por meio dos 5C’s do crédito não resulta em 

uma decisão específica de aceitação/rejeição, de modo que o seu uso exige a experiência de um 

analista em solicitação e concessão de crédito. A aplicação desse modelo tende a garantir que 

os clientes da empresa paguem, sem necessidade de pressão, segundo os termos acordados. 
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2.3.4 Classificação de devedores 

 

Para Martin (1999), os devedores podem ser classificados em grupos, o que não 

pode pagar e o que não quer pagar. São eles: 

1. O que não pode pagar: por diversas razões, o devedor não consegue sanar 

seus débitos no prazo. Mesmo que possua um patrimônio considerável, mas 

não tenha capital disponível para o pagamento das obrigações. Esse cidadão 

tem algum problema financeiro e não pode honrar com suas dívidas. 

Contudo, esse perfil quando reorganiza suas finanças, tende a quitar suas 

pendencias financeiras. O quadro 4 mostra um pouco desse perfil. 

 

Quadro 4 – Classificação de devedores que não podem pagar 

Momentâneo 

É o devedor que por alguma razão teve queda no seu 

faturamento, ou devido as altas taxas de juros, etc., porém o seu 
endividamento é passageiro, pois possui um patrimônio e boas 

possibilidades de recuperação financeira. 

Sazonal 

É o tipo de devedor que tem fases bem definidas de maior ou 

menor faturamento. Diferenciam-se do devedor momentâneo 

na medida em que é possível vislumbrar com exatidão a época 
de recuperação financeira, bem como a de maior crise. 

Overtrading 
Quando o devedor emprega todo o seu capital em novos 

credores e deixa de honrar os antigos. 

Pré-insolvente 

Esse devedor começa um gradual e difícil processo de 
endividamento. O declínio financeiro é aparente, pois ele 

procura todas as formas de manter em operação. Sua 

recuperação financeira é complicada e improvável. 

Insolvente 

Sem qualquer possibilidade de recuperação, o total das dívidas 

ultrapassa o próprio patrimônio do devedor e não há mais 

qualquer controle. Quando ainda existe algum recebimento, 
está comprometido com despesas essenciais. 

 

Fonte: Martin (1999) 

 

2. O que não quer pagar: nesse caso, a pessoa possui condições de liquidar sua 

dívida, mas por razões próprias opta por não efetuar o pagamento de suas 

obrigações. O quadro 5 apresenta detalhes desse perfil. 
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Quadro 5 – Classificação de devedores que não querem pagar 

Exigente 

É o consumidor que está descontente com a mercadoria/negócio 

efetuado e tenta distorcer os termos definidos no momento da 

venda. Pode tratar-se também de mera desculpa para dilação de 
prazo. 

Distraído 

Sem controle algum das próprias contas, é o devedor 

despreocupado e sem atenção, que demonstra total falta de 
estrutura na administração de suas contas. Para ele, o simples 

esquecimento é uma coisa comum que deve ser compreendida 

e tolerada pelos credores. 

Aproveitador 

É a pessoa que se utiliza da burocracia existente para obter 
vantagens. Tem um bom conhecimento da lei e sabe que ganha 

prazo com a morosidade do sistema, só pagando em 

cartório ou após ajuizamento. É um dos tipos mais difíceis de 

se negociar, pois quase sempre já planeja o atraso antes de fazer 
a compra. 

Esquentado 

Não assume a posição de devedor, colando sempre a culpa em 
terceiros, respondendo os contatos de cobrança com insultos e 

grosserias. 

Emotivo 

Esse tipo de devedor insiste em passar uma imagem de que é 

honesto, trabalhador e que nada do que está acontecendo para 

não efetuar o pagamento é culpa dele e sim de fatalidades. Em 
alguns casos as finanças pessoais estão em ordem, porém ele 

não efetua o pagamento das mesmas. 

Maquiado 

Esse devedor que tem o histórico adequado para a análise de 

mercado, mas é somente fachada para deixar de pagar os 
credores. 

 

Fonte: Martin (1999) 

 

2.3.5 Inadimplência 

 

Segundo dados do Serviço de proteção ao consumidor (SPC) e a Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (2019), a população entre 30 e 39 anos, mais da metade estão 

endividadas. Estes órgãos estimaram que até o início desse ano, um total de 62,08 milhões de 

negativados. O que equivale a 40,2% da população adulta. 

Estratificando por região do Brasil, no Sudeste, região que abriga maior fatia da 

população, o número de negativados alcançou a marca de 26,45 milhões, ou 39,7% da 

população adulta local. O Contingente também é grande no Nordeste (16,69 milhões, ou 40,9% 

da população adulta local). No Sul, são 8,31 milhões de consumidores, ou 36,4% da população 

adulta local, a menor entre as regiões. Já no Centro-Oeste, o contingente de negativados foi de 

5,00 milhões, ou 42,1% da população adulta local. Por fim, no Norte, os negativados somam 

5,62 milhões, a maior proporção adulta local: 46,2%. Conforme mostra o gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Estimativa de Inadimplentes por Região

 

Fonte: SPC Brasil e CNDL (2019) 

 

Ao fazer mais uma abertura por faixa etária, o destaque está na população com 

idades entre 30 e 39 anos, mais da metade (51,1%) está com o nome restrito, algo como 17,61 

milhões de pessoas. Também merece destaque outra faixa etária bem endividada, são os jovens 

entre 25 e 29 anos (47,3%) estão negativados. Entre os mais jovens, com idade de 18 a 24 anos, 

a proporção cai para 16,8%. Na população idosa, considerando-se a faixa etária entre 65 a 84 

anos, a proporção é de 32,8%. Conforme mostra a figura 04. 

 

Gráfico 2 – Estimativa de Inadimplentes por faixa etária 

 

Fonte: SPC Brasil e CNDL (2019) 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, são apresentados todos os processos metodológicos para a realização 

da pesquisa e coleta de dados. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é composta por duas etapas fundamentais: a 

primeira é relacionada a estudos realizados por autores da área de finanças, mostrando o 

embasamento de assuntos relacionado ao tema; a segunda é realizada na análise de informações 

coletadas no âmbito da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Secretariado Executivo - FEAAC da Universidade Federal do Ceará para compreender qual o 

perfil de endividamento dos alunos nesta unidade de educação e evidenciar os impactos no 

planejamento financeiro familiar. 

De acordo com Gil (2010, p. 1), “pode-se definir pesquisa como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

expostos”. A pesquisa evidencia as respostas aos questionamentos realizados na 

problematização do tema. 

A abordagem do problema é classificada como qualitativa, tendo em vista que o 

critério para coleta e identificação dos resultados não são classificados como numéricos, mas 

valorativos. 

O método utilizado é o hipotético-dedutivo, que segundo Marconi (2012) a partir 

de um problema, é identificada uma hipótese que será testada. Após a etapa de identificação 

descarta-se todas as hipóteses reprovadas nos testes, resultando na conclusão do tema. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é considerada como descritiva, pois fatos serão 

inscritos, investigados e catalogados após a observação e sem interferência do pesquisador. 

(ANDRADE, 2010) 

 

3.2 População e Amostra 

 

Com a definição do estudo em caráter quantitativo, definiu-se como população o 

corpo discente da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e 

Secretariado Executivo – FEAAC. Conforme o anuário estatístico de 2019, ao qual refere-se ao 
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período de 2018.2, este bloco acadêmico teve um total de 2.664 alunos matriculados nos 

referidos cursos, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Alunos matriculados por curso 

Código Curso Turno Alunos Matriculados 

1 Administração Integral 432 

33 Administração Noturno 386 

13 Ciências Atuariais Noturno 117 

10 Ciências Contábeis Integral 420 

2 Ciências Contábeis Noturno 391 

8 Ciências Econômicas Integral 316 

9 Ciências Econômicas Noturno 293 

86 Finanças Vespertino 156 

58 Secretariado Executivo Noturno 153 

Total da População 2664 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para calcular o tamanho da amostra, foi utilizada a fórmula de amostragem aleatória 

simples, conforme a seguir: 

 

 

 

Fonte: Berni (2002, p.173) 

Onde: 

n - amostra calculada; 

N - população; 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 

p - verdadeira probabilidade do evento; 

e - erro amostral. 

 

Tendo como valores para a pesquisa: 

n = 164 

N = 2.664 

Z= 1,65 

p=0,80 

e=5% 
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3.3 Coleta de Dados 

 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p. 68), o questionário “é um instrumento de coleta 

de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. Ainda complementam que o questionário possui 

diversas vantagens, dentre as quais destacam-se a economia de tempo com deslocamentos, 

alcança um número maior de respondentes e também obtém respostas mais rápidas e precisas.  

Com a definição da amostra mínima de 164 respondentes, foi aplicada a pesquisa 

na Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo 

(FEAAC), campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado na cidade de Fortaleza, 

onde apresentou uma amostra de 168 respondentes, que serão considerados na análise dos dados. 

A coleta de dados foi efetuada de duas formas. Inicialmente foi elaborado 

questionário online, o qual está no Apêndice A, através do aplicativo Google Forms, e 

disponibilizado o link através das redes sociais do dia 19 de outubro de 2019 ao dia 26 de outubro 

de 2019. Ao identificar uma baixa adesão as pesquisas online, o autor deste trabalho monográfico, 

utilizou-se de questionários físicos e aplicou de forma presencial do dia 24 de outubro de 2019 ao 

dia 25 de outubro de 2019. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os dados da pesquisa empírica realizada com os 

alunos da FEAAC - UFC no presente trabalho monográfico. Inicialmente, são abordadas as 

estatísticas descritivas dos resultados, sendo apresentados em gráficos e tabelas. Logo após, 

foram efetuadas as análises e cruzamentos das informações com o intuito de atingir os dois 

objetivos específicos do estudo: analisar se os conhecimentos adquiridos na universidade são 

aplicados na gestão de seus recursos, e evidenciar o impacto do endividamento no planejamento 

financeiro familiar.  

 

4.1 Análise dos Dados 

 

4.1.1 Identificação dos Entrevistados 

 

Dos 168 respondentes, a maior parte são do sexo feminino, totalizando 91 

respondentes, já do sexo masculino são 71 respondentes. Desta forma, 54% das respostas 

correspondem ao gênero feminino e 46% ao gênero masculino. 

A faixa etária predominante nos dados coletados é de 21 a 30 anos, correspondendo 

a 52% do total de respondentes, seguida pela faixa de até 20 anos, com 38%. O Gráfico 3, 

mostra a faixa etária dos respondentes. 

 

Gráfico 3 – Faixa etária dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentre os respondentes, 36 são do curso de administração diurno (21%) e 32 da 

administração noturno (19%), logo em seguida aparecem contabilidade diurno e secretariado 

com 22 respondentes (13%), na sequência economia diurno com 19 (11%), contabilidade 

noturno com 15 (9%), economia noturno com 8 (5%), finalizando com atuária e finanças com 

7 cada curso (4%). Conforme demonstrado no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Curso dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O ensino sobre finanças é aprofundado a cada semestre que se passa, ou seja, a 

medida que os alunos vão evoluindo de semestre, os conhecimentos vão se consolidando e 

consequentemente vão aplicando em seus negócios e até em suas vidas pessoais. Diante disso, 

a pesquisa teve a participação de 29 respondentes que estão cursando 1º ou 2º semestres, 40 

alunos que estão cursando 3º ou 4º, em seguida mais 40 alunos que estão cursando 5º ou 6º 

semestres, na sequência 26 alunos que estão cursando 7º ou 8º e 33 alunos que estão cursando 

9º ou mais, conforme mostra o gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Relação de semestres dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outros dados coletados para o estudo, são as principais fontes de renda dos 

respondentes, 56 alunos responderam que recebem auxilio familiar, 43 conseguem uma fonte 

de recurso financeiro através de estágio, outros 42 alunos possuem emprego formal (CLT), 16 

alunos possuem bolsa de estudos com a universidade, 7 alunos são profissionais autônomos, 2 

alunos trabalham em um emprego informal e outros 2 estão sendo remunerados através de 

seguro-desemprego, conforme mostra o gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Principais fontes de renda dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Também foram coletados dados referente a quantas pessoas moram na mesma 

residência dos respondentes, dessa forma temos 3 respondentes moram sozinhos, 36 respondes 

informam que moram com mais uma pessoa, 43 informam que moram com mais duas pessoas, 

48 informam que moram com mais três pessoas, 19 informam que moram com mais quatro 

pessoas, 12 informam que moram com mais cinco pessoas, 5 respondentes informam que 

moram com mais seis pessoas e 1 respondente informa que mora com mais 9 pessoas na mesma 

residência, conforme mostra o gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Relação de pessoas que moram junto com os respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

4.1.2 Perfil Financeiro 

 

Para um melhor entendimento do perfil financeiro dos alunos, foi questionado qual 

é a renda pessoal deles, conforme mostra o gráfico 8, 61 alunos ganham individualmente até 

R$ 500,00 por mês, 46 ganham entre R$ 500,01 e R$ 1.000,00, outros 25 alunos ganham entre 

R$ 1.000,01 e R$ 1.500,00, logo em seguida aparecem 15 alunos que possuem uma renda 

mensal individual de R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00, 6 alunos que ganham de R$ 2.000,01 a 

R$ 2.500,00 e mais 15 alunos que ganham mensalmente mais de R$ 2.500,00. 
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Gráfico 8 – Renda individual dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para analisar o contexto financeiro ao qual o respondente estava inserido, foi 

perguntado qual foi a renda familiar da residência onde morava, os dados mostram que 10 

alunos responderam que a renda familiar é de até R$ 1.000,00, outros 36 entrevistados 

responderam que a renda era de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00, em seguida mais 41 alunos 

assinalaram que a renda familiar era de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00, 29 informaram que era de 

R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 e outros 52 respondentes informaram que a renda familiar era de 

mais de R$ 4.000,00, conforme mostra o gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Renda familiar dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para entender o contexto familiar no que tange as finanças da residência do 

respondente, sabe-se que o primeiro contato com finanças geralmente ocorre por influência dos 

pais e diante disse, foi perguntado sobre qual é o maior nível de escolaridade dos pais do 

respondente. Conforme mostra o gráfico 10, a maioria dos pais dos respondes possuem ensino 

médio completo, sendo 52 respostas da pesquisa, em seguida aparece o ensino superior 

incompleto com 22 respostas, ensino superior completo e pós-graduação com 21 respostas cada 

um. Outros 19 possui ensino fundamental incompleto, seguido por 18 com ensino médio 

incompleto e mais 15 pais dos respondentes possui ensino fundamenta completo. 

 

Gráfico 10 – Maior nível de escolaridade dos pais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.3 Educação Financeira 

 

A pesquisa também tem o objetivo de avaliar a educação financeira dos 

respondentes, no gráfico 11 foi questionado se os mesmos já ouviram falar em educação 

financeira e 93% do total informaram que sim, ou seja, 157 respondentes tem um conhecimento 

sobre o assunto, enquanto apenas 11 alunos que representam 7% das respostas informam não 

ter conhecimento aprofundado em educação. No gráfico 12, a intenção é demonstrar de onde 

os alunos adquiriram esses conhecimentos em educação financeira e conforme dados coletados 

86% dos respondentes tiveram como principal canal de conhecimento sobre o assunto através 
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da internet, onde possui muitos sites especializados e vídeos disponíveis. Em seguida aparece 

a universidade com 64% respostas, onde nos cursos estudados possuem o ensino de finanças 

nas ementas. Na sequência a mídia, principalmente as TVs, com 53% das respostas coletadas. 

Outra fonte bem procurada é através de amigos com 34% das respostas e seguido pelos livros 

com 33%. 

 

Gráfico 11 – Relação de alunos que já ouviram falar em educação financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 12 – Fontes onde os respondentes já consultaram informações sobre educação 

financeira. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



 

41 

 

Mesmo nos dias atuais, onde todos estão cercados de muita tecnologia e fácil acesso 

a informação, a família ainda continua sendo a grande influenciadora em vários aspectos, foi 

perguntado aos alunos se eles conversam com os pais sobre assuntos financeiros e 64% dos 

respondentes informaram que sim, ou seja, 100 respondentes já dialogaram com familiares 

sobre suas finanças, enquanto os outros 36% preferem resolver finanças sem conversar com a 

família ou com quem residem conforme mostra o gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Relação de alunos que conversam sobre finanças com familiares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Adquirir conhecimento financeiro, se torna uma atividade inerente a todo ser 

humano que precisa administrar seus recursos, onde a maioria das pessoas tem recursos 

escassos. Foi perguntado aos alunos quais eram seus níveis de conhecimento em educação 

financeira, onde eles deviam assinalar uma nota de 0 a 10. Desta forma, 1% de todas as respostas 

informa ter zero conhecimento em educação financeira, 15% informaram ter conhecimento 

mediano nesse assunto assinalando a nota 5 no questionário, em sequência 18% dos 

respondentes informam ter bons conhecimentos em finanças assinalando a nota 8, apenas 3% 

dos alunos informam dominar o assunto educação financeira marcando a nota 10 no 

questionário conforme mostra o gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Nível de conhecimento em educação financeira. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao saber dos níveis de conhecimento, foi perguntado aos alunos quais foram as 

principais fontes de conhecimento sobre finanças. 58% das respostas informam que adquiriram 

esse conhecimento na prática, 14% através das disciplinas ofertadas na universidade e 13% em 

Revistas, livros, TV ou rádio. 8% com os ensinamentos da família e 5% através de canais no 

Youtube, conforme mostra o gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Fontes de Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Várias ações devem ser efetuadas para conseguir uma boa gestão dos recursos 

financeiros, sendo uma das mais importantes a do planejamento, onde cada pessoa faz o 

levantamento de quanto irá gastar em determinado período. Essa pergunta foi aplicada no 

questionário e conforme os dados 4% costuma planejar suas finanças diariamente, 5% realiza 

quinzenalmente e 9% semanalmente. O maior número de alunos respondeu que não costumam 

fazer um planejamento financeiro, representando 37% dos entrevistados, em segundo lugar os 

alunos informam que fazem planejamento de forma mensal, tendo em vista que a maioria das 

organizações efetuam pagamentos aos seus funcionários de forma mensal. Cerca de 15% dos 

entrevistados faz planejamento de forma esporádica, conforme mostra o gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Frequência de Planejamento Financeiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para executar um bom planejamento financeiro, ferramentas são necessárias para 

que o objetivo seja atingido. Foi perguntado aos alunos que tipo de ferramentas eles costumam 

utilizar para planejar suas receitas e despesas mensais, conforme mostra o gráfico 16, 45% 

costumam utilizar planilhas para esta atividade, em seguida aparece o caderno com 35%, que 

mesmo sendo uma forma antiga para tal finalidade, ainda possui uma grande adesão. E a terceira 

ferramenta mais é o aplicativo de celular com 15% das respostas conforme mostra o gráfico 17. 

Vale ressaltar que existem diversos aplicativos no mercado, desde os mais simples e sem 

nenhum custo até os mais sofisticados. 
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Gráfico 17 – Ferramentas de Planejamento Financeiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a etapa de planejamento dos recursos financeiros, vem a execução 

propriamente dita, onde vários problemas surgem na gestão das finanças. A pergunta aplicada 

no questionário foi quais são as principais dificuldades na gestão das finanças pessoais. Cerca 

de 52% dos entrevistados cita a escassez de tempo para se dedicar a tal atividade, 34% relatam 

a falta de conhecimento técnico sobre o tema e por último com 33% das respostas, a falta de 

orientação para conduzir da melhor forma a gestão financeira conforme apresenta o gráfico 18. 

 

Gráfico 18 – Problemas na gestão de recursos financeiros pessoais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com o intuito de saber o perfil de gastos dos alunos da FEAAC, a pergunta aplicada 

no questionário foi com reação aos gastos do respondente, segundo aos dados coletados é de 

que 38% dos alunos gastam menos do que ganham, 34% gastam igual ao que ganham e 28% 

Gastam mais o que ganham, que pode desencadear em alto endividamento e possível 

inadimplência no futuro, conforme mostra o gráfico 19. 

 

Gráfico 19 – Gastos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após finalizar a etapa de perguntas aos alunos sobre educação financeira, foi 

questionado aos alunos se deveria existir uma disciplina em seu curso de graduação voltada a 

gestão das finanças pessoais, ajudando aos estudantes como movimentar melhor o dinheiro. Foi 

colocada uma escala de 0 a 10 para o respondente demonstrar o grau de importância do tema. 

Diante disso 60% dos alunos avaliaram com nota 10, ou seja, 100 alunos considera um assunto 

importante que poderia estar na ementa da universidade, conforme mostra o gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Necessidade de disciplina votada a gestão de finanças pessoais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.4 Endividamento 

 

Como citado anteriormente, muitos dos aprendizados relacionados a finanças são 

adquiridos através dos familiares, principalmente dos pais. Diante disso, foi aplicado no 

questionário a seguinte pergunta: na sua família possui alguém endividado? Dos 168 

respondentes, 48% informaram que em parte, poucos estão, 25% que quase todos, 18% que 

ninguém possui dívidas na família e os outros 9% destaca que todos estão endividados conforme 

mostra o gráfico 21. 

 

Gráfico 21 – Relação de endividados na família 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Baseados na resposta anterior, foi perguntado se os próprios respondentes possuíam 

dívidas e conforme dados coletados 61% não possuem dívidas e 39% não estão endividados 

conforme mostra o gráfico 22. 

 

Gráfico 22 – Relação de endividados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como 39% possuem dívidas, que são 66 alunos, foi perguntado os principais 

motivos que levaram os respondentes ao endividamento, conforme mostra o gráfico 23. 

 

Gráfico 23 – Principais motivos das dívidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Hoje existem inúmeras formas de crédito no mercado, qual o uso foi se modificando 

no decorrer do tempo, por exemplo, inicialmente os grandes varejistas começaram a financiar 
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as compras de clientes através de crediários das lojas, tempos depois surgiram os cartões das 

lojas, e nos tempos atuais o grande facilitador de crédito é o cartão de crédito que com o advento 

das fintechs, democratizou o acesso e tem sido a modalidade mais usada. Foi perguntado aos 

alunos qual a forma de crédito mais usada e 85% responderam cartão de crédito, seguido pelo 

cartão das lojas com 18%, financiamentos bancários com 15%. Outros 10% fazem uso de 

empréstimo consignado e cheque especial, 5% financiamento de imóveis e por último o 

crediário de lojas com 2%, conforme mostra o gráfico 24. 

 

Gráfico 24 – Principais créditos usados pelos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outro fator importante ao adquirir uma dívida, é o tempo de comprometimento, se 

em determinado período o respondente terá o valor disponível para pagamento do valor parcial 

ou total da dívida. Perguntamos aos alunos qual o prazo de comprometimento das dívidas e 32% 

dos respondentes informaram que estão com dívidas até 3 meses, 21% de 3 até 6 meses, 12% 

de 6 a 9 meses e de 9 a 12 meses, por último 23% estão com dívidas acima de 12 meses, 

conforme mostra o gráfico 25. 
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Gráfico 25 – Tempo de comprometimento das dívidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para entender o valor das dívidas dos respondentes, foi perguntado a eles qual o 

valor das dívidas dos alunos e 36% possuem dívidas de até R$ 1.000,00, 18% possuem dívidas 

de R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 e Acima de R$ 4.000,00, 17% de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 e 

11% de R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00, conforme mostra o gráfico 26. 

 

Gráfico 26 – Valores do endividamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi perguntado aos respondentes quais eram as principais despesas que geraram as 

suas dívidas, das 66 respostas dos endividados, 30% responderam que foi em decorrência de 



 

50 

 

compras de bens, 20% com gastos com lazer, 14% com lojas de vestuário, 11% com 

medicamentos, 9% com educação, 8% com alimentação, 3% com construção de casa e 2% com 

álbuns de música, locomoção, carro e empréstimo bancário, conforme mostra o gráfico 27. 

 

Gráfico 27 – Principais tipos de despesas que geraram endividamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em posse dos endividados e principais tipos de despesas, foi perguntado aos 

estudantes dos cursos, se as dívidas estavam atrasadas, dos 66 endividados 61% disseram que 

não estão e 39% informaram que sim, conforme o gráfico 28. 

 

Gráfico 28 – Relação de dívidas atrasadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Diante das respostas do gráfico 28, foi perguntado aos respondentes se já tiveram 

que fazer algum empréstimo para quitar dívidas, uma ação muito comum entre pessoas 

endividadas, após a coleta de dados 73% disseram que não fizeram empréstimos para quitar 

dívidas e 27% disseram que sim, já fizeram uma dívida para quitar outra, conforme mostra o 

gráfico 29. 

 

Gráfico 29 – Solicitação de empréstimos para quitar dívidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No gráfico 30 foi perguntado aos respondentes, tendo como princípio os resultados 

da quantidade de alunos que já fizeram empréstimos para pagamento de dívidas (gráfico 29), 

se os mesmos têm conhecimento das dívidas dos principais credores do mercado, dos 66 

respondentes 58% informaram ter conhecimento sobre o assunto e 42% que não, conforme está 

plotado graficamente. 
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Gráfico 30 – Conhecedores das principais taxas de juros do mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Muitos endividados recorrem à renegociação de dívidas, nos quais as financeiras 

responsáveis oferecem alguns benefícios para quem está com problemas no pagamento de 

dívidas que estão principalmente em atraso. Foi perguntado aos respondentes se já fizeram 

algum tipo de renegociação de dívidas e quais benefícios obtiveram com essa ação. 25% dos 

entrevistados informaram que tiveram a ampliação do prazo de pagamento, 22% informaram 

que houve redução da taxa de juros, 13% tiveram a retirada do nome do cadastro de 

inadimplência. 58% dos respondentes não fizeram renegociação de dívidas, conforme mostra o 

gráfico 31. 
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Gráfico 31 – Renegociação de dívidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Muitos cidadãos quando possuem um grande volume de dívidas, chegam a se 

desfazer de ativos para paga-las parcialmente ou totalmente, baseado nisso foi perguntado aos 

respondentes se os mesmos já tiveram que vender algum ativo para pagamento de suas dívidas, 

conforme mostra o gráfico 32, dos 66 respondentes 82% informaram que não venderam 

nenhuma ativo para tal transação e 18% que já venderam algum ativo para amenizar seus 

endividamentos. 

 

Gráfico 32 – Percentual de venda ativos para pagamento de dívidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 Análise das Respostas 

 

Conforme mostrado na seção anterior, a maior parte dos entrevistados pertencem 

ao sexo feminino. Com relação a faixa etária 52% possui idade entre 21 e 30 anos, e os semestre 

que apresentam maior quantidades de respondentes estão entre o 3º e o 6º, classificado em dois 

intervalos: 3º ou 4º e 5º ou 6º. O curso que apresentou mais respondentes foi Administração, 

seguido por Contabilidade, pois são os dois cursos com maior quantidade de alunos 

matriculados na FEAAC. 

No quesito renda pessoal, cerca de 36% dos alunos recebem até R$ 500,00 de renda 

mensal, o que é justificado pois 33% possuem como fonte de renda auxilio familiar, seguido 

por 26%, através de estágio remunerado. Quanto a renda familiar 31% possui renda familiar 

acima de R$ 4.000,00, ou seja, a maioria dos alunos residem com os pais ou cônjuges que ao 

somar a renda torna-se maior que a renda pessoal do respondente. 

Outra informação perguntada na pesquisa foi quanto a escolaridade dos pais dos 

respondentes, onde 31% das respostas são de que os pais possuem ensino médio completo, ou 

seja, a maioria dos pais dos alunos adquiriram conhecimento na gestão dos recursos financeiros 

de forma prática tendo em vista que ainda é pouco significativo o número de escolas de ensino 

fundamental e médio que possuem em sua grade curricular a educação financeira. 

A partir dessas informações e dados obtidos na pesquisa, é possível realizar uma 

análise com o intuito de identificar o comportamento de consumo dos estudantes da FEAAC, 

assim como identificar a relação existente entre esse comportamento e o endividamento. A 

tabela 2 mostra a relação de endividados por curso / turno. 

 

Tabela 2 – Alunos endividados por curso / turno 

Você possui dívidas? 

Curso / Turno Não %AH Sim %AH Total 

Secretariado Executivo / Noturno 8 36% 14 64% 22 

Administração / Diurno 23 64% 13 36% 36 

Administração / Noturno 21 66% 11 34% 32 

Contabilidade / Diurno 14 64% 8 36% 22 

Economia / Diurno 13 68% 6 32% 19 

Contabilidade / Noturno 9 60% 6 40% 15 

Atuária / Noturno 3 43% 4 57% 7 

Economia / Noturno 6 75% 2 25% 8 

Finanças / Vespertino 5 71% 2 29% 7 

Total 102 - 66 - 168 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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NOTA: O percentual é resultado de Análise Horizontal 

 

Conforme dados coletados e tabulados na tabela 2, o curso que apresenta maior 

porcentagem de alunos endividados foi o de Secretariado Executivo Noturno, onde para uma 

amostra de 22 alunos, 14 possuem dívidas, o que representa 64% da amostra para esse curso. A 

amostra para o curso de Atuária Noturno apresentou 57% de endividados, seguido pelas 

amostras dos cursos de Contabilidade Noturno (40%), Administração Diurno e Contabilidade 

Diurno (36%), Administração Noturno (34%), Economia Diurno (32%), Finanças Vespertino 

(29%) e Economia Noturno (25%). Com exceção do curso de Secretariado Executivo, Atuária 

e Contabilidade (todos noturnos), os demais apresentam um endividamento de menos de 40% 

de seus devidos cursos e turnos, um número relativamente baixo se comparado com o cenário 

de endividados do SPC Brasil e CNDL que mostram que 44% dos jovens entre 25 e 29 anos 

estão endividados e inadimplentes conforme mostra o gráfico 2. 

Também é comum esperar que alunos do 1º ou 2º semestres possam estar mais 

endividados, pelo fato de ainda não ter tido contato com as disciplinas que abordam a gestão 

financeira nas empresas e assuntos relacionados, mas no caso da FEAAC é totalmente o 

contrário, pois de uma amostra de 29 alunos que estão nesse período da faculdade, apenas 8 

estão endividados, ou seja, 28% conforme demonstrado na tabela 3. Isso pode ser explicado, 

pelo fato da maioria de alunos nesse período receber auxilio familiar, que na pesquisa representa 

33%, ou seja, a maioria dos respondentes possui como principal fonte de renda auxilio familiar.  

 

Tabela 3 – Alunos endividados por semestre 

Você possui dívidas? 

Semestre Não %AH Sim %AH Total 

1º ou 2º 21 72% 8 28% 29 

3º ou 4º 27 68% 13 33% 40 

5º ou 6º 25 63% 15 38% 40 

7º ou 8º 14 54% 12 46% 26 

9º ou mais 15 45% 18 55% 33 

Total 102 - 66 - 168 
Fonte: Elaborado pelo autor 

NOTA: O percentual é resultado de Análise Horizontal 

 

A pesquisa também identificou que mesmo os alunos que estão endividados na 

FEAAC, em sua maioria, os valores foram divididos até seis meses. Isso mostra que os 

respondentes possuem um bom conhecimento financeiro e procuram parcelar em um número 
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menor de vezes, pois as taxas de financiamento são menores e o comprometimento com as 

dívidas também conforme mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4 - Prazo de comprometimento das dívidas dos respondentes 

Prazo de comprometimento com as dívidas? 

Faixa etária 
Até 3 

meses 

De 3 até 6 

meses 

De 6 até 9 

meses 

De 9 até 12 

meses 

Acima de 12 

meses 
Total 

Até 20 anos 9 2 1 1 1 14 

De 21 a 30 anos 12 10 6 6 9 43 

De 31 a 40 anos 0 2 1 1 3 7 

De 41 a 50 anos 0 0 0 0 2 2 

Total 21 14 8 8 15 66 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outra informação descoberta na pesquisa, é que maioria dos alunos possuem 

dívidas de até R$ 1.000,00, que é justificada pois a maioria deles têm remuneração de R$ 500,00. 

Isso mostra que possuem consciência financeira ao adquirir dívidas e que não compromete a 

renda das pessoas no ambiente familiar, conforme mostra a tabela 5. 

Ao analisar o valor devido por curso, é possível identificar que dos cursos de 

Administração, Contabilidade, Economia e Finanças a maioria dos respondentes possuem 

dívidas até R$ 1.000,00. Os demais cursos possuem pessoas menos endividadas, sendo que a 

maioria com valores acima de R$ 1.000,00, conforme apresenta a tabela 6. 

 

Tabela 5 – Valor das dívidas dos respondentes por faixa etária 

Faixa etária 

Valor das dívidas 
Até 20 

anos 

De 21 a 30 

anos 

De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 
Total 

Até R$ 1.000 reais 11 13 0 0 24 

De R$ 1.001 a R$ 2.000 reais 1 10 1 0 12 

De R$ 2.001 a R$ 3.000 reais 2 6 3 0 11 

De R$ 3.001 a R$ 4.000 reais 0 7 0 0 7 

Acima de R$ 4.000 reais 0 7 3 2 12 

Total 14 43 7 2 66 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 6 – Valor de dívidas por curso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

NOTA: O percentual é resultado de Análise Vertical 

 

Como já falado anteriormente, a família é grande influenciadora no início da vida 

financeira dos jovens quando começam a administrar as suas finanças, tendo em vista que nas 

escolas de ensino fundamental e médio esse assunto não é tão abordado, sendo na universidade 

que o contato com esse assunto fica mais aproximado. Conforme a tabela 7, a maioria dos 168 

respondentes não possuem dívidas ou poucos estão endividados. 

 

Tabela 7 – Relação de endividados na família 

Pessoas endividadas na família 

Faixa etária 
Em parte, 

poucos estão 

Em parte, 

quase todos 

Sim, 

todos 
Ninguém Total 

Até 20 anos 37 12 12 2 63 

De 21 a 30 anos 34 25 18 11 88 

De 31 a 40 anos 8 4 0  2 14 

De 41 a 50 anos 1 1 1 0  3 

Total 80 42 31 15 168 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto ao gênero, a pesquisa evidenciou que as mulheres são mais endividadas que 

os homens, mesmo que a quantidade de respondentes nessa situação seja muito próxima. 

Também cabe destacar que a maioria dos respondentes não possuem dívidas, conforme mostra 

a tabela 8. 

Tabela 8 – Porcentagem de endividados quanto ao gênero 

Você possui dívidas? 

Gênero Não Percentual Sim Percentual Total 

Feminino 56 62% 35 38% 91 

Masculino 46 60% 31 40% 77 

Total 102 - 66 - 168 

R$ dívidas Adm AV% Atuária AV% Cont AV% Econ AV% Fin AV% Sec Exe AV%

Até R$ 1.000 reais 7 29% 0 0% 8 57% 4 50% 1 50% 4 29%

De R$ 1.001 a R$ 2.000 reais 5 21% 1 25% 5 36% 0 0% 0 0% 1 7%

De R$ 2.001 a R$ 3.000 reais 3 13% 1 25% 0 0% 2 25% 0 0% 5 36%

De R$ 3.001 a R$ 4.000 reais 4 17% 0 0% 0 0% 1 13% 1 50% 1 7%

Acima de R$ 4.000 reais 5 21% 2 50% 1 7% 1 13% 0 0% 3 21%

Total 24 - 4 - 14 - 8 - 2 - 14 -

Valor das dívidas por curso
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Fonte: Elaborado pelo autor 

NOTA: O percentual é resultado de Análise Horizontal 

 

Para entender o comportamento de compra dos alunos foi questionado quais foram 

os tipos de despesas que eles mais adquiriram, conforme mostra a tabela 9, ambos os gêneros 

contraíram mais dívidas por compras de bens, isso é explicado pela facilidade de se obter um 

cartão de crédito nos dias atuais, que conforme mostra o gráfico 33, 85% dos respondentes 

usam mais cartão de crédito. 

 

Tabela 9 – Tipos de despesa por gênero 

Despesas por gênero 

Tipos de Despesas Feminino %AV Masculino %AV Total 

Álbuns de música 0 0% 1 3% 1 

Alimentação 3 9% 2 6% 5 

Carro 1 3% 0 0% 1 

Compras de bens 10 29% 11 35% 21 

Construção da casa 1 3% 0 0% 1 

Educação 3 9% 3 10% 6 

Empréstimo bancário 0 0% 1 3% 1 

Lazer 5 14% 8 26% 13 

Locomoção 0 0% 1 3% 1 

Medicamentos 5 14% 2 6% 7 

Vestuário 7 20% 2 6% 9 

Total 35 - 31 - 66 
Fonte: Elaborado pelo autor 

NOTA: O percentual é resultado de Análise Vertical 

 

Gráfico 33 – Principais formas de créditos 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mais uma questão ao ser relacionada é a de quem possui dívidas e faz planejamento 

financeiro, conforme mostra a tabela 10 a relação de endividados e não endividados por curso 

e turno, e se fazem planejamento financeiro. Com esses dados, é possível concluir que as 

pessoas endividadas são as que menos realizam planejamento financeiro, enquanto os não 

endividados são a maioria quando o assunto é planejamento dos recursos. 

 

Tabela 10 – Relação de endividados e não endividados que realizam planejamento financeiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em síntese, na tabela 10, a grande quantidade de respondentes é composta pelos 

cursos de administração, contabilidade e economia (diurno e noturno). Destaca-se que a maioria 

não realiza planejamento financeiro e não possui dívidas. O período de planejamento mais 

utilizado é o mensal. Pode ser justificado, pois as grandes corporações brasileiras costumam 

efetuar pagamentos de forma mensal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Administração Diurno 0 0 2 0 1 1 8 6 2 1 10 5 36

Administração Noturno 3 0 1 0 2 1 4 4 3 2 8 4 32

Atuária 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 7

Contabilidade Diurno 3 0 1 3 0 0 4 1 3 1 3 3 22

Contabilidade Noturno 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 4 4 15

Economia Diurno 0 0 3 1 1 0 3 2 2 1 4 2 19

Economia Noturno 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 8

Finanças 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 7

Secretariado Executivo 0 1 0 2 0 0 2 5 2 3 4 3 22

Total 6 1 8 7 6 3 29 21 13 12 40 22 168

Possui dívidas e faz planejamento financeiro

Rótulos de Linha
Diariamente Semanalmente Quinzenalmente Mensalmente Esporadicamente Não realiza

Total
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho monográfico foi realizado com o intuito de analisar o perfil de 

endividamento dos alunos da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade 

e Secretariado Executivo – FEAAC (UFC). No referencial teórico foram apresentados aspectos 

relacionados a educação financeira, planejamento financeiro pessoal, impactos de uma boa ou 

má gestão desses recursos e endividamento. 

O primeiro objetivo específico é analisar se os conhecimentos financeiros 

adquiridos na universidade são aplicados na gestão de seus recursos, conforme os dados 

coletados, pelo menos 93% dos alunos já ouviam falar em educação financeira. Foi perguntado 

aos respondentes onde os conhecimentos foram adquiridos, 58% informaram que seus 

conhecimentos se deram através da experiência prática, e em segunda colocação com 14% 

aparece a universidade como principal fonte para conhecimentos financeiros. 

Também vale ressaltar que mesmo os alunos tendo um contato com disciplinas 

financeiras, apesar de não serem especificamente voltadas a finanças pessoais, oferecem certa 

base de conhecimento no assunto, mas não são suficientes para a conscientização dos alunos 

planejarem melhor as suas finanças. Pelo menos 37% dos respondentes informam não realizar 

planejamento de suas finanças com frequência e 15% de forma esporádica, não havendo uma 

organização efetiva do que se ganha e gasta, sendo esses propensos ao endividamento. 

No próximo objetivo específico, o intuito é evidenciar o impacto do endividamento 

no planejamento financeiro familiar, inicialmente perguntamos aos alunos se estes conversam 

com a família sobre finanças, 64% informaram que sim, sendo o principal exemplo no início 

da vida financeira. Em posse dessas informações foi perguntado aos alunos o cenário de 

endividamento da família e 48% deles informaram que poucos estão, em seguida perguntamos 

aos próprios alunos qual era a realidade das suas dívidas e assim como refletido em suas 

residências 61% não possuem dívidas. 

Os outros 39% que possuem dívidas, foi evidenciada na pesquisa que em sua 

maioria (52%) é relacionada ao consumismo, isso é consequência de facilidades relacionadas 

aos créditos fornecidos no mercado. Prova disso, que outra questão que também estava no 

questionário complementa essa do consumismo, pois o método mais comum de comprar a prazo 

é através do cartão de crédito, que representou 85% dos respondentes quando questionados 

sobre qual modalidade de crédito era a mais usada no mercado. A má gestão dos recursos 

financeiros é o segundo motivo mais assinalado (42%), sendo mais uma evidência do não 
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planejamento dos recursos pelos alunos. Cabe destacar também, que as pessoas endividadas são 

as que menos realizam planejamento financeiro. 

Diante dos dados coletados, a conclusão do trabalho monográfico, mostra que a 

realidade financeira da FEAAC (UFC) segue na contramão da realidade da maioria da 

população com o mesmo perfil, pois mesmo havendo uma pequena parcela de entrevistados 

que possuem dívidas, vale ressaltar que 36% das dívidas são de até R$ 1.000,00, ou seja, são 

relativamente pequenas em comparação com a maioria dos endividados dessa faixa etária que 

em sua maioria é de 21 a 30 anos. Outro aspecto relevante que 32% das dívidas dos 

respondentes serão quitadas em 3 meses e que 61% destas não estão em atraso. 

Cabe destacar que esses entrevistados que estão razoavelmente bem com suas 

finanças, 63% ganham até R$ 1.000,00, pois suas principais fontes de renda são auxílio familiar, 

bolsas e estágios. E mesmo sendo um valor relativamente baixo, mostra-se que com 

planejamento e organização é possível manter as contas em dia. O fato que comprova tal 

informação foi que mais uma pergunta indagou aos estudantes de como era o comportamento 

dos gastos deles e as respostas foram que 38% gastam menos do que ganha, 34% gastam igual 

ao que ganha e apenas 28% do todo que gasta mais do que realmente deveria.  

Retomando a questão problema, mostra que no geral, os alunos gastam menos do 

que ganham. Apesar da grande maioria dos entrevistados possuir como fonte de renda auxilio 

familiar e estágio, já fazem uma boa gestão desses recursos. E à medida que for aumentando o 

ordenado a tendência é continuar cumprindo com as obrigações e também começar a destinar 

uma parte do salário para outras finalidades. 

Também é importante frisar que 60% dos entrevistados têm interesse em uma 

disciplina focada em finanças pessoais, para além de adquirir mais conhecimentos em técnicas 

de gestão dos próprios recursos, possam começar a desenvolver conhecimentos necessários 

para outros assuntos, como investimentos. 

Durante a pesquisa de campo, foram encontradas algumas limitações. Dentre elas, 

a primeira refere-se a tempo de aplicação, onde o questionário foi aplicado em uma semana 

apenas. Desta forma, a amostra mínima foi atingida e o objetivo do trabalho também, mas se 

houvesse um tempo maior para a aplicação traria uma amostra de maior volume e 

consequentemente mais assertividade na pesquisa. 

Diante do estudo realizado, para quem desejar continuar, sugere-se que a pesquisa 

seja realizada em um período maior e obter uma amostra mais volumosa para aumentar a 

assertividade. Também deveria avaliar aspectos de perfil socioeconômico dos estudantes e 

abranger aos conhecimentos sobre investimentos. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ECONOMIA, 

ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE, SECRETARIADO E FINANÇAS 

DA UFC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE 

E SECRETARIADO EXECUTIVO – FEAAC 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

Esta pesquisa de monografia tem como objetivo identificar o perfil dos alunos da FEAAC/UFC 

em relação ao seu planejamento financeiro aplicado ao endividamento financeiro. O 

questionário se divide em três partes. A primeira parte refere-se as informações pessoais 

básicas, a segunda sobre o planejamento financeiro e a terceira sobre endividamento. Todas as 

questões são de múltipla escolha ou grade e o tempo estimado para responder é de 5 minutos. 

Contamos com sua colaboração. 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS BÁSICAS 

1 – Faixa etária: 

(_) Até 20 anos; (_) De 21 a 30 anos; (_) De 31 a 40 anos; (_) De 41 a 50 anos; (_) Acima de 

50 anos. 

 

2 – Sexo: (_) M; (_) F. 

 

3 – Qual seu curso:   

(_) Administração Diurno;  

(_) Administração Noturno;  

(_) Economia Diurno;  

(_) Economia Noturno;  

(_) Atuária;  

(_) Finanças;  

(_) Contabilidade Diurno;  
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(_) Contabilidade Noturno;  

(_) Secretariado Executivo. 

  

4 – Semestre: (_) 1º ou 2º; (_) 3º ou 4º; (_) 5º ou 6º; (_) 7º ou 8º; (_) 9º ou mais. 

 

5 – Turno: (_) diurno; (_) vespertino; (_) noturno. 

 

6 – Qual sua principal fonte de renda? 

(_) Auxílio familiar;  

(_) Bolsa de estudos;  

(_) Estágio;  

(_) Emprego formal (CLT);  

(_) Emprego Informal;  

(_) Autônomo; 

(_) Seguro-Desemprego; 

(_) Programa Social.  

 

7 – Quantas pessoas (incluindo você), moram em sua residência? ____ 

 

8 – Qual sua faixa de renda pessoal? 

(_) Até R$ 500,00;  

(_) de R$ 500,01 a R$ 1.000,00;  

(_) de R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00;  

(_) de R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00;  

(_) de R$ 2.000,01 a R$ 2.500,00;  

(_) de R$ 2.500,01 ou mais. 

 

9 – Qual sua faixa de renda familiar? 

(_) Até R$ 1000 reais; 

(_) de R$ 1.001 a R$ 2.000 reais; 

(_) de R$ 2.001 a R$ 3.000 reais; 

(_) de R$ 3.001 a R$ 4.000 reais; 

(_) acima de R$ 4.000 reais.  
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10 – Qual o maior nível de escolaridade dos seus pais? 

(_) Fundamental Incompleto;  

(_) Fundamental Completo;  

(_) Ensino Médio Incompleto;  

(_) Ensino Médio Completo;  

(_) Ensino Superior Incompleto;  

(_) Ensino Superior Completo;  

(_) Pós-graduação;  

 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

11 – Você já leu/ouviu falar em Educação Financeira (se NÃO, vá para a questão 15)? 

(_) Sim; (_) Não. 

 

12 – Onde você já leu /ouviu falar em Educação Financeira (Pode marcar mais de uma opção)? 

(_) Mídia;  

(_) Internet;  

(_) Família;  

(_) Amigos;  

(_) Livros;  

(_) Escola;  

(_) Universidade;  

(_) Outro:_________. 

 

13- Você já conversou com sua família ou com quem mora sobre educação financeira? 

(_) Sim; (_) Não.  

 

Em relação a questão abaixo, responda conforme a escala de 0 a 10 onde, 0 significa sem 

conhecimento e 10, domínio de conhecimento. 

14 – Como você considera seu nível de conhecimento em Educação Financeira? 

(Sem conhecimento) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 (domínio de conhecimento) 
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15 – Em que frequência você costuma realizar o planejamento financeiro em sua casa (Se NÃO 

REALIZO, pule para a questão 18)? 

(_) Mensalmente;  

(_) quinzenalmente;  

(_) semanalmente;  

(_) diariamente;  

(_) esporadicamente;  

(_) não realizo.  

 

16 – De que forma você realiza seu planejamento financeiro? 

(_) Planilha;  

(_) Caderno;  

(_) Aplicativo;  

(_) Outro:________________.  

 

17 – O conhecimento que você usa para gerenciar o seu dinheiro foi adquirido principalmente 

de:  

(_) Família; 

(_) Universidade; 

(_) Revistas, livros, tv ou rádio; 

(_) Experiência prática; 

(_) Outro: __________________. 

  

18 – Quais as principais dificuldades que você encontra para gerenciar seus recursos financeiros 

pessoais (Pode marcar mais de uma opção):  

(_) escassez de tempo;  

(_) falta de conhecimento técnico;  

(_) falta de orientação especializada;  

 

19 – Com relação aos seus gastos, você diria que:  

(_) Gasto mais do que ganho; 

(_) Gasto igual ao que ganho;  

(_) Gasto menos do que ganho. 
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ENDIVIDAMENTO 

 

20 – Na sua família, possui alguém endividado? 

(_) Sim, todos;  

(_) Em parte, quase todos; 

(_) Em parte, poucos estão;  

(_) Ninguém. 

 

21 – Você possui dívidas? (_) Sim; (_) Não. 

 

22 - Deveria existir uma disciplina ofertada pela universidade abordando a gestão dos 

recursos financeiros pessoais e educação financeira. 

(Não deveria) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Deveria muito) 

 

23 – Quais são os motivos que justificam o endividamento (Pode marcar mais de uma opção)?  

(_) Má gestão dos recursos financeiros; 

(_) Influência familiar/Falta de orientação;  

(_) Gastos inesperados (ex: Batida de carro, doença); 

(_) Consumismo; 

(_) Fácil acesso ao crédito; 

(_) Outro: _______________  

 

24 – Quais foram as principais formas de crédito utilizadas que geraram o endividamento 

(Pode marcar mais de uma opção)? 

(_) Cartão de crédito; 

(_) Cartão de lojas; 

(_) Empréstimo consignado; 

(_) Financiamento bancário; 

(_) Cheque especial; 

(_) Crediário de lojas; 

(_) Financiamento de imóvel. 
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25 – Qual é o prazo de comprometimento com suas dívidas? 

(_) Até 3 meses; 

(_) De 3 até 6 meses; 

(_) De 6 até 9 meses; 

(_) De 9 até 12 meses; 

(_) Acima de 12 meses.  

 

26 – Qual é o valor aproximado de suas dívidas?  

(_) Até R$ 1.000 reais; 

(_) De R$ 1.001 a R$ 2.000 reais; 

(_) De R$ 2.001 a R$ 3.000 reais; 

(_) De R$ 3.001 a R$ 4.000 reais; 

(_) Acima de R$ 4.000 reais. 

 

27 – Qual tipo de despesa que mais afetou suas dívidas? (Marcar APENAS UMA opção)  

(_) Vestuário; 

(_) Lazer; 

(_) Compras de bens; 

(_) Educação; 

(_) Alimentação; 

(_) Medicamentos; 

(_) Locomoção; 

(_) Outro: _______________ 

 

28 – Estas dívidas estão em atraso? (_) Sim; (_) Não. 

 

29 – Já fez algum empréstimo para pagar as dívidas? (_) Sim; (_) Não. 

 

30 – Já fez renegociação de dívidas? Se sim, teve quais benefícios (Pode marcar mais de uma 

opção)? 

(_) Ampliação do prazo de pagamento 

(_) Redução de taxas de juros 
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(_) Retirada de cadastro de inadimplência 

(_) Outra:___________ 

(_) Não fiz renegociação 

 

31 – Já teve que se desfazer de algum ativo para pagar dívidas? (_) Sim; (_) Não. 

 

32 – Você tem conhecimento das taxas de juros cobradas pelos principais credores do 

mercado? (_) Sim; (_) Não. 

 

Agradecemos a participação! 
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