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RESUMO

Com a atual crise na economia, os temas educação e alfabetização financeira são
frequentes nas discussões dos cidadãos. É cada vez mais evidente que os erros
financeiros impactam o bem-estar individual, bem como criam externalidades
negativas que afetam toda a economia (HUSTON; 2010). Este trabalho trata a
alfabetização financeira como um conjunto do comportamento financeiro,
conhecimento financeiro e atitude financeira – se esses forem desenvolvidos, a
alfabetização melhora. Foi realizada uma pesquisa quantitativa na unidade de
Mangaratiba (RJ) da empresa Vale S/A e da sede regional da Assembleia de Deus
ministério de Madureira no bairro Campo Grande. Ao longo do trabalho, foi realizada
a investigação através da regressão linear múltipla por mínimos quadrados
ordinários, a fim de verificar se a teoria das inteligências múltiplas de Gardner
representa alguma explicação significativa sobre os itens financeiros pesquisados,
resultando que a inteligência lógico-matemática e a intrapessoal têm relevância
estatística para variação do resultado da alfabetização financeira, do comportamento
financeiro, do conhecimento financeiro e da atitude financeira. Também analisou-se
quais variáveis demográficas e socioeconômicas apresentavam significância; foi
verificada influência da idade, da renda mensal familiar, do gênero, da quantidade de
dependentes financeiros, da escolaridade completa e do estado civil sobre
indicadores financeiros. As que apresentaram forte correlação entre si foram a renda
mensal familiar e a escolaridade: quanto maior for esta, maior será aquela. Vale
ressaltar que foram as únicas socioeconômicas e demográficas que apresentaram
significância estatística para explicação do modelo. Com a realização deste trabalho,
foi possível identificar quais variáveis podem ser desenvolvidas no intuito de
melhorar o nível de alfabetização financeira das pessoas, reduzindo assim os erros
na gestão das finanças pessoais.

Palavras-chave:
Alfabetização
financeira.
Comportamento
Conhecimento financeiro. Atitude financeira. Inteligência múltipla.

financeiro.

ABSTRACT

With the current crisis in the economy, the issues of education and financial literacy
are frequent in citizens' discussions. It is increasingly evident that financial mistakes
impact individual well-being as well as create negative externalities that affect the
entire economy (Huston, 2010). This paper deals with financial literacy as a set of
financial behavior, financial literacy and financial attitude - if these are developed,
literacy improves. A quantitative research was carried out at the Mangaratiba (RJ)
unit of Vale S/A and the regional headquarters of the Assembleia de Deus ministry of
Madureira in the Campo Grande neighborhood. Throughout the work, the
investigation was carried out through the multiple linear regression by ordinary least
squares, in order to verify if the theory of the multiple intelligences of Gardner
represents some significant explanation on the investigated financial items, resulting
that the logical-mathematical intelligence and the Intrapersonal relationships have
statistical relevance for variation in the outcome of financial literacy, financial
behavior, financial knowledge and financial attitude. We also analyzed which
demographic and socioeconomic variables presented significance; The influence of
age, monthly family income, gender, number of financial dependents, full schooling
and marital status on financial indicators was verified. The ones that presented a
strong correlation among themselves were the monthly family income and the
schooling: the bigger this is, the greater will be that one. It is noteworthy that they
were the only socioeconomic and demographic that presented statistical significance
for explaining the model. With the accomplishment of this work, it was possible to
identify which variables can be developed in order to improve the level of financial
literacy of the people, thus reducing errors in the management of personal finances.

Keywords: Financial Literacy; Financial Behavior; Financial Knowledge; Financial
Attitude; Multiple Intelligence.
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1 INTRODUÇÃO
A expressão “crise econômica” tornou-se muito frequente ao longo do século
XXI. A condição econômica mundial e brasileira de crise afetam diretamente as
finanças pessoais do brasileiro, ficando cada vez mais importante o cuidado com o
planejamento financeiro (FEBRABAN, 2016). Conforme o site da Federação
Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 2016), controlar o orçamento em tempos de crise
está cada vez mais difícil, pois perde-se o poder de compra, o acesso ao crédito e,
em casos extremos, até o emprego.
O Relatório de Estabilidade Financeira (BACEN, 2014) apresenta um
aumento no endividamento das famílias brasileiras se comparado à taxa de 41,3%
em julho de 2011 e 20% em julho de 2005, passando para 45,5% em dezembro de
2013. O indicador de endividamento é calculado dividindo-se a dívida das famílias
pela Massa Salarial Ampliada Disponível dos últimos doze meses. Esse aumento foi
devido à maior participação do financiamento imobiliário e cartão de crédito.
Diante desse cenário de crise na economia, os temas de educação e
alfabetização financeira estão frequentes nas discussões do impacto da crise para
os cidadãos, como é relatado no site da Estratégia Nacional de Educação Financeira
(ENEF, 2016). Com isso, o governo brasileiro tomou algumas medidas nos últimos
anos, como a edição do decreto 7.397/2010, que institui a ENEF, com o objetivo de,
entre outras providências, promover a educação financeira e previdenciária, como
também a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores (ENEF,
2016). Na pesquisa nacional divulgada em 2009 mostrou que a educação financeira
brasileira é baixa: as pessoas não possuem planejamento de gastos no longo prazo,
demonstram despreparação financeira para a aposentadoria, desconhecimento dos
riscos e dos instrumentos para a sua proteção, dificuldade na tomada de decisões
sobre empréstimos e investimentos, e são vulneráveis a fraudes (BACEN, 2017).
Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD, 2016), a alfabetização financeira tem-se tornado uma importante habilidade
individual na vida das pessoas. As razões se baseiam na transferência de uma
gama de riscos (financeiros) para os consumidores, maior complexidade e evolução
rápida do ambiente financeiro. Além disso, o aumento do número de consumidores e
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investidores ativos na área de finanças e a capacidade limitada de regulamentação
para proteger de forma eficiente os consumidores são pontos relevantes na área de
alfabetização financeira. O número de transações com cartões de crédito e débito
aumentaram em 40,7% de 2012 a 2015, assim também como o número de
consumidores com relacionamento ativos no sistema financeiro aumentou em 40,6%
pelo mesmo período (FEBRABAN, 2015). Também em 2015 houve um crescimento
de 6,6% do saldo das operações de crédito total registradas no ano, com base em
2014.
Como constante no site da ENEF (2016), alguns fóruns globais e regionais já
reconheceram a importância dos esforços nacionais de educação financeira para
sustentar a estabilidade econômico-financeira e o desenvolvimento social inclusivo.
Esse estudo visou levantar quais eram as variáveis que influenciam o nível de
alfabetização financeira, chegando assim aos caminhos que devem ser tomados
para melhora desse índice. Foram analisadas as inteligências múltiplas, como
lógico-matemática, linguística, espacial, corporal-cinestésica, musical, intrapessoal e
interpessoal, bem como as variáveis demográficas e socioeconômicas – a variável
independente da alfabetização financeira, por exemplo, conforme o modelo
proposto.

1.1 QUESTÃO PROBLEMA
Quais são os efeitos dos diferentes níveis das inteligências múltiplas e das
variáveis demográficas e socioeconômicas sobre a alfabetização financeira e seus
componentes como conhecimento, comportamento e atitude financeira?

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo principal
Identificar e quantificar quais são os efeitos dos diferentes níveis das
inteligências múltiplas e variáveis demográficas e socioeconômicas sobre a
alfabetização financeira e seus componentes como conhecimento, comportamento e
atitude financeira.
14

1.2.2 Objetivos intermediários
a) Avaliar o índice de alfabetização financeira do público-alvo.
b) Identificar, dentre as inteligências múltiplas (MI), o tipo predominante do públicoalvo.
c) Identificar e validar os fatores que influenciam na alfabetização financeira por
meio de modelo de regressão.
d) Analisar a influência dos aspectos demográficos e socioeconômicos sobre a
alfabetização

financeira,

comportamento

financeiro,

atitude

financeira

e

conhecimento financeiro.

1.3 HIPÓTESE
As inteligências múltiplas e as variáveis demográficas e socioeconômicas
como idade, renda, gênero, escolaridade, estado civil e quantidade de dependentes
exercem influência sobre a alfabetização financeira, o comportamento financeiro, a
atitude financeira e o conhecimento financeiro.

1.4 RELEVÂNCIA
O presente estudo é relevante por trazer uma abordagem sobre
comportamento, atitude e conhecimento financeiro das pessoas em geral, aspectos
tão importantes para as finanças pessoais, unindo técnicas de duas áreas num
trabalho de alfabetização financeira – dados quantitativos e variáveis psicológicas.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2016a) na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, 75,2% dos brasileiros
possuíam alguma dificuldade de chegar ao fim do mês com seu rendimento familiar,
e 32,4% dos que recebiam o rendimento mais elevado possuíam alguma dificuldade
de chegar ao fim do mês com o rendimento familiar. Para Amadeu (2009), a
educação financeira é de grande relevância já que as pessoas, de um modo geral,
têm suas vidas afetadas pelas decisões de natureza financeira que tomam.
A

alfabetização

financeira

tem

sido

tema

recorrente

nos

países

desenvolvidos, dada a preocupação dos governos em conscientizar as pessoas
15

sobre a necessidade da formação financeira para a vida (AMADEU, 2009). Apesar
da relevância do tema, atualmente, não há um instrumento operacional padronizado
que mensure a alfabetização financeira em sua totalidade (REMUND, 2010). Neste
estudo, adotar-se-á a estratégia utilizada por grande parte dos autores: a
alfabetização financeira será formada pelos fatores conhecimento financeiro, atitude
financeira e comportamento financeiro.
Lusardi e Mitchell (2011) relatam que o custo do analfabetismo financeiro é
um problema social para a sociedade como um todo, não apenas para uma parte
dela. Diante disso, é essencial proporcionar uma educação financeira básica que
permita às pessoas melhor navegar em uma crise econômica. Ora, o tema deste
trabalho torna-o inédito, pois não se encontrou nas bases pesquisadas a abordagem
sobre o tipo de inteligência que uma pessoa possui e o nível de alfabetização
financeira alcançado por ela, assim também como conhecimento, atitude e
comportamento financeiro. Confirmada essa influência, pode-se optar pelo
aperfeiçoamento dessa inteligência para melhor gestão das finanças pessoais.

1.5 DELIMITAÇÃO
1.5.1 Geográfica
A pesquisa foi restrita à unidade portuária da empresa Vale S/A em
Mangaratiba e na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no bairro Campo Grande,
na cidade do Rio de Janeiro, ambas no estado do Rio de Janeiro.

1.5.2 Temporal
A pesquisa foi realizada no ano de 2016 com estudo exploratório no primeiro
e segundo trimestres, e pesquisa de campo no terceiro e quarto trimestres.

1.5.3 Teórica
A delimitação teórica considerou os construtos do modelo hipotético
utilizado. O trabalho de verificação da pesquisa foi feito por meio de questões que
requerem conhecimento em conceitos de juros, inflação, valor do dinheiro no tempo,
16

risco e investimentos em títulos e ações. Também foram utilizadas questões sobre
comportamento e atitude, perfil socioeconômico do respondente, além de realizado
mapeamento do seu tipo de inteligência.

17

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo está estruturado em três seções, cada uma relacionada com os
construtos do modelo hipotético: definição da variável dependente alfabetização
financeira e de seus componentes – conhecimento financeiro, comportamento
financeiro e atitude financeira; definição das variáveis independentes sobre
inteligências múltiplas; relação das variáveis independentes demográficas e
socioeconômicas com a alfabetização financeira.
A seção sobre inteligências múltiplas não possui correlação com a
alfabetização financeira por não ter sido encontrado nenhum trabalho que aborde a
explicação do nível de alfabetização financeira pelas inteligências múltiplas, ou seja,
esta pesquisa é inédita ao realizar tal ligação.

2.1 ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA
“Alfabetização” é definida como a capacidade dos alunos em aplicar
conhecimentos e habilidades em áreas-chave para enfrentar os desafios da vida
real, em vez de apenas dominar o conteúdo curricular específico (OECD, 2013b).
A OECD (2013b) apresenta a alfabetização financeira como o conhecimento
e compreensão de conceitos financeiros e riscos, como também as habilidades,
motivação e confiança para aplicar tais conhecimentos e compreensão em outros
contextos financeiros, tomando decisões eficazes para melhorar o bem-estar
financeiro dos indivíduos e da sociedade, e aumentar a participação na vida
econômica. Para JumpStart (2016), a alfabetização financeira é a capacidade de
utilizar os conhecimentos e habilidades, gerindo de forma eficaz os recursos
financeiros e alcançar a segurança financeira permanente.
Muitos estudos utilizam o conceito de “alfabetização financeira” como igual
aos de “conhecimento financeiro” ou “educação financeira”. Todavia, Huston (2010)
refere que a alfabetização financeira e o conhecimento financeiro são, ambos, de
capital humano, porém possuem diferentes construções. O conhecimento financeiro
é uma dimensão integral, mas não equivalente à alfabetização financeira – porque
esta possui uma aplicação adicional da capacidade e confiança do indivíduo para
18

usar o conhecimento financeiro na tomada de decisões financeiras. Potrich, Vieira e
Paraboni (2013, p. 2) ressaltam que “o foco principal da educação financeira é o
conhecimento, enquanto que a alfabetização financeira envolve, além do
conhecimento, o comportamento e a atitude financeira dos indivíduos”.
Embora não haja uniformidade na conceituação da alfabetização financeira,
Remund (2010) constatou que grande parte dos estudos sobre o tema centraliza-se
em algumas categorias: conhecimento de conceitos financeiros; habilidade para
expressar conceitos financeiros; atitude para gerenciar as finanças pessoais;
capacidade de realizar decisões financeiras assertivas; habilidade de planejamento
das necessidades financeiras futuras. Ora, uma definição que abrange de forma
eficiente esta ideia é a de Jorgensen e Savla (2010): a alfabetização financeira como
a combinação entre os conceitos de “conhecimento financeiro”, “atitude financeira” e
“comportamento financeiro”.
Shockey (2002) diferencia esses conceitos: “conhecimento financeiro” é o
que uma pessoa sabe sobre os conceitos financeiros básicos; “comportamento
financeiro” são as ações e decisões tomadas na gestão dos recursos financeiros; e
“atitude financeira” são as crenças e pensamentos sobre os conceitos financeiros.
Este foi o modelo abordado neste estudo: a média padronizada dos fatores
conhecimento, comportamento e atitude financeira, como fórmula de cálculo da
alfabetização financeira. Depois, foi analisada a significância das variáveis
independentes sobre a alfabetização financeira.
Calculando

a

alfabetização

financeira

a

partir

do

conhecimento,

comportamento e atitude financeira, Potrich, Vieira e Paraboni (2013) encontraram
que os estudantes investigados em sua pesquisa alcançaram nível intermediário em
alfabetização financeira.
Em seu estudo sobre a alfabetização financeira, Jorgensen e Savla (2010),
ao analisar os três componentes que a calculam, descobriram que o conhecimento
financeiro tem uma significativa influência sobre as atitudes financeiras, que tiveram
influência sobre os comportamentos financeiros. Com relação a esses componentes,
percepção, sentimento e reação sobre as mudanças e alterações se dão de forma
individual, particular em cada pessoa (SHOCKEY, 2002). A alfabetização financeira
19

nos indivíduos implica crescimento na forma como se sentem (atitude), sabem
(conhecimento)

ou

realizam

(comportamento)

quaisquer

mudanças.

Esse

crescimento incremental é parte do processo de mudança que um indivíduo sofre ao
longo do tempo (SHOCKEY, 2002). Nas próximas subseções, trataremos essa
composição individualmente.

2.1.1 Conhecimento financeiro
Bowen (2002) define “conhecimento financeiro” como a compreensão dos
principais conceitos e termos financeiros necessários para a vivência diária de uma
pessoa. Como exemplo desses conceitos, temos o conhecimento sobre itens
relacionados à verificação bancária e poupança, seguro de vida e de propriedade,
crédito, impostos e investimentos. Semelhantemente, Delavande, Rohwedder e
Willis (2008) descrevem a dimensão do conhecimento financeiro como um capital
humano adquirido ao longo da vida, através da aprendizagem de assuntos tratados
diariamente de modo eficaz – gestão de receitas, despesas e poupanças. Neste
trabalho, o conhecimento financeiro, como um fator do cálculo da alfabetização
financeira, será mensurado através de perguntas sobre juros, inflação, valor do
dinheiro no tempo, ações, fundos, investimentos, risco e retorno. Posteriormente,
analisar-se-á a significância das variáveis independentes sobre o conhecimento
financeiro.
Huston (2010) expõe que o conhecimento financeiro e a educação financeira
são usados alternadamente na literatura e mídia popular querendo definir o mesmo
conceito. Todavia, a educação financeira é um aspecto destinado a aumentar o
capital humano de uma pessoa, especificamente o conhecimento financeiro
(HUSTON, 2010). Tem crescido uma grande necessidade de se instituírem
programas de educação financeira que consigam ser facilmente acessados e que
tragam aquisição de novos conhecimentos, já que indivíduos bem-educados
financeiramente estão mais aptos a tomar decisões de forma acertada (AMADEU,
2009). Nesse contexto, a educação financeira é definida como o processo pelo qual
os consumidores/ investidores melhoram a sua compreensão de produtos
financeiros, conceitos e riscos, desenvolvendo habilidades que facilitam às pessoas
tomarem decisões acertadas (OECD, 2016).
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A OECD (2013a) considera que, se a educação financeira estiver ligada a
um melhor acesso financeiro, proteção adequada dos consumidores e marcos
regulatórios, desempenha um papel complementar no desempenho da promoção do
resultado da alfabetização financeira. Com isso, a criação de programas de
educação financeira desenhados especificamente para melhorar a alfabetização
financeira tem sido vista como uma solução para mitigar os problemas financeiros
que os indivíduos e as famílias enfrentam (HUSTON, 2010).
Ora, a definição de “educação financeira” descreve um processo, a
educação, em vez de um resultado em termos de competência ou alfabetização.
A educação financeira pode auxiliar as pessoas a obter de conhecimentos
necessários para criar orçamentos familiares, iniciar planos de poupança,
gerenciamento de débitos e formular decisões estratégicas de investimento
para a sua aposentadoria ou para a educação de seus filhos.
(GREENSPAN, 2005, p. 65).

Amadeu (2009) confirmou em seu estudo com alunos de curso superior que
o nível de conhecimento influencia na qualidade das decisões financeiras tomadas.
Os respondentes não apenas dominam os conceitos mínimos, como demonstraram
nas respostas, mas também os aplicam de maneira razoável. O Indicador de
Educação Financeira brasileiro (INDEF, 2017) utiliza o subíndice conhecimento
financeiro para avaliar o entendimento de conceitos financeiros dos respondentes.
Delavande,

Rohwedder

e

Willis

(2008)

assumem

o

acúmulo

de

conhecimento financeiro de acordo com a produção de capital humano, em que a
taxa de aquisição depende da alocação de tempo próprio e de insumos adquiridos
como livros e revistas, cursos educacionais ou consultoria financeira. O
conhecimento é autoprodutivo, no sentido de que um maior conhecimento existente
aumenta a eficiência com a qual o conhecimento futuro pode ser obtido.
Segundo relatório OECD (2013b) que aborda a aprendizagem de
matemática,

português

e

ciências

sobre

a

alfabetização

financeira,

os

conhecimentos de matemática são considerados uma condição necessária para a
alfabetização financeira. Os testes de matemática definem quatro áreas de
conteúdo: mudanças e relações, espaço e forma, quantidade, incerteza. Destas,
apenas a área quantidade intercepta diretamente nos testes de alfabetização
financeira. Ou seja, os conhecimentos de matemática e alfabetização financeira se
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interceptam apenas no conteúdo avaliado pelas operações aritméticas básicas, que
exigem dos alunos a aplicação do conhecimento em um contexto de administração
diário, porém podem ser facilmente substituídos por calculadoras.
Em estudo realizado por Atkinson e Messy (2012) sobre os resultados de
uma Rede Internacional da OECD no trabalho piloto realizado em 14 países,
identificou-se que menos de 50% dos respondentes em alguns países conseguiu
nível elevado em conhecimento financeiro.
Chen e Volpe (1998), em sua pesquisa com estudantes universitários,
chegaram à conclusão de que os alunos conseguiam notas maiores no questionário
sobre conhecimento financeiro com assuntos que tinham maior experiência em sua
vida pessoal, como seguros àqueles que possuem carro e locação de apartamentos
aos que precisavam alugar imóvel durante os anos de faculdade. Já sobre
investimentos, impostos e seguros de vida, áreas em que possuíam pouca
experiência, suas notas eram baixas. Participantes com menos conhecimento
tendiam a ter opiniões erradas e tomar decisões incorretas nas áreas de
conhecimento geral, poupança, empréstimos e investimentos. A habilidade em
finanças

pessoais

mostra

que

melhorar

o

conhecimento

dos

estudantes

universitários é importante; sem conhecimento adequado, eles são mais propensos
a cometer erros no mundo real.
No consolidado das respostas de Lusardi e Mitchell (2006), relacionado ao
conhecimento financeiro, foi encontrado que o tema juros compostos teve uma taxa
de respostas corretas de 67%, isso porque a amostra incluía entrevistados mais
velhos, de 50 e 60 anos, que provavelmente já resolveram assuntos pessoais que
evolviam o cálculo de taxas de juros, como empréstimos e investimentos por
exemplo. Com relação à inflação, 75% responderam corretamente que seriam
capazes de comprar menos depois de um ano se a taxa de juros fosse de 1% e a
inflação de 2%. Porém a pergunta sobre ações, apenas 52% dos entrevistados
responderam corretamente.
Diferentemente, Potrich, Vieira e Paraboni (2013) verificaram, em sua
pesquisa, que os estudantes obtiveram baixo nível de compreensão em assuntos
vistos e vivenciados diariamente nos noticiários e em compras de mercadorias.
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Observou-se que 5,6% não acertaram ou não souberam responder as perguntas
sobre conhecimento financeiro, 48,5% acertaram menos da metade, 44,6%
acertaram mais da metade com pelo menos uma errada e 1,3% apenas acertou
todas as questões. Esses valores foram considerados como indicadores de baixo
nível de conhecimento financeiro.
Lusardi e Mitchell (2011) encontraram que aqueles que não estavam
empregados realizaram um teste de conhecimento financeiro muito pior do que os
que

estavam

empregados

ou

autônomos.

Também

encontraram

que

os

aposentados têm muito mais probabilidade de responder corretamente à pergunta
sobre inflação, possivelmente porque tiveram experiência nesse assunto.

2.1.2 Comportamento financeiro
Para Huston (2010), é cada vez mais evidente que os erros financeiros
venham impactar o bem-estar individual, bem como criar externalidades negativas
que afetam toda a economia. Diante disso, a autora conceitua “comportamento
financeiro”, dentro da alfabetização financeira, como a utilização ou aplicação do
fator conhecimento na gestão das finanças pessoais de maneira consciente.
Semelhantemente, Shockey (2002) descreve “comportamento financeiro” como as
ações eficazes realizadas pelas pessoas no uso e gestão de dinheiro, tais como a
obtenção de renda, poupança e investimentos adequados, como também gastos
conscientes. O IndEF (2017) percebe “comportamento financeiro” como as ações do
entrevistado no seu dia a dia (por exemplo, se gasta mais do que ganha, se guarda
dinheiro e se planeja o futuro).
Matta (2007) criou uma escala para avaliar o comportamento financeiro
referente aos aspectos de gestão financeira, crédito pessoal, consumo, investimento
e poupança. Com essa escala, Potrich, Vieira e Paraboni (2013), ao analisarem o
comportamento financeiro dos universitários, encontraram que, em média, os
participantes apresentaram um comportamento financeiro adequado. Potrich, Vieira
e Kirch (2014) confirmaram que as pessoas com alto nível de alfabetização
financeira também possuem um nível adequado de comportamento financeiro. Matta
(2007) teve como resultado no que se refere ao comportamento financeiro: 41% dos
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entrevistados ficaram com nível baixo, 48% com nível médio e 11% com nível alto.
Na pesquisa realizada, o comportamento financeiro para mensuração da
alfabetização financeira foi apurado através da medida proposta por Matta (2007). E,
posteriormente, foi analisada a significância das variáveis independentes sobre o
comportamento financeiro.
Uma linha muito forte, vinda da psicologia, que tem o objetivo de entender o
comportamento

financeiro

das

pessoas

é

a

relacionada

às

finanças

comportamentais, que estuda o que influencia ou determina as decisões tomadas
por um sujeito com relação às suas finanças pessoais (KAHNEMAN; TVERSKY,
1974).
Segundo a teoria do prospecto de Kahneman e Tversky (1974), sobre o
comportamento financeiro, o indivíduo é avesso ao risco para ganhos mas é
propenso ao risco para perdas. Prefere-se um ganho menor, porém certo, do que
correr o risco de não ganhar nada na obtenção de um ganho maior. Por outro lado,
prefere-se correr o risco de não perder nada ou perder mais do que uma perda certa
menor. Com o exposto, tem-se que o ser humano, diante de perdas, se arrisca mais
a fim de evitá-las; para ganhos, o comportamento é inverso.
Os indivíduos que enfrentam um problema de decisão e possuem uma clara
preferência podem tomar uma decisão diferente se expostos a uma perspectiva
diferente do mesmo problema. Normalmente desconhecem alternativas e seus
efeitos potenciais sobre a atratividade relativa das opções, e são muitas vezes
incertos em como resolver inconsistências detectadas (KAHNEMAN; TVERSKY,
1981).
Seguindo esse pensamento, Block-Lieb e Janger (2006) descrevem que, ao
utilizar o cartão de crédito, uma pessoa pode ter uma visão limitada da situação,
causando uma dissonância cognitiva, pois não sente o poder de compra limitado, já
que a dívida não utiliza o recurso disponível naquele momento e a fatura apenas
chega em alguns dias ou semanas, diferentemente do pagamento à vista, que é
limitado ao recurso atual disponível.
Outro comportamento estudado por Kahneman e Tversky (1974) é sobre
tendência comportamental das pessoas em serem excessivamente confiantes em si.
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O primeiro viés desse comportamento é evidenciar os fatores positivos em
detrimento dos fatores negativos de um fato. O outro é que as pessoas tendem a
negligenciar evidências que são inconsistentes ou contraditórias com as escolhas
realizadas. Para Zerrenner (2007), o excesso de confiança e a subestimação de que
eventos que interrompam sua renda futura aconteçam fazem com que as pessoas
se endividem substancialmente. As pessoas fazem estimativas baseadas em um
valor inicial, derivado de eventos passados, atribuição aleatória ou qualquer outra
informação que esteja disponível; isso tudo ajustado determina a resposta final.
Diferentes pontos de partida levam a estimativas diferentes, que são inclinadas para
os valores iniciais. Tem-se, assim, um comportamento enviesado chamado âncora
(KAHNEMAN; TVERSKY, 1974).
Pelo exposto, a ancoragem acontece não somente quando o ponto de
partida é determinado ao sujeito, mas também quando o sujeito embasa sua
estimativa sobre o resultado de alguma informação incompleta. Quando da utilização
do cartão de crédito, os indivíduos apenas se questionam se o valor da prestação
cabe em seu bolso, não têm real consciência do custo do crédito no final da dívida –
reforça-se a heurística da ancoragem (BLOCK-LIEB; JANGER, 2006).

2.1.3 Atitude financeira
Shockey (2002) define “atitude” como a combinação de informações,
emoções, pensamento e crenças sobre conceitos na aprendizagem; resulta em uma
predisposição para tomar decisões financeiras assertivas, tal como uma atitude
financeira que possa impedir ou facilitar o conhecimento financeiro. A atitude
financeira, como componente de mensuração da alfabetização financeira, está
relacionada ao pensamento, diferentemente do comportamento financeiro, que é
referente ao fazer, executar. A premissa de que a atitude tem um efeito sobre o
comportamento humano não é, no entanto, uma perspectiva exclusiva da psicologia.
Os teóricos do campo da gestão de recursos familiares possuem uma posição
semelhante.
O IndEF (2017) percebe a atitude financeira como a avaliação do modo
segundo o qual o entrevistado enxerga a sua relação com o dinheiro. Neste trabalho,
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utiliza-se a medida adaptada de Shockey (2002) e OECD (2013a), que identificam
como o respondente avalia sua gestão financeira. Posteriormente, analisa-se a
significância das variáveis independentes sobre a atitude financeira.
Segundo Ajzen (1991), as atitudes financeiras são determinadas através de
crenças econômicas e não econômicas quando na tomada de decisão sobre um
determinado comportamento, sendo assim decisivas no processo de tomada de
decisão pessoal. Ribeiro et al. (2009) verificaram que a atitude referente ao
materialismo em estudantes de administração, no que concerne à compra de bens,
é associada à satisfação pessoal, porém há o reconhecimento de que é necessário
gastar menos do que se ganha. Amadeu (2009) confirmou em seu estudo que,
relacionado à poupança para aposentadoria, dominar o conceito não implicaria
necessariamente sua aplicação real, mas indicaria uma consciência quanto à
necessidade de prevenção.
Os melhores resultados em atitude financeira no estudo de Potrich, Vieira e
Paraboni (2013) foram ligados ao controle das despesas mensais e à importância de
gastar apenas o que está dentro do orçamento mensal. No indicador geral, que varia
de 1 a 5, o resultado ficou alto, com média de 4,429.
Sobre assuntos abordados anteriormente, no quadro 1 é possível visualizar
um consolidado desses conceitos novamente.

Quadro 1 - Referência alfabetização financeira
Conceitos de alfabetização financeira

Dimensões

Autores

Capacidade de utilizar os
conhecimentos e habilidades na gestão
dos recursos financeiros.

-Alfabetização
financeira

OECD (2013b);
JumpStart (2016);

Capital humano adquirido ao longo da
vida.

-Alfabetização
financeira
-Conhecimento
financeiro

Combinação de conhecimento,
comportamento e atitude financeira

-Alfabetização
financeira

Huston (2010);
Delavante,
Rohwedder e Willis
(2008);
Potrich, Vieira e
Paraboni (2013);
Jorgensen e Savla
(2010);
Shockey (2002);
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OECD (2013b);
Conhecimento financeiro, atitude
financeira, capacidade e habilidade
financeira.
Compreensão dos principais conceitos
e termos financeiros necessários para a
vivência diária de uma pessoa.
Educação financeira é um aspecto
destinado a aumentar o capital humano.
Ações eficazes realizadas pelas
pessoas no uso e gestão de dinheiro.
Combinação de informações, emoções,
pensamento e crenças sobre conceitos.
Maneira como uma pessoa enxerga a
relação com o dinheiro.

-Alfabetização
financeira

Remund (2010)

- Conhecimento
financeiro

Bowen (2002)

-Conhecimento
financeiro
-Comportamento
financeiro
-Atitude
financeira
-Atitude
financeira

Huston (2010);
OECD (2016)
Shockey (2002);
IndEF (2017)
Shockey (2002);
Ajzen (1991)
IndEF (2017)

Fonte: elaborado pela autora.

2.2 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
“Inteligência” é definida por Gardner (1999, p. 33) como “potencial
biopsicológico para processar informações que podem ser ativadas em um ambiente
para resolver problemas ou criar produtos de valor em uma cultura”. De acordo com
Sternberg (2005), a inteligência é definida pela capacidade de o indivíduo atingir
seus objetivos de acordo com seu ambiente sociocultural estruturado, de fortalecer
os pontos fortes e corrigir ou compensar suas franquezas; é a capacidade de
adaptação ao novo ambiente e de alteração da configuração existente, por meio de
uma combinação de habilidades analíticas, criativas e práticas.
Se a inteligência for considerada um potencial, a teoria de Gardner a firma
como emergente e naturalmente sensível, diferentemente de outras tradicionais, que
a descrevem como fixa e natural. O potencial de uma pessoa podendo ser ativado
depende dos valores culturais entre os quais o indivíduo cresce, oportunidades
disponíveis e escolhas pessoais feitas por si próprio, por sua família e por pessoas
em seu convívio (CHEN; GARDNER, 2011).
Segundo Thurstone (1938), a inteligência é compreendida com múltiplos
fatores, ou habilidades mentais primárias. Ele identificou sete fatores: compreensão
verbal, habilidade de escrita, número, raciocínio, visualização espacial, velocidade
de percepção e memória – porém, com a possibilidade da descoberta de outros
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posteriormente.
A teoria das inteligências múltiplas (MI), desenvolvida pelo psicólogo Howard
Gardner no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, postula que os indivíduos
possuem oito ou mais inteligências autônomas: inteligência linguística, inteligência
lógico-matemática, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência corporalcinestésica,

inteligência

naturalista,

inteligência

interpessoal

e

inteligência

intrapessoal. Individual ou coletivamente, as pessoas utilizam essas inteligências
para criar produtos e resolver problemas que são relevantes para o ambiente em
que vivem (DAVIS et al., 2011). Para confirmar a teoria das inteligências múltiplas,
Armstrong (2001) reforça os casos de lesões cerebrais em que as pessoas pareciam
prejudicar apenas uma inteligência, mantendo as outras inalteradas.
Gardner (1983) considera as inteligências múltiplas como uma combinação
dos potenciais hereditários e as habilidades que podem ser desenvolvidas
dependendo das experiências relevantes do indivíduo. Porém o percurso ao alcance
do bom desempenho em qualquer uma das inteligências múltiplas se diferencia de
pessoa para pessoa em termos quantitativos, referente à velocidade, e em termos
qualitativos, referente ao processo. No quadro 2 consta um consolidado das
definições levantadas até aqui.
Quadro 2 - Referência inteligências múltiplas
Definição inteligência

Autor

Potencial biopsicológico para processar informações que
podem ser ativadas em um ambiente para resolver problemas
ou criar produtos de valor em uma cultura.

Gardner (1999)

Capacidade do indivíduo atingir seus objetivos de acordo com
seu ambiente sociocultural estruturado, de fortalecer os pontos
fortes e corrigir ou compensar suas fraquezas.

Sternberg (2005)

Compreendida por múltiplos fatores, ou habilidades mentais
primárias.

Thurstone (1938)

Combinação de potenciais hereditários e as habilidades que
podem ser desenvolvidas dependendo das experiências
relevantes do indivíduo.

Gerdner (1983)

Fonte: elaborado pela autora.
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As teorias clássicas sobre inteligência focam nas inteligências linguística e
lógico-matemática como mais significativas. A primeira, está relacionada às
linguagens faladas, significados e relações entre palavras, permite usar a linguagem
como um meio para lembrar de informações; entre os profissionais com esse tipo de
inteligência mais frequente encontram-se os escritores, oradores e jornalistas
(GARDNER, 1983). A inteligência lógico-matemática tem a capacidade de detectar
padrões, razão dedutiva e pensamento lógico, sendo frequentemente associada ao
pensamento científico e matemático; as profissões mais comuns são das áreas
lógicas, matemática e científica (GARDNER, 2005).
A maioria dos testes sobre inteligência possui foco nessas duas
inteligências, porém com o trabalho de medir o sucesso escolar apenas; no âmbito
profissional e pessoal, não garantem sucesso. Diante disso, a teoria de Gardner
descreve mais seis inteligências (GARDNER, 2005).
No que se refere à alfabetização financeira, Delavande, Rohwedder e Willis
(2008) abordaram que a inteligência ou “QI” é um parâmetro de habilidade para
aquisição de novos conhecimentos financeiros. A produtividade dos fatores de
aquisição de conhecimento depende da inteligência geral da pessoa. Nos
resultados, encontraram que níveis mais elevados de inteligência estariam
relacionados a taxas de aprendizado mais altas em itens financeiros e à escolha de
carteiras de investimentos mais arriscadas.
A inteligência espacial consiste em manipular e criar imagens mentais a fim
de resolver problemas, não se limitando à vista – Gardner observou que crianças
cegas podem possuir inteligência espacial. As profissões que apresentam com mais
frequência essa inteligência são as de aviador, navegador, cirurgião e jogador de
xadrez (GARDNER, 2005).
A habilidade no uso do corpo ou parte de seu corpo para resolver
problemas, expressar ideias e sentimentos, também na manipulação e produção
com as mãos, caracterizam a inteligência corporal-cinestésica. Esta é demonstrada
por atletas, dançarinos, atores, artesãos e, mais uma vez, os cirurgiões (GARDNER,
2005).
São habilidades da inteligência musical a facilidade de criação, performance
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e apreciação de formas musicais. Incluem sensibilidade ao ritmo, tom, melodia e
timbre (GARDNER, 2005).
A inteligência interpessoal, ligada ao mundo dos seres humanos, é descrita
por Gardner (1983) como responsável por explicar grande parte da empatia de
algumas pessoas. Está relacionada à capacidade de interagir, motivar outras
pessoas e entender suas diferentes personalidades. É capaz também de distinguir
humor, intenções, motivações e sentimentos das outras pessoas. Essa inteligência é
importante para pessoas que trabalham com negócios, professores, médicos e
pessoas envolvidas com política e religião (GARDNER, 2005).
A outra inteligência relacionada ao mundo dos seres humanos é a
intrapessoal, que reflete a capacidade de entender a si próprio, suas fraquezas,
forças, desejos e medos. Inclui a capacidade de autodisciplina, autoentendimento e
autoestima (GARDNER, 2005).
A inteligência natural, citada posteriormente em seus trabalhos, é tratada
como a capacidade de fazer distinções na natureza entre espécies da fauna e da
flora, nuvens e montanhas e outras coisas. Os naturalistas a possuem com
abundância (GARDNER, 2005).
Conforme Gardner (1983), as múltiplas inteligências são diferentes entre si e
independentes, com origens e processos cognitivos próprios. Uma pessoa possui
graus de cada inteligência diferente de outra pessoa e maneiras diferentes de se
organizar para tratar de problemas. Embora algumas inteligências se sobressaiam
nas pessoas independentemente, raramente elas funcionam isoladamente, havendo
a necessidade de combinação de inteligências. A existência de outras três
inteligências foi levantada por Gardner (1999) – a existencialista, a religiosa e a
moral –, porém elas não foram inclusas na lista devido a algumas limitações e
complexidades de estruturação da mente humana.
Para Armstrong (2001), uma pessoa é capaz de desenvolver suas
inteligências, mas isso depende de três fatores principais: dotação biológica –
hereditariedade, fatores genéticos ou lesões cerebrais; história de vida pessoal –
experiências com outras pessoas que acabaram estimulando ou impedindo o
desenvolvimento das inteligências; referencial histórico e cultural – época, local de
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criação, natureza cultural e histórica das experiências de vida. Gaspari e Schwarts
(2002) defendem que, com o desenvolvimento de uma dessas MI, a inteligência
global da pessoa também aumenta, já que melhorar uma delas tem efeitos positivos
na globalidade das funções cognitivas.

2.3 VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS
Muitas pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema alfabetização financeira
utilizam variáveis demográficas e socioeconômicas em seus modelos. Tratar-se-á a
seguir, individualmente, de cada uma dessas variáveis.

2.4.1 Idade
No estudo realizado por Rooij, Lusardi e Alessie (2007) com famílias
holandesas, o índice de alfabetização financeira avançada foi baixo entre os jovens,
mais elevado entre os entrevistados de meia-idade, e diminuía ligeiramente em
idade avançada, sugerindo que as pessoas pudessem estar aprendendo à medida
que envelhecem. Participantes com idades de 23 a 29 e 40 ou mais anos
apresentaram maior conhecimento do que as outras faixas etárias na pesquisa de
Chen e Volpe (1998). O estudo de Walsh e Hershey (1993) sobre o conhecimento e
a manutenção de complexas habilidades críticas do pensamento na velhice revelou
que questões respondidas corretamente em um teste de conhecimento financeiro
foram aumentando com a idade.
Poder-se-ia esperar anos para associar o conhecimento de problemas
complexos com níveis de alfabetização financeira, pois levam-se anos para adquirir
tal estágio. Se a idade está associada com o aumento da experiência em um
problema, então pode estar associada com o aumento da eficiência do pensamento
crítico e soluções de maior qualidade (SHOCKEY, 2002).
Lusardi e Mitchell (2011) encontraram que a alfabetização financeira era
menor entre as pessoas mais jovens, menores de 35 anos, bem como entre aqueles
do grupo com mais de 65 anos de idade. Neste resultado, um ponto a ser
considerado é o de que os jovens estão mais cientes da falta de conhecimento
financeiro do que os com mais idade, que se avaliaram com alto valor de
31

conhecimento financeiro porém obtiveram nota baixa nos testes.
Potrich, Vieira e Paraboni (2013) encontraram diferença significativa em
idade apenas para conhecimento financeiro e alfabetização financeira: com melhor
resultado, os alunos de 21 e 22 anos; pior resultado, os abaixo de 20 anos. Porém
não verificaram significância em comportamento financeiro e atitude financeira.

2.4.2 Gênero
Considerando a alfabetização financeira avançada, as diferenças de gênero
tornam-se acentuadas. Uma grande porcentagem de mulheres apresentou baixo
nível de alfabetização, 34,5% das mulheres estavam no patamar mais baixo,
enquanto apenas 12,1%, no mais alto. Quanto aos homens, são 15,9% e 37,2%,
respectivamente (ROOIJ; LUSARDI; ALESSIE, 2007).
Chen e Volpe (1998), em sua pesquisa, encontraram que as porcentagens
de acertos do questionário sobre conhecimento financeiro dos participantes do sexo
feminino (50,77%) eram inferiores aos dos participantes do sexo masculino
(57,40%). Jorgensen e Savla (2010) não encontraram diferenças significativas com
relação ao gênero sobre o conhecimento financeiro.
Pahl (2000), em seu estudo sobre despesas das famílias britânicas,
identificou que as mulheres gastavam mais com alimentos, roupas e educação;
enquanto os homens, em álcool, automóveis, reparações, refeições, jogos de azar e
férias. Ribeiro et al. (2009) verificaram que os homens consumiam menos que as
mulheres, enquanto estas gastavam mais consigo mesmas que os homens,
destacando assim uma maior propensão ao endividamento dos indivíduos do sexo
feminino.
Lusardi e Mitchell (2006) encontraram que as mulheres geralmente possuem
menos conhecimento financeiro do que os homens. Para as mulheres, a proporção
de respostas corretas é significativamente menor em relação ao conhecimento
financeiro. Também em seu estudo, Lusardi e Mitchell (2011) encontraram que as
mulheres eram menos alfabetizadas financeiramente do que os homens, e essas
diferenças foram estatisticamente significativas.
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Potrich, Vieira e Paraboni (2013) encontraram diferença significativa de
gênero, com melhor resultado para o sexo masculino no comportamento financeiro e
conhecimento

financeiro,

alcançando

assim

melhor

resultado

também

na

alfabetização financeira. Porém não obtiveram significância para atitude financeira.
Seguindo a mesma linha dos resultados anteriores, Potrich, Vieira e Kirch (2014)
concluíram que as pessoas do gênero masculino possuíam probabilidade maior de
apresentarem alto índice de alfabetização financeira do que o gênero feminino.

2.4.3 Renda
Chen e Volpe (1998) acharam, em suas pesquisas, que os participantes com
maior renda pessoal responderam mais perguntas corretas do que aqueles com
menor renda. Por estarem sujeitos a uma maior dificuldade de acesso à educação,
os baixos níveis de renda estavam relacionados a níveis menores de alfabetização
financeira (ATKINSON; MESSY, 2012).
Potrich, Vieira e Paraboni (2013) encontraram diferença significativa de
renda, com melhor resultado para alunos com melhor poder aquisitivo no
comportamento financeiro e conhecimento financeiro, alcançando assim melhor
resultado também na alfabetização financeira; porém, não obtiveram significância
para atitude financeira. Para Potrich, Vieira e Kirch (2014), após idade, renda foi a
variável socioeconômica e cultural que mais influenciou a alfabetização financeira de
seu estudo.

2.4.4 Escolaridade
Rooij, Lusardi e Alessie (2007) encontraram que 48,3% dos entrevistados
com ensino fundamental estavam no nível mais baixo de alfabetização financeira.
Com relação aos índices superiores, a proporção da escolaridade aumentava,
porém, quando considerados os respondentes com diploma universitário, verificaram
que apenas 43,4% estavam no índice superior da alfabetização avançada; quando
considerada a alfabetização básica, a proporção foi de 70,9%.
Contudo, os estudantes universitários têm conhecimento inadequado sobre
finanças pessoais (CHEN; VOLPE, 1998). A justificativa seria o fato de que os
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alunos não adquirem mais conhecimento de finanças pessoais por gastar mais
tempo na faculdade aprendendo outros assuntos.
Lusardi e Mitchell (2006) confirmaram que o analfabetismo financeiro é
agudo entre aqueles com menos grau escolar. Os respondentes sem ensino médio
são mais propensos a responder incorretamente ou incapazes de responder à
pergunta sobre inflação. Em relação à diversificação do risco, somente aqueles que
têm um diploma universitário exibem uma elevada proporção de respostas corretas.
Também foi confirmado pelos autores que a alfabetização financeira é positivamente
correlacionada com a escolaridade.

2.4.5 Estado civil
Para Coelho (2013, p. 91), a “teoria econômica tradicional trata a família
como uma unidade, cujos membros agem em perfeita sintonia de propósito para
maximizar a satisfação das suas necessidades”. Recém-casados não possuem
experiência para administrar o dinheiro, já os viúvos são mais controlados e não se
preocupam com a origem do dinheiro. Seguindo esses achados, os solteiros
apresentam menor controle de suas finanças pessoais, apresentando um maior
endividamento (SPERO, 2000).
Research (2016) concluiu que as pessoas solteiras tendem a ter menores
níveis de conhecimento financeiro comparativamente aos indivíduos casados.
Potrich, Vieira e Paraboni (2013), em seu estudo, não encontraram significância para
a variável estado civil com relação a comportamento financeiro, conhecimento
financeiro, atitude financeira e alfabetização financeira.

2.4.6 Dependentes financeiros
Segundo Becker (1991), os dependentes da família não possuem
divergências de interesses ou preferências, ou porque existe consenso, ou porque o
principal provedor é detentor da capacidade de fazer valer as suas próprias
preferências, transferindo o rendimento para sustentar o restante dos familiares. Já
para Lundberg e Pollak (1996), a relação intrafamiliar corresponde a acordos: a
interação é a negociação entre dois indivíduos, com preferências individuais e poder
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de decisão diferenciados.
Para Sen (1990), na relação familiar, existe a negociação qualitativa, em que
o desejo de cada indivíduo, as percepções relativas ao interesse, ao bem-estar, as
contribuições e pretensões são todos levantados em consideração, como conflito
cooperativo.
Potrich, Vieira e Paraboni (2013) não encontraram significância para a
variável dependentes com relação a comportamento financeiro, conhecimento
financeiro, atitude financeira e alfabetização financeira. Porém, Potrich, Vieira e
Kirch (2014) encontraram que os dependentes influenciavam negativamente na
alfabetização financeira.
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3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA
A abordagem da atual pesquisa se deu de forma quantitativa, a qual, de
acordo com Michel (2009), parte do princípio de que grande parte dos estudos
podem ser quantificáveis, ou seja, as informações serão melhor compreendidas se
tratadas de forma numérica. Na pesquisa quantitativa, o pesquisador descreve,
explica e prediz.

3.2 MÉTODO CIENTÍFICO
O método atual da pesquisa foi o dedutivo, que parte do geral e, a seguir,
desce ao particular. Sua conclusão formal leva a conhecimentos verdadeiros e
indiscutíveis em virtude unicamente de sua lógica (GIL, 2014).

3.3 TIPO DE PESQUISA
3.3.1 Quanto aos objetivos gerais
Este estudo é classificado quanto aos fins como pesquisa exploratória, com
base no conceituado por Gil (2010), pois possui como objetivo proporcionar maior
familiaridade e conhecimento acerca do tema abordado no problema, de modo a
explicitá-lo e construir hipóteses.

3.3.2 Quanto aos meios
Com fundamento em Michel (2009), esta pesquisa, quanto aos meios, é
classificada como estudo exploratório e pesquisa de campo.
Michel (2009) define estudo exploratório como a fase da pesquisa que
auxilia na definição de objetivos e levantamento de informações sobre o assunto
objeto de estudo.
A pesquisa de campo é a investigação empírica do fenômeno realizada no
local que dispõe de elementos para explicá-lo por meio da aplicação de
questionários, entrevistas, testes e observação participante (VERGARA, 2014).
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3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população foi parte dos empregados da Vale S/A e os membros da Igreja
Assembleia de Deus ministério de Madureira.
A amostra foi definida pelo critério de conglomerados (GIL, 2014), pois foram
considerados os empregados próprios da Vale S/A lotados no Terminal da Ilha
Guaíba em Mangaratiba e também os membros ativos da Igreja Assembleia de
Deus Ministério de Madureira em Campo Grande (ADCG) que estavam presentes no
local no dia da aplicação da pesquisa, sendo muito difícil a identificação dos
elementos da amostra.
Foram distribuídos 750 questionários e retornados 312, um total de 41,6%.
Foram

excluídos

70

questionários

por

preenchimentos

incompletos

ou

inconsistentes, totalizando 242 válidos como amostra, 32,27% do total distribuído.
A Vale S/A é uma empresa privada de mineração, com capital aberto, sede
no Brasil e presente em 30 países ao redor do mundo. Possui a missão de
transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável e a
visão de ser a empresa de recursos naturais global número um em criação de valor
de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta (VALE S/A,
2017a).
Pelo informado no site da Vale S/A (2017b), o local em que se concentrou a
amostra é o Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (TIG), onde a ligação entre o
continente e a Ilha Guaíba se dá por uma ponte ferroviária. No TIG, são carregados
25 navios por mês.
Como informa Glecy (2017), a Assembleia de Deus em Madureira foi
fundada na década de 1930, pelo pastor Paulo Levas Macalhão; em 1958, serviu de
base para a estruturação nacional do Ministério por ele presidido, até a sua morte,
no final de 1982. O Ministério de Madureira (CONAMAD) possuía em 2005 cerca de
2 milhões de membros no Brasil e exterior. O local de aplicação do questionário foi a
sede regional da Assembleia de Deus em Campo Grande do ministério de Madureira
no Rio de Janeiro.
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3.5 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada por aplicação de questionários auto
administrados na amostra informada anteriormente. Para Vergara (2014), o
questionário é apresentado em forma impressa ou digital, com uma série de
questões a serem respondidas.
Segundo Michel (2009), foi realizada a observação direta extensiva, que
compreende o questionário, o formulário e o questionário que utiliza escala de
medida. As perguntas do questionário foram distribuídas conforme apresentado no
quadro 3. O questionário utilizado encontra-se no apêndice A deste trabalho.
Quadro 3 – Relação entre as variáveis, instrumento de coleta e autores base
Variável
IAF – Índice de
Alfabetização Financeira
(conhecimento financeiro,
comportamento financeiro e
atitude financeira)
X1 = Idade
X2 = Renda
X3 = Gênero
X4 = Escolaridade
X5 = Estado civil
X6 = Dependentes
X7 = Inteligência lógicomatemática
X8 = Inteligência linguística
X9 = Inteligência espacial
X10 = Inteligência
intrapessoal
X11 = Inteligência corporalcinestésica
X12 = Inteligência musical
X13 = Inteligência
interpessoal

Instrumento
de coleta

Perguntas 7 a
16

Pergunta 1
Pergunta 2
Pergunta 3
Pergunta 4
Pergunta 5
Pergunta 6
Pergunta 17
Itens k) a u)
Pergunta 17
Itens a) a j)
Pergunta 17
Itens v) a ee)
Pergunta 17
Itens jjj) a sss)
Pergunta 17
Itens ff) a oo)
Pergunta 17
Itens pp) a yy)
Pergunta 17
Itens zz) a iii)

Autor base
Chen e Volpe (1998); Shockey
(2002); Matta (2007); Rooij,
Lusardi
e
Alessie
(2009);
Jorgensen e Savla (2010);
Kunkel (2013); OECD (2013a);
Potrich, Vieira e Paraboni (2013);
Potrich, Vieira e Kirch (2016)
Matta (2007)
Matta (2007)
Matta (2007)
Ribeiro et al. (2009)
Matta (2007)
Matta (2007)
Armstrong (2001)
Armstrong (2001)
Armstrong (2001)
Armstrong (2001)
Armstrong (2001)
Armstrong (2001)
Armstrong (2001)

Fonte: elaborado pela autora.
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Como única variável dependente do modelo, temos o IAF = Índice de
Alfabetização Financeira. O IAF foi calculado pela média padronizada dos fatores
comportamento financeiro, conhecimento financeiro e atitude financeira, conforme
adaptado de Jorgensen e Savla (2010).
O comportamento financeiro foi mensurado através da medida proposta por
Matta (2007). A escala, tipo likert de 5 pontos [variando de nunca (1) até sempre (5)],
avalia o comportamento na gestão financeira, utilização do crédito pessoal, consumo
planejado, investimento e poupança. Sendo assim, o comportamento foi avaliado
pela média das questões para cada respondente. Itens negativos foram invertidos
para, num comportamento positivo, a pontuação ser maior.
O conhecimento financeiro foi mensurado através da medida proposta
adaptada de Rooij, Lusardi e Alessie (2009), conforme usaram-no Potrich, Vieira e
Paraboni (2013), dividido em duas partes: conhecimento básico e conhecimento
avançado. O questionário possuía perguntas sobre juros, inflação, valor do dinheiro
no tempo, ações, fundos, investimentos, risco e retorno; com alternativas erradas e
uma certa para cada questão. Conforme adaptado de Kunkel et al. (2013), para cada
uma das 3 questões de conhecimento básico atribuiu-se peso 0,4 para a resposta
correta; para cada uma das 5 questões de conhecimento avançado, foi atribuído
peso 0,76. Assim, o conhecimento financeiro é a soma dos pontos obtidos em cada
questão, com somatório de 5 pontos. A partir da pontuação total, Chen e Volpe
(1998) classificam os respondentes em baixo nível de conhecimento financeiro
(pontuação inferior a 60% do máximo), nível médio (entre 60% e 79% da pontuação
máxima) e alto nível de conhecimento (acima de 80% da pontuação máxima). Essa
classificação também foi utilizada para avaliar a alfabetização financeira e os demais
fatores que a compõe, como é realizado por muitos autores. Para encontrar a
pontuação, o conhecimento financeiro foi dividido por 5 (varia de zero a cinco), o
comportamento e atitude financeira por 4 (varia de 1 a 5) e a alfabetização financeira
por 4,33 (varia de 0,67 a 5).
A atitude financeira foi mensurada através da medida adaptada de Shockey
(2002) e OECD (2013a), conforme usaram Potrich, Vieira e Kirch (2016). A escala,
tipo likert de 5 pontos, variando de discordo totalmente (1) até concordo totalmente
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(5), identifica como o respondente avalia sua gestão financeira. Sendo assim, a
atitude foi avaliada pela média das questões por pessoa. Itens negativos foram
invertidos para, numa atitude positiva, a pontuação ser maior.
A idade foi obtida pela resposta direta sobre quantos anos o respondente
possuía. A pergunta sobre a renda continha 7 alternativas com classes de
rendimento, e o valor utilizado para a regressão foi o médio de cada alternativa. Para
mensuração do gênero, foi utilizado valor binário: feminino = 0 e masculino = 1. A
escolaridade foi obtida através de 5 alternativas, tendo sido considerado na
regressão o montante de anos de estudo: 8 anos equivalia ao nível fundamental
completo; 11 anos, ensino médio completo; 16 anos, ensino superior completo
(considerados 5 anos de duração); 18 anos, pós-graduação e mestrado concluído;
22 anos, doutorado completo. O estado civil também foi considerado com variável
Dummy,

com

4

alternativas

(solteiro;

casado

ou

em

união

estável;

separado/divorciado; viúvo) disponíveis para resposta – considerou-se 1 quando
havia existência de união estável e 0 quando inexistia união estável.
As perguntas que mediram as inteligências múltiplas foram as do Inventário
de Inteligências Múltiplas proposto por Armstrong (2001). Os respondentes
marcaram apenas as proposições com que mais se identificavam, sem máximo ou
mínimo de respostas totais. Foi gerado o percentual de respostas obtidas para cada
inteligência em relação às possibilidades totais.
Foi realizado um pré-teste com 10 pessoas conhecidas para verificar
melhorias e pontos fracos do questionário que seria aplicado. Durante esse período
foi possível verificar que as perguntas que iriam medir a atitude financeira, da forma
como estavam descritas, as pessoas eram direcionadas a responderem com
pontuação máxima, perguntando apenas se concordavam com tal afirmativa. Para
tratamento desse problema, o questionário que mediria a atitude financeira foi
alterado para o utilizado atualmente e já descrito nos parágrafos anteriores. Também
foi observado que o questionário estava muito longo e a partir disso algumas
variáveis foram retiradas e outras consolidadas para diminuir o tempo gasto ao
responder. Não foi possível diminuir mais, pois perderia o sentido do que se
pretendia medir.
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3.6 TRATAMENTO DOS DADOS
Com os dados coletados, as respostas foram consolidadas em uma planilha
do Microsoft Office Excel, que serviu de base para input no sistema de análise Gretl
(acrônimo para General, Regression, Econometrics and Time-series Library), que,
segundo Andrade (2017, p. 1), “é um pacote estatístico livre e multiplataforma
desenvolvido, principalmente, para ser usado em pesquisas econométricas”.
Primeiro, com a utilização do sistema, procedeu-se às estatísticas
descritivas em todas as variáveis, buscando caracterizar a amostra no que tange
aos fatores investigados, usando média, mediana e desvio padrão.
Depois, com objetivo de verificar a relação da variável dependente com as
variáveis independentes, realizou-se uma análise de regressão linear múltipla,
através do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Com o MQO,
podemos estimar os valores dos coeficientes lineares e do angular, de modo que a
soma dos quadrados dos erros de previsão seja minimizada (HAIR et al., 2005). Na
regressão, foram analisados os coeficientes estimados e respectivos p-valor de cada
variável, que, de acordo com Gujarati e Porter (2011, p. 142), é “o menor nível de
significância em que uma hipótese nula pode ser rejeitada”. Para aceitação da
significância estatística do p-valor das variáveis independentes, foi definido como 5%
o nível de significância.
Hair et al. (2005) afirmam que os métodos de análise multivariada referemse a todos os métodos estatísticos que simultaneamente analisam o objeto de
estudo, mais de duas variáveis, tornando possível levantar questões específicas e
precisas de considerável complexidade em cenários naturais. A regressão múltipla é
considerada quando a pesquisa utiliza apenas uma única variável dependente
métrica relacionada a duas ou mais variáveis independentes métricas, com o
objetivo de prever as mudanças na variável dependente sempre que houver
alteração nas variáveis independentes (HAIR et al., 2005).
Os modelos regredidos foram analisados pelo R-quadrado ajustado, definido
por Gujarati e Porter (2011) como o coeficiente que mede a qualidade do
ajustamento, o quanto a linha de regressão amostral ajusta-se aos dados, a
extensão em que a variação de Y é explicada pela variação de X, e pelos resíduos
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quadrados, ou seja, a quantidade do modelo que é explicada por outras variáveis
que não constam na regressão.
Porém, este trabalho não terá o objetivo de explicar a variável dependente e
sim verificar se as variáveis independentes possuem influência significativa sobre a
alfabetização financeira, comportamento financeiro, conhecimento financeiro e
atitude financeira.

3.7 VARIÁVEIS DO MODELO
O modelo foi estruturado conforme equação da figura 1, com descrições na
sequência.

Figura 1 – Modelo hipotético
= α0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + β10 X10
+ β11 X11 + β12 X12 + β13 X13 + ɛi
Fonte: elaborada pela autora.

Onde:
α0 = coeficiente linear;
β = coeficientes angulares das variáveis presentes no módulo;
1

Ɛi = erro;
IAF= Índice de Alfabetização Financeira;
X1 = idade;
X2 = renda;
X3 = gênero;
X4 = escolaridade completa;
X5 = estado civil;
X6 = dependentes financeiros;
X7 = inteligência lógico-matemática,
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X8 = inteligência linguística,
X9 = inteligência espacial,
X10 = inteligência intrapessoal,
X11 = inteligência corporal-cinestésica,
X12 = inteligência musical e
X13 = inteligência interpessoal.
Foi realizado um estudo de correlação entre as variáveis; era possível a
retirada das variáveis independentes que possuíam elevado índice de correlação
entre elas dentro do modelo, porém ela não foi necessária.

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
A primeira limitação refere-se ao instrumento de coleta de dados, pois,
apesar de o pesquisador escrever a orientação de preenchimento detalhada e se
colocar à disposição para tentar dirimir quaisquer dúvidas em relação à aplicação de
questionário auto administrado, não se pode garantir que toda dúvida tenha sido
sanada. Ou seja, podem ocorrer respostas com erros de interpretação.
A segunda limitação também está relacionada ao instrumento de coleta de
dados: o questionário impede o conhecimento das circunstâncias em que foi
respondido, o que é importante na avaliação da qualidade das respostas (GIL,
2014).
A terceira limitação se dá quanto ao método dedutivo utilizado nas ciências
sociais: através das conclusões lógicas, tem-se formado leis gerais, porém existem
exceções facilmente observadas. Ou seja, considerar leis de natureza social, em
que o observado é o ser humano que se difere de um indivíduo para o outro, como
premissas para deduções se torna uma limitação bastante crítica (GIL, 2014).
Outra limitação se dá quanto à delimitação geográfica e à amostra: podem
ocorrer vieses culturais e sociais dos respondentes, restando comprometida a
generalização do estudo para toda a população de diferentes ambientes sociais e
culturais.
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O cenário mundial deste 2016 também pode ser considerado como limitação
do estudo, pois pode enviesar as respostas, já que as pessoas estão expostas a
diversos assuntos financeiros por causa da crise econômica. O ideal seria fazer nos
dois cenários, mas, como o tempo não será suficiente para pegarmos diferentes
momentos, as respostas podem ficar enviesadas.
Como limitação teórica, também temos a mensuração das inteligências
múltiplas através de testes padronizados, que, segundo Armstrong (2001, p. 27),
“medem apenas uma pequena parte do espectro total das capacidades”, podendo o
teste não determinar precisamente a natureza sobre uma pessoa ou a qualidade das
inteligências a ela respectivas.
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4 RESULTADOS
Os resultados obtidos serão aqui abordados com duas subseções: uma com
detalhamento das estatísticas descritivas, e outra com os resultados alcançados da
regressão das variáveis.

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS
O resumo descritivo da aplicação nas duas amostras encontra-se na tabela
1 e detalhado nos próximos parágrafos.

Tabela 1 – Estatística descritiva das amostras
Variável
Idade
Renda familiar
Escolaridade
Quantidade
dependentes
financeiros
Conhecimento
financeiro
Comportamento
financeiro
Atitude financeira
Alfabetização
financeira
Linguística
Lógicomatemática
Espacial
Cenestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal

Média Mediana Mínimo
37,0289 36,0000 20,0000
4393,98 3320,50 415,000
12,8967 11,0000 8,00000
1,76033 2,00000 0,000000

Máximo Perc. 5% Perc. 95%
68,0000 24,0000 56,0000
10375,0 1038,00 10063,8
22,0000 8,00000 18,0000
6,00000 0,000000 4,00000

2,59157

2,68000 0,000000 5,00000 0,760000

4,24000

3,51508

3,55000

1,90000

4,80000

2,35750

4,54250

3,54876
3,21847

3,60000
3,19500

1,90000
1,61667

5,00000
4,41667

2,60000
2,23383

4,40000
4,18283

0,536439 0,545455 0,000000 1,00000 0,272727 0,818182
0,662397 0,700000 0,100000 1,00000 0,300000 1,00000
0,554132
0,593802
0,587190
0,666942
0,607025

0,600000
0,600000
0,600000
0,700000
0,600000

0,000000
0,000000
0,000000
0,100000
0,000000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

0,200000
0,300000
0,100000
0,300000
0,300000

0,900000
0,900000
1,00000
0,900000
0,900000

Fonte: elaborada pela autora.

A idade média dos respondentes foi de 37 anos, variando de 20 a 68 anos
no consolidado das duas amostras. Na Vale, a média foi 37 anos; na ADCG, 38
anos.
A renda familiar média foi R$ 4.393,98, um valor elevado ao comparado com
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a renda familiar média brasileira, de R$ 2.641,63, e a do Rio de Janeiro, de R$
3.346,37, divulgadas pelo IBGE na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009
(IBGE, 2016a).
Com relação ao gênero, 76,9% dos entrevistados válidos eram do sexo
masculino, e 23,1%, do sexo feminino. Na empresa Vale, 12,7% eram do sexo
feminino; na ADCG, 27,9%.
A média de anos de estudo concluídos foi de 12,8 anos, que estaria
localizado entre o ensino médio/técnico e o ensino superior. Com a unidade central
em 11 anos de estudo, o ensino médio/técnico apresentou 57% da amostra. Na Vale
S/A, 19% apresentaram pós-graduação/ mestrado concluído, e 4%, ensino
fundamental.
Segundo o IBGE (2016b), no ano de 2015, respectivamente no Brasil e no
Rio de Janeiro, 56,4% e 52,4% das pessoas viviam em união estável; na amostra
desta pesquisa, 72,7% apresentaram união estável.
A média de dependentes da amostra foi de 1,76, entre 1 e 2 dependentes. O
percentual de dependentes até a mediana 2 é de 69,4%, o restante possui 3 ou mais
dependentes, com máximo de 6.
Para detalhar a alfabetização financeira dos respondentes, vamos descrever
os indicadores que a compõem primeiro: conhecimento, comportamento e atitude
financeira; depois, os três juntos na alfabetização.
O conhecimento financeiro médio da amostra, que varia de 0 a 5, ficou em
2,59 na Vale 2,95 e 2,12 na ADCG. A média das duas amostras ficaram abaixo de
60% da pontuação máxima, ficando na escala com baixo nível de conhecimento
financeiro. Apenas 11% da amostra apresentaram conhecimento financeiro alto,
29% médio e 60% com baixo nível de conhecimento financeiro. Para o
comportamento financeiro, a média ficou em 3,52 para o consolidado das amostras:
na Vale, 3,66; na ADCG, 3,32 – resultados considerados como comportamento
financeiro alto. Apenas 5% da amostra alcançou nível baixo de comportamento
financeiro, 26% médio e 69% alto nível. A atitude financeira média ficou em 3,55 no
total das respostas: na Vale, 3,60; na ADCG, 3,45 – resultados considerados como
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atitude financeira alta. Com baixo nível 3%, com médio 15% e com alto nível de
atitude financeira 81% da amostra. Mesmo o conhecimento financeiro ter ficado com
baixo nível, o mesmo não ocorre com o comportamento e a atitude financeira, que
alcançaram níveis altos.
As questões que alcançaram maior número de acertos foram as
relacionadas, a oscilações de ativos ao longo dos anos, com 77% de acertos, e
inflação, com 71% de acertos. Já a com pior resultado de acertos foi relativa a qual
ativo mais traz retorno no longo prazo, com apenas 25% de respostas corretas.
A alfabetização, que é a média padronizada dos indicadores mencionados
anteriormente, varia de 0,67 a 5. No consolidado das amostras, a média ficou em
3,22: na Vale, 3,40; na ADCG, 2,96 – valores avaliados como nível intermediário de
alfabetização financeira. Na amostra, 14% alcançaram nível baixo de alfabetização
financeira, 50% nível médio e 37% obtiveram nível alto. Valores parecidos com o
encontrado por Potrich, Vieira e Paraboni (2013), onde a amostra apresentou nível
intermediário de alfabetização financeira.
Os valores referentes às médias das inteligências múltiplas serão exibidos
na tabela 2, a seguir. Na empresa Vale S/A, as inteligências que se destacaram em
relação à ADCG foram a lógico-matemática, a espacial, a corporal-cinestésica e a
interpessoal. Já na ADCG, foram a linguística, a intrapessoal e a musical. As
inteligências interpessoal e lógico-matemática foram as com maior valor,
representando as mais desenvolvidas da amostra pesquisada.
Tabela 2 – Perfil das inteligências múltiplas da amostra
INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
Lógicomatemática

Linguística

Espacial

Intrapessoal

Corporalcinestésica

Musical

Interpessoal

Vale

71%

52%

56%

60%

61%

57%

69%

ADCG

60%

56%

54%

64%

58%

62%

65%

Total

66%

54%

55%

61%

59%

59%

67%

Fonte: elaborada pela autora.

4.2 CORRELAÇÃO
Antes de a regressão ser executada, em primeiro momento, foram
analisadas as correlações entre as variáveis constantes na figura 2, sem o objetivo
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de avaliar a significância, mas de expor as correlações entre cada variável. O maior
nível de correlação encontrado foi o da escolaridade com a renda mensal familiar:
0,5511 – mais próximo de 1 do que de zero. Restou verificada uma correlação
representativa, confirmada também pelo resultado da regressão da renda, abordada
no item 4.3.5.

Intrapessoal

Interpessoal

Variáveis

Musical

Corporal-Cinestésica

Espacial

Lógico-Matemática

Linguística

Quantidade de Dependentes

Estado Civil

Escolaridade

Gênero

Renda Mensal Familiar

Idade

Figura 2 – Correlação das variáveis independentes

1,0000 0,1166 0,1082 -0,0221 0,3349 0,3486 -0,0024 -0,0361 -0,0216 -0,0821 -0,1134 0,0023 -0,0266 Idade
1,0000 0,0982 0,5511 0,1390 0,0002 -0,2195 0,1367 -0,0291 -0,0578 -0,1691 -0,0273 -0,2043 Renda Mensal Familiar
1,0000 -0,0970 0,1480 0,2331 -0,0181 0,1872 -0,0622 0,1085 -0,0769 0,0263 0,0169 Gênero
1,0000 -0,0284 -0,1978 -0,1143 0,0946 -0,0737 -0,0889 -0,1174 -0,0938 -0,2279 Escolaridade
1,0000 0,4088 -0,1573 -0,0555 -0,1592 -0,0734 -0,1460 -0,0626 -0,0729 Estado Civil
1,0000 -0,0149 -0,0626 0,0621 -0,0167 -0,0710 -0,0646 -0,0326 Quantidade de Dependentes
1,0000 0,0412 0,2424 0,1857 0,3575 0,1842 0,3262 Linguística
1,0000 0,2899 0,2705 0,1254 0,2120 0,1422 Lógico-Matemática
1,0000 0,3528 0,2981 0,2641 0,2576 Espacial
1,0000 0,2289 0,3533 0,1983 Corporal-Cinestésica
1,0000 0,2625 0,2227 Musical
1,0000 0,2465 Interpessoal
1,0000 Intrapessoal

Fonte: elaborada pela autora.

Após a regressão, foi analisado o fator de inflação da variância (VIF) entre
as variáveis, explicado por Hair et al. (2014) como o recíproco da tolerância, o
quanto duas variáveis diferentes medem a mesma coisa. Um valor de VIF de 5 ou
maior indica um potencial problema de colinearidade. Mesmo algumas variáveis
apresentando correlação significativa, de modo geral não se observou problema de
multicolinearidade, ou seja, existe ausência de colinearidade, que “significa que
nenhum dos regressores pode ser expresso como uma combinação linear exata dos
demais regressores do modelo” (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 206). Todos os VIF
ficaram abaixo de 2, conforme tabela 3, sendo o mínimo possível 1. Os valores
foram os mesmos em todas as regressões realizadas.
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Tabela 3 – VIF das variáveis
Variáveis
Idade
Renda mensal familiar
Escolaridade
Quantidade de dependentes financeiros
Linguística
Lógico-matemática
Espacial
Corporal-cinestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal

VIF
1,179
1,579
1,583
1,226
1,294
1,195
1,334
1,304
1,289
1,261
1,262

Fonte: elaborada pela autora.

4.3 REGRESSÕES MÚLTIPLAS
Na última coluna das tabelas, em que serão descritas as regressões,
constará uma demonstração visual da significância de cada variável, conforme
quadro 4.
Quadro 4 – Representação visual do p-valor relacionado ao nível de
significância
Níveis de
Significância

p-valor menor
ou igual 1%

p-valor maior
1% e menor
ou igual a 5%

p-valor maior
5% e menor ou
igual a 10%

p-valor maior
que 10%

Representação
Asteriscos

***

**

*

Nenhum

Fonte: elaborado pela autora.

4.3.1 Regressão alfabetização financeira
Executada a regressão, a análise dos dados aponta para um modelo pouco
explicativo, devido ao seu R-quadrado ajustado, indicando que apenas 27,42% da
alfabetização financeira podem ser explicados, e os resíduos quadrados são de
57,23%. Como informado no tratamento dos dados, este trabalho não terá o objetivo
de explicar a variável dependente, e sim de verificar se as variáveis independentes
possuem influência significativa sobre a alfabetização financeira, comportamento
financeiro, conhecimento financeiro e atitude financeira.
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Na tabela 4, apresenta-se a contribuição de cada variável independente,
medida pelos coeficientes estimados e respectivos p-valor. A regressão será com a
reta partindo da constante, coeficiente linear, e não de zero.
Tabela 4 – Regressão variável dependente alfabetização financeira com a
constante
Variáveis
Constante
Idade
Renda mensal familiar
Gênero
Escolaridade
Estado Civil
Quantidade de dependentes financeiros
Linguística
Lógico-matemática
Espacial
Corporal-cinestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal

Representação
Visual
1,82221
<0,0001
***
−0,00344865 0,3308
5,34936e-05 0,0005
***
0,0916091
0,2712
0,0367504
0,0043
***
0,0924008
0,2739
−0,0474697 0,0841
*
0,10579
0,6170
0,778047
<0,0001
***
−0,0249453 0,8964
0,00181988 0,9920
0,0501147
0,7125
0,213724
0,2278
0,0486844
0,8193
Coeficiente

p-valor

Fonte: elaborada pela autora.

Considerando 5% como nível de significância para análise das variáveis, a
constante deu significativa, com p-valor menor que zero. Mesmo se todas as
variáveis X fossem zero, a alfabetização já partiria de 1,82, valor bem alto, já que o
limite dessa variável é 5.
As únicas variáveis socioeconômicas que apresentaram coeficiente
significativo para explicação da variável dependente com p-valor menor que o nível
de significância foram a renda mensal familiar e escolaridade. As demais variáveis
podem ser retiradas do modelo, não conseguem explicar quase nada da variável
observada. No estudo realizado por Potrich, Vieira e Ceretta (2013), as variáveis
gênero e idade apresentaram significância para explicação da alfabetização
financeira.
Quanto maior a renda mensal de uma família, mais alfabetizada
financeiramente a pessoa será, podendo-se supor que esteja com mais recursos a
serem administrados e com isso precise procurar mais conhecimento para gestão
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correta desse rendimento. Poderá ser confirmada essa suposição mais à frente,
quando for apresentada a regressão do conhecimento financeiro sobre as mesmas
variáveis independentes. O resultado encontrado está em linha com o achado por
Potrich, Vieira e Ceretta (2013). Para o nível de escolaridade que uma pessoa
possua, a cada ano concluído de estudo, a alfabetização financeira aumenta em
0,0367504, e o indivíduo fica mais preparado em acertar nas decisões financeiras
necessárias de serem tomadas.
Com relação às variáveis das inteligências múltiplas, a única que obteve pvalor menor que 5% foi a lógico-matemática. Qualquer resultado dessa inteligência é
multiplicado pelo coeficiente angular de 0,778047. Com isso, podemos inferir que a
probabilidade de as pessoas que possuem a inteligência lógico-matemática bem
desenvolvida terem uma alfabetização financeira alta é maior que a de uma pessoa
que não a possua. Nas outras inteligências medidas, isso não ocorre.
Se forçarmos a reta a iniciar no ponto 0 de Y, o resultado das variáveis sofre
alteração conforme tabela 5. O valor do R-quadrado não centrado fica em 97,38%
de explicação, e o centrado, em 18,76%.
Tabela 5 – Regressão variável dependente alfabetização financeira sem a
constante
Variáveis
Idade
Renda mensal familiar
Gênero
Escolaridade
Estado Civil
Quantidade de dependentes financeiros
Linguística
Lógico-matemática
Espacial
Corporal-cinestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal

Coeficiente

p-valor

0,00471672 0,1899
3,96765e-05 0,0156
0,181295
0,0425
0,08529
<0,0001
0,164492
0,0709
−0,0347506 0,2419
0,313509
0,1679
0,892963
<0,0001
0,0756523
0,7150
0,154855
0,4298
0,145277
0,3226
0,407288
0,0323
0,490029
0,0261

Representação
Visual
**
**
***
*

***

**
**

Fonte: elaborada pela autora.

Com essa nova regressão, as variáveis que apresentam valor significativo
com o p-valor passam a ser renda mensal familiar, inteligência lógico-matemática,
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escolaridade, gênero, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal.
Mesmo os resultados da regressão sem a constante obtendo mais variáveis
explicativas, serão mantidos os da primeira regressão para que a aleatoriedade dos
dados seja aceita. As próximas regressões também serão tratadas dessa forma.

4.3.2 Regressão conhecimento financeiro
A regressão com o conhecimento financeiro como variável dependente ficou
muito parecida com a anterior, a alfabetização financeira. O R-quadrado ajustado da
regressão ficou mais baixo: apenas 23,76% dos dados podem ser explicados pelas
variáveis independentes. O modelo é pouco explicativo, porém apenas a
significância das variáveis deve ser analisada, já que se trata de modelo novo, em
construção.
Na tabela 6, está demonstrado o coeficiente angular, e os respectivos pvalor. Todos apresentam a reta saindo da constante para inclusão da aleatoriedade,
porém ela não obteve significância estatística nessa regressão e seu coeficiente
ficou menor que zero.
Tabela 6 – Regressão variável dependente conhecimento financeiro com a
constante
Representação
Variáveis
Coeficiente
p-valor
Visual
Constante
−1,11515
0,1119
Idade
−0,006281
0,3785
Renda mensal familiar
6,97355e-05
0,0251
**
Gênero
0,262694
0,1173
Escolaridade completa
0,0733709
0,0047
***
Estado civil
0,214185
0,2057
Quantidade de dependentes financeiros −0,0551702
0,3171
Comportamento financeiro
0,158098
0,1640
Atitude financeira
0,234916
0,0848
*
Linguística
−0,30069
0,4796
Lógico-matemática
1,02752
0,0034
***
Espacial
−0,108332
0,7778
Corporal-cinestésica
0,218174
0,5501
Musical
0,305328
0,2630
Interpessoal
0,176511
0,6195
Intrapessoal
0,248491
0,5653
Fonte: elaborada pela autora.
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Indo ao encontro dos resultados de Jorgensen e Savla (2010), as variáveis
socioeconômicas que apresentaram significância estatística foram as mesmas que
na variável dependente alfabetização financeira: a variável renda mensal familiar e a
escolaridade – ambas com p-valor menor que o nível de significância de 5%. As
demais variáveis podem ser retiradas do modelo, portanto não conseguem explicar
quase nada da variável dependente.
Os resultados encontrados por Potrich, Vieira e Ceretta (2013) foram
diferentes desses: as variáveis gênero e idade deram significativo para explicação
do conhecimento financeiro, porém no que tange à variável renda os resultados
foram iguais: significativa nos dois trabalhos.
O estudo realizado por Rooij, Lusardi e Alessie (2009) confirma que
indivíduos com renda mais elevada apresentam melhores níveis de conhecimento
financeiro. Lusardi e Mitchell (2006) encontraram significância para a variável
gênero: o homem possui mais conhecimento financeiro que a mulher.
A afirmação anterior de que, com uma renda familiar maior, alcança-se
maior nível de alfabetização financeira devido à necessidade de procurar mais
conhecimento para gerir corretamente o recurso disponível pôde ser reforçada:
verificou-se que, quanto maior a renda familiar, maior também é o conhecimento
financeiro.
Com relação à escolaridade, quanto mais anos de estudo forem concluídos,
mais conhecimento financeiro a pessoa adquire e mais preparada ela estará para
tomar decisões financeiras corretas. A pesquisa realizada por Jorgensen e Savla
(2010) apresentou o mesmo resultado de significância.
A inteligência lógico-matemática, como confirmado na regressão, facilita o
aprendizado sobre o conhecimento financeiro existente. Talvez isso se dê pela
facilidade em trabalhar com números e questões lógicas complexas, característica
de quem possui esse tipo de inteligência. As outras inteligências não apresentaram
significância que exerça influência sobre o conhecimento financeiro.
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4.3.3 Regressão comportamento financeiro
A regressão que será tratada a seguir foi executada com a variável
dependente comportamento financeiro e as mesmas variáveis independentes das
regressões anteriores, mais a atitude financeira e o conhecimento financeiro. O valor
do R-quadrado ajustado do modelo ficou baixo, com valor de 21,88%, e resíduos
quadrados em 77,81%. As variáveis independentes explicam o comportamento
financeiro menos do que a alfabetização financeira e mais do que o conhecimento
financeiro.
Na tabela 7, constam os dados sobre os coeficientes angulares e p-valor da
regressão atual; depois, os comentários das análises.
A constante apresentou uma alta significância estatística na regressão
apresentada com p-valor 0,0035 e coeficiente iniciando em 1,19, considerando-se
que o máximo do indicador de comportamento financeiro é 5,00. A partir disso,
podemos dizer que a reta, mesmo que as outras variáveis sejam zero, já inicia o
comportamento financeiro em 1,19.
Tabela 7 – Regressão variável dependente comportamento financeiro com a
constante
Variáveis
Constante
Idade
Renda mensal familiar
Gênero
Escolaridade
Estado civil
Quantidade de dependentes financeiros
Linguística
Lógico-matemática
Espacial
Corporal-cinestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal
Conhecimento financeiro
Atitude financeira

Coeficiente

p-valor

1,18976
0,00356177
4,19681e-05
−0,123135
−0,00298588
0,0221421
−0,0271249
0,163512
0,571876
−0,102127
−0,106365
−0,0778833
0,0979364
0,421256
0,0540886
0,397766

0,0035
0,3932
0,0211
0,2099
0,8452
0,8233
0,4005
0,5110
0,0054
0,6491
0,6184
0,6259
0,6376
0,0947
0,1640
<0,0001

Representação
Visual
***
**

***

*
***

Fonte: elaborada pela autora.
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A única variável socioeconômica que apresentou coeficiente significativo
para explicação da variável dependente com p-valor menor que o nível de
significância foi a renda mensal familiar. Esse resultado se alinha com os de Potrich,
Vieira e Ceretta (2013) no que se refere à variável renda, porém gênero apresentou
significância no estudo mencionado, diferentemente de neste trabalho. A variável
escolaridade, que apresentou significância nas regressões anteriores, para o
comportamento financeiro não obteve valor mínimo para ser considerada no modelo
como variável explicativa.
O indicador atitude financeira regredido com as demais variáveis também
apresentou significância estatística; sendo assim, o modo como uma pessoa pensa
explica o comportamento financeiro. Suas crenças e a percepção da relação com a
dinheiro determina como uma pessoa vai tomar determinada ação ou deixar de
realizar, dependendo de suas emoções e pensamentos em determinado momento.
Uma percepção errada de alguma situação ou falta de informação anterior, pode
acarretar em um comportamento com uma decisão errada, que trará prejuízos
financeiros. Esse resultado nos mostra a importância da ligação entre nossas
emoções e pensamentos, com as ações que tomamos.
A inteligência lógico-matemática também apresentou significância estatística
para o comportamento financeiro, pois seu p-valor foi menor que o nível de
significância. É deduzido a partir desses valores que quem possuir essa inteligência
está mais propenso a ter um melhor comportamento financeiro sobre a
administração de seus recursos. As demais variáveis, como nas regressões
anteriores, também não apresentaram significância para explicação da variável
dependente.

4.3.4 Regressão atitude financeira
A regressão das mesmas variáveis independentes, mais o conhecimento
financeiro e o comportamento financeiro, sobre a atitude financeira como variável
dependente resultou a menos explicativa de todas as regressões realizadas até
aqui: seu R-quadrado ajustado ficou em 17,85% e resíduos quadrados em 53,94%,
valor muito baixo de explicação.
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A variável que apresentou significância foi a inteligência intrapessoal, porém
com

coeficiente

negativo.

Essa

inteligência

está

bastante

ligada

ao

autoconhecimento que uma pessoa tem de si, refletindo a capacidade de entender a
si próprio, suas fraquezas, forças, desejos e medos (GARDNER, 2005). Este
resultado demonstra que para melhorar a atitude financeira, o indivíduo precisa estar
atento ao que acontece no ambiente em que está inserido. Não basta apenas o
autoconhecimento, que é muito importante, mas precisa existir uma ligação externa,
com ações e atitudes do ambiente e mercado por completo.
Conforme tabela 8 a seguir, o comportamento financeiro também apresentou
significância, o resultado que uma ação proporciona ou deixa de demonstrar altera a
forma de pensar e enxergar os conceitos e informações financeiras existentes de
uma pessoa em determinado momento. Se um comportamento não resultou em uma
performance esperada, provavelmente aquela maneira de pensamento e emoção
anterior não será a mesma quando aparecer uma nova decisão a ser tomada.
Tabela 8 – Regressão variável dependente atitude financeira com a constante
Variáveis
Constante
Idade
Renda mensal familiar
Gênero
Escolaridade
Estado civil
Quantidade de dependentes financeiros
Linguística
Lógico-matemática
Espacial
Corporal-cinestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal
Conhecimento financeiro
Comportamento financeiro

Coeficiente
2,40574
−0,00454348
1,90362e-06
0,0872794
0,0137441
−0,00964
−0,01468
0,200618
0,053486
0,117956
−0,0368511
−0,0416265
0,131224
−0,447951
0,0557182
0,275761

Representação
Visual
<0,0001
***
0,1904
0,9006
0,2860
0,2800
0,9071
0,5850
0,3325
0,7565
0,5279
0,8358
0,7543
0,4483
0,0325
**
0,0848
*
<0,0001
***
p-valor

Fonte: elaborada pela autora.

Esses resultados diferem dos encontrados por Potrich, Vieira e Ceretta
(2013), que não verificaram significância para nenhuma das variáveis citadas,
apenas para duas que não foram incluídas no trabalho atual. No trabalho realizado
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por Jorgensen e Savla (2010), o conhecimento financeiro e a escolaridade
apresentaram relevância significativa, diferentemente do trabalho atual.
Uma nova inteligência apareceu como significativa nessa regressão,
juntamente com comportamento e atitude financeira, que apareceram como
significativas uma no resultado da outra. Esse resultado se dá em função de atitude
financeira e comportamento estarem muito ligados à psicologia de cada pessoa,
modo de pensar e agir – tal quais as inteligências.
A constante apresentou um alto valor de início da reta: 2,4057, quase 50%
do máximo do nível da atitude financeira, que é 5. Mesmo todas as variáveis sendo
zero, a reta já se inicia de um valor de Y bem alto, próximo do máximo.
Se retirarmos essa constante alta, algumas variáveis passam a apresentar
valor significativo para explicação da variável, como demonstrado na tabela 9. As
variáveis que apresentaram significância nessa regressão sem a constante com pvalor aceitável foram gênero, escolaridade e comportamento financeiro.
Tabela 9 – Regressão variável dependente atitude financeira sem a constante
Variáveis
Idade
Renda mensal familiar
Gênero
Escolaridade
Estado civil
Quantidade de dependentes financeiros
Linguística
Lógico-matemática
Espacial
Corporal-cinestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal
Conhecimento financeiro
Comportamento financeiro

Coeficiente

p-valor

0,00402222
0,2796
−2,14526e-05 0,2047
0,202427
0,0265
0,066252
<0,0001
0,0655379
0,4793
0,00558494
0,8533
0,379876
0,1027
0,0639453
0,7426
0,238423
0,2572
0,15373
0,4399
0,0806721
0,5887
0,313316
0,1064
−0,0135907
0,9523
0,0405409
0,2648
0,448909
<0,0001

Representação
Visual

**
***

***

Fonte: elaborada pela autora.

4.3.5 Regressão renda familiar mensal
Para aproveitar os dados disponíveis, foi realizada uma regressão para
identificar variáveis que exercessem significância estatística sobre a renda familiar
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mensal. Foi executada a regressão com as variáveis independentes gênero,
escolaridade, idade, estado civil e as inteligências múltiplas; como variável
dependente, a renda mensal familiar.
Realizada a regressão, as variáveis que apresentaram significância
estatística, com p-valor aceitável, foram escolaridade e inteligência linguística, além
da constante, conforme tabela 10.
A cada ano de conclusão de estudo, uma pessoa aumenta sua renda
mensal familiar. A tendência demonstrada pelos valores da regressão é de que,
quanto mais escolaridade, maior é a renda mensal familiar que a pessoa terá. Com
isso, se o planejamento é obter mais rendimentos mensais, um dos caminhos é a
formação acadêmica.
Porém, com relação à inteligência linguística, o valor é inverso: uma pessoa
que a possua bem desenvolvida é provável que tenha uma renda menor.
Supostamente, as pessoas com esse tipo de inteligência estão em empresas que
não valorizam essa inteligência como ponto forte de estratégia – empresas técnicas
e de engenharia; ou, pela falta de autoconhecimento, estão em funções que não
tenham muita relação com seu tipo de inteligência, em vez de em profissões
adequadas ao psicológico pessoal.

Tabela 10 – Regressão variável dependente renda familiar mensal com a
constante
Representação
Variáveis
Coeficiente
p-valor
Visual
Constante
−3836,47
0,0093
***
Idade
22,6705
0,1243
Gênero
677,808
0,0521
*
Escolaridade completa
390,597
<0,0001
***
Estado civil
501,845
0,1385
Linguística
−1956,78
0,0295
**
Lógico-matemática
−31,6028
0,9665
Espacial
1034,92
0,1963
Corporal-cinestésica
−293,264
0,7053
Musical
−559,384
0,3345
Interpessoal
449,326
0,5508
Intrapessoal
−1106,19
0,2268
Fonte: elaborada pela autora.
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4.3.6 Comparação nota autoatribuída
A última pergunta do questionário foi para o respondente informar uma nota
de zero a dez para sua alfabetização financeira. Para análise e comparação com a
verdadeira pontuação obtida no indicador de alfabetização financeira, o valor foi
divido por 2 para ficar na mesma escala, de 0 a 5. O questionário não foi utilizado já
nessa escala para que fosse possível obter não apenas números inteiros, mas
também decimais.
Para análise, a planilha de input dos dados foi alterada: das 242 pessoas
que responderam o questionário, 18 deixaram essa última pergunta em branco –
estes foram, assim, retirados para comparação, restando 224 questionários
respondidos.
Ao comparar a média de 3,2544 e o desvio padrão 0,70246 dos resultados
da nota autoatribuída com a nova média (3,2258) e o novo desvio padrão (0,60067)
da alfabetização financeira dessa amostra, verifica-se que os resultados ficaram
bem próximos. Porém, ao observar os dados individualmente, é possível verificar
que grande parte das respostas diferem. Como resultado, este: se a nota
autoatribuída foi alta, a alfabetização financeira foi baixa, e vice-versa – fazendo com
que a média dos dados dos indicadores ficassem próximas.
Se compararmos através da correlação, é possível observar na tabela 11
que a nota que os respondentes se atribuíram não acompanha o valor da
alfabetização financeira; há apenas uma correlação: 0,3210 – bem mais próxima de
0 do que de 1, sendo as respostas estimadas para mais ou para menos do que
realmente deveria ser sua nota.

Tabela 11 – Correlação com nota autoatribuída
Nota autoatribuída
0,1176
0,4699
0,2299
0,3210

Conhecimento financeiro
Comportamento financeiro
Atitude financeira
Alfabetização financeira

Fonte: elaborada pela autora.

59

A correlação com o comportamento financeiro ficou mais alta: 0,4699;
provavelmente a maioria dos respondentes não sabe o significado de alfabetização
financeira e a associa ao comportamento financeiro.
Realizando as regressões anteriores com a nova amostra, as mesmas
variáveis que apresentaram significância estatística para as variáveis dependentes
alfabetização financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro
continuam iguais.
Para comparação, foi realizada a regressão com a variável dependente
como a nota autoatribuída e, conforme apresentado na tabela 12, os resultados
foram totalmente diferentes. A variável que apresentou significância estatística foi a
inteligência espacial, que não apareceu em nenhuma das outras regressões
anteriores; e nenhuma das que apareceram anteriormente ficaram evidentes nesta
regressão. Resta demonstrado, assim, que os dados não estão relacionados e a
percepção dos respondentes sobre alfabetização pessoal está diferente da real
analisada.
Tabela 12 – Regressão variável dependente nota autoatribuída
Variáveis
Constante
Idade
Sua renda mensal familiar
Gênero
Escolaridade completa
Estado civil
Quantidade de dependentes financeiros
Linguística
Lógico-matemática
Espacial
Corporal-cinestésica
Musical
Interpessoal
Intrapessoal

Coeficiente

p-valor

2,03441
0,00485409
3,06505e-05
0,0333845
0,011996
0,0787058
−0,0457771
0,25929
0,428118
−0,698212
0,329948
−0,0268056
0,336605
0,51208

<0,0001
0,3629
0,1639
0,7843
0,5203
0,5248
0,2564
0,4094
0,0816
0,0118
0,2209
0,8903
0,1902
0,1093

Representação
Visual
***

*
**

Fonte: elaborada pela autora.
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Este capítulo será dividido em duas seções: as conclusões do trabalho e as
considerações das hipóteses propostas; as recomendações e sugestões de
trabalhos futuros relacionados ao tema abordado.

5.1 CONCLUSÕES
A hipótese fundamental do modelo hipotético, investigada através de
regressão linear múltipla pelo método dos mínimos quadrados, em que as
inteligências múltiplas (linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporalcinestésica,

intrapessoal

e

interpessoal)

e

as

variáveis

demográficas

e

socioeconômicas como idade, renda, gênero, escolaridade, estado civil e quantidade
de dependente exercem influência sobre a alfabetização financeira, comportamento
financeiro, atitude financeira e conhecimento financeiro, foi aceita. As variáveis
renda familiar mensal, escolaridade e inteligência lógico-matemática apresentaram
significância estatística na regressão sobre alfabetização financeira como variável
dependente. Da mesma forma, o conhecimento financeiro apresentou essas
mesmas variáveis como explicativas. O comportamento financeiro como variável
dependente obteve como variável independente com significância estatística a renda
mensal familiar e a inteligência lógico-matemática, ficando as demais de fora. A
atitude financeira como variável dependente apresentou p-valor significativo na
inteligência intrapessoal.
Os resultados são importantes no contexto do atual, período econômico
(2016), já que as pessoas e famílias tiveram seus rendimentos reduzidos ou até
mesmo eliminados completamente com demissões, necessitando de conhecimento
e comportamento adequados nas questões financeiras pessoais para que erros não
sejam cometidos nas decisões relacionadas a gastos, poupança e investimentos,
envolvendo inflação, risco e outros aspectos pertinentes.
Neste trabalho, foi realizada uma análise inédita, não encontrada em outros
trabalhos, da influência das inteligências múltiplas de Howard Gardner sobre o
comportamento

financeiro,

conhecimento

financeiro,

atitude

financeira

e
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alfabetização financeira. Quanto maior for o desenvolvimento dessas inteligências
que apresentaram significância estatística em uma pessoa, mais ela estará apta e
será capaz de tomar decisões assertivas sobre a gestão de seus recursos
financeiros. Conclui-se, portanto, que, se o objetivo for aumentar ou melhorar os
resultados das decisões financeiras, a inteligência lógico-matemática deve ser
estimulada e desenvolvida. Ela torna-se importante devido à facilidade que oferece a
quem a possui em trabalhar com números e questões lógicas complexas,
característica essencial para entendimento e gestão em um ambiente econômico
complexo. Já a intrapessoal - ligada ao autoconhecimento, entendimento próprio de
suas fraquezas, forças, desejos e medos - que apresentou significância para a
atitude financeira, porém com coeficiente negativo, nos mostra a importância da
conexão do autoconhecimento com as informações externas existentes no ambiente
para uma atitude financeira apropriada, e não apenas considerar as crenças e
pensamentos próprios para tomada de decisão. As demais inteligências – linguística,
espacial, corporal-cinestésica, interpessoal e musical

– não apresentaram

significância para explicar os indicadores financeiros estudados neste trabalho.
Outro resultado importante também encontrado, relacionado às inteligências
múltiplas, foi o de que a inteligência linguística apresentou significância estatística
para determinação da renda mensal familiar, porém com coeficiente negativo. Ou
seja, essa inteligência já inicia reduzindo a renda; e, quanto mais ela for
desenvolvida, maior será a diminuição que a família terá com a renda mensal.
Provavelmente as pessoas com esse tipo de inteligência estão em empresas de
tecnologia e engenharia, ou setores que não necessitem desenvolver esse tipo de
habilidade que a inteligência linguística traz; ou, pela falta de autoconhecimento,
estão em funções que não tenham muita relação com seu tipo de inteligência, em
vez de em profissões adequadas ao psicológico pessoal. Porém, não sabemos se
esse resultado é um viés exclusivo da amostra pesquisada, onde a empresa é
voltada mais para produção e logística; apenas com novas pesquisas em um
mercado diferente é possível confirmá-lo, como por exemplo empresas de marketing
ou editoras.
A escolaridade apresentou significância para aumentar o conhecimento
financeiro e a alfabetização financeira de uma pessoa; também no que se refere à
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renda mensal familiar, que apresentou a maior correlação entre as variáveis. Com
isso, é possível, pois, concluir que a escolaridade é um tipo de investimento que as
pessoas e o governo podem fazer para depois obterem retorno financeiro maior.
Diante de tal significância para os indicadores financeiros pessoais, verifica-se que a
escolaridade capacita as pessoas nas tomadas de decisão conscientes sobre a
gestão das finanças pessoais, reduzindo o risco de erros por parte dos
consumidores. Portanto, a escolaridade deve estar posicionada como uma das
estratégias mais importantes das políticas públicas dos governantes, a fim de
sustentar a estabilidade econômico-financeira, pois não apenas o bem-estar do
indivíduo melhora, mas a sociedade como um todo é desenvolvida quando a
educação é incentivada.
Com os resultados encontrados, também é possível concluir que, com uma
renda familiar maior, alcança-se maior nível de alfabetização financeira devido à
necessidade de se procurar mais conhecimento para gerir corretamente uma
quantidade maior de recursos disponíveis; com isso, também é exigido um
comportamento financeiro mais adequado.
As variáveis idade, estado civil e quantidades de dependentes financeiros
também não apresentaram explicação das variações dos níveis de conhecimento,
comportamento, atitude e alfabetização financeira, não exercendo significância
sobre os itens estudados.
Igualmente às inteligências, o comportamento e a atitude financeira estão
relacionados ao psicológico das pessoas; a forma de agir e de pensar estão
correlacionadas e se interceptam, uma exerce influência sobre a outra, como
confirmado pelo estudo de Shockey (2002). A relação entre os fatores que compõem
a alfabetização financeira resultou em significância do comportamento e da atitude
financeira se regredidos um contra o outro; já o conhecimento financeiro não
apresentou significância para nenhum dos dois fatores. Ou seja, o modo como uma
pessoa pensa explica seu comportamento financeiro, e os resultados das decisões
tomadas na gestão financeira pessoal impactam as ideias e os conceitos adquiridos
por ela.
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5.2 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES
Este trabalho realizou o mapeamento das inteligências múltiplas dos
respondentes através de testes padronizados, que não são os mais indicados para
assuntos relacionados ao psicológico das pessoas, como mencionado nas
limitações metodológicas anteriormente. Para estudos futuros e aprofundamento do
tema das MI sobre a alfabetização financeira, recomenda-se que seja realizado um
trabalho qualitativo, de forma a descrever o tipo de inteligência dominante e as
práticas financeiras realizadas através da observação, para determinação mais
assertiva e correta.
Como a inteligência lógico-matemática apresentou significância estatística
em quase todas as variáveis dependentes estudadas, e é a mesma mapeada na
maioria dos testes de QI (quociente de inteligência), recomenda-se fazer uma
comparação em novo estudo com as perguntas que mapeiam a inteligência lógicomatemática com as perguntas utilizadas nos testes padronizados do nível de QI –
verificar se este também apresentará significância estatística. Há que realizar tal
comparação com o intuito de aprimorar a mensuração dessa inteligência, retirando
as demais para diminuir o questionário.
Nesta pesquisa, a inteligência linguística apresentou significância estatística
para a variável dependente renda mensal familiar, porém seu coeficiente foi
negativo. Recomenda-se realizar pesquisa equivalente com uma amostra que
apresente características diferentes da atualmente realizada, como uma empresa de
marketing e propaganda, com o objetivo de verificar se o resultado ora encontrado
foi exclusivo e enviesado dadas as pessoas da amostra, ou se realmente é um efeito
generalizável para esse tipo de inteligência múltipla.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Pesquisa sobre Alfabetização Financeira

Obrigado pela sua participação nesta pesquisa, que objetiva descobrir se o
tipo de inteligência impacta na alfabetização financeira de uma pessoa. Trata-se de
uma dissertação de Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial
desenvolvida pela Universidade Estácio de Sá.
Todos os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para a
pesquisa em questão e trabalhados de forma a proteger o seu anonimato.
Por favor, seja o mais honesto possível ao responder o questionário.
1.

Idade: ____________

2.
Sua renda mensal familiar em reais é:
( ) Até 830 ( ) De 831 a 1.245 ( ) De 1.246 a 2.490
( ) De 2.491 a 4.150
( ) De 4.151 a 6.225
( ) De 6.226 a 10.375
( ) Mais de 10.375
3.
Gênero:
( ) Feminino

( ) Masculino

4.
Escolaridade completa:
( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio/ técnico ( ) Ensino Superior
( ) Pós-Graduação/Mestrado
( ) Doutorado
5.
Estado Civil:
( ) Solteiro ( ) Casado ou em União Estável
( ) Viúvo
6.

( ) Separado/ Divorciado

Quantidade de dependentes financeiros: __________

Conhecimento Financeiro Básico:
7.
(Juros Compostos) Suponha que você tinha R$ 100,00 em uma conta de
poupança e a taxa de juros é de 20% ao ano e você nunca retirou o dinheiro ou
pagamentos de juros. Após 5 anos, quanto você teria no total nessa conta?
( ) Mais que R$ 200
( ) Não sei

( ) Exatamente R$ 200

( ) Menos que R$ 200
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8.
(Inflação) Imagine que a taxa de juros em sua conta poupança foi de 6% ao
ano e a inflação foi de 10% ao ano. Após 1 ano, quanto você seria capaz de comprar
com o dinheiro desta conta?
( ) Mais que hoje ( ) Exatamente o mesmo ( ) Menos que hoje
( ) Não sei
9.
(Valor do Dinheiro no Tempo) Suponha que um amigo herde R$ 10.000 hoje e
seu irmão herde R$ 10.000 daqui a 3 anos. Quem é mais rico por causa da
herança?
( ) Meu amigo
( ) Seu irmão
( ) Eles são igualmente ricos
( ) Não sei
Conhecimento Financeiro Avançado
10.
Qual das seguintes afirmações descreve a principal função do mercado de
ações?
( ) O mercado de ações ajuda a prever ganhos de ações.
( ) O mercado de ações resulta em um aumento nos preços de ações.
( ) O mercado de ações traz as pessoas que querem comprar ações em conjunto
com aqueles que querem vender ações.
( ) Nenhuma das acima.
( ) Não sei.
11.
Com relação aos fundos de investimento, qual das seguintes afirmações está
correta?
( ) Uma vez que se investe em um fundo mútuo, não se pode retirar o dinheiro no
primeiro ano.
( ) Os fundos de investimento podem investir em vários ativos, por exemplo, investir
em ações e títulos.
( ) Os fundos mútuos pagam uma taxa de retorno garantida que depende de seu
desempenho passado.
( ) Nenhuma das acima.
( ) Não sei.
12.
Considerando um longo período de tempo (por exemplo 10 ou 20 anos), qual
ativo normalmente traz o maior retorno?
( ) Caderneta de Poupança
( ) Títulos
( ) Ações
( ) Não sei
13.
Normalmente, qual ativo exibe as maiores oscilações ao longo do tempo?
( ) Caderneta de Poupança
( ) Títulos
( ) Ações
( ) Não sei
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14.
Quando um investidor diversifica seu investimento entre os diferentes ativos,
faz o risco de perder dinheiro:
( ) Aumentar
( ) Diminuir
( ) Ficar igual
( ) Não sei
15. Conforme o seu comportamento e modo de pensar, Você: (1 – Nunca / 2 –
Raramente / 3 – Às vezes / 4 – Frequentemente / 5 – Sempre)
1 2 3 4 5
a) Preocupo-me em gerenciar da melhor forma o meu
dinheiro.
b) Anoto e controlo os meus gastos pessoais (ex.: planilha
de receitas e despesas mensais).
c) Estabeleço metas financeiras de longo prazo que
influenciam na administração de minhas finanças (ex.:
poupar uma quantia “X” em 1 ano).
d) Sigo um orçamento ou plano de gastos semanal ou
mensal.
e) Fico mais de um mês sem fazer o balanço dos meus
gastos.
f) Estou satisfeito (a) com o sistema de controle de minhas
finanças.
g) Pago minhas contas sem atraso.
h) Consigo identificar os custos que pago ao comprar um
produto a crédito.
i) Tenho utilizado cartões de crédito e cheque especial por
não possuir dinheiro disponível para as despesas.
j) Ao comprar a prazo, comparo as opções de crédito
disponíveis.
k) Comprometo mais de 10% da minha renda mensal com
compras a crédito (exceto financiamento de imóvel e
carro).
l) Sempre pago o(s) meu(s) cartão(ões) de crédito na data
de vencimento para evitar a cobrança de juros.
m) Confiro a fatura dos cartões de crédito para averiguar
erros e cobranças indevidas.
n) Poupo mensalmente.
o) Poupo visando à compra de um produto mais caro (ex.:
carro).
p) Possuo uma reserva financeira maior ou igual a 3 vezes a
minha renda mensal, que possa ser usada em casos
inesperados (ex.: desemprego).
q) Comparo preços ao fazer uma compra.
r) Analiso minhas finanças com profundidade antes de fazer
alguma grande compra.
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s) Compro por impulso.
t) Prefiro comprar um produto financiado a juntar dinheiro
para compra-lo à vista.

16. Conforme a sua atitude financeira, Você: (1 – Discordo totalmente / 2 – Discordo/
3 – Nem concordo nem discordo / 4 – Concordo / 5 – Concordo totalmente)
1 2 3 4 5
a) É importante definir metas financeiras para o futuro.
b) Não me preocupo com o futuro, vivo apenas o presente.
c) Poupar é impossível para a nossa família.
d) Depois de tomar uma decisão sobre dinheiro, tendo a me
preocupar muito com a minha decisão.
e) Eu gosto de comprar coisas, porque isso me faz sentir
bem.
f) É difícil para mim construir um planejamento de gastos
familiar.
g) Disponho-me a gastar dinheiro em coisas que são
importantes para mim.
h) Eu acredito que a maneira como eu administro meu
dinheiro vai afetar o meu futuro.
i) Considero mais satisfatório gastar dinheiro do que poupar
para o futuro.
j) O dinheiro é feito para gastar.
17. Sobre você, marque SIM para as alternativas que são verdadeiras e NÃO para
as que são falsas:
Sim Não
a) Livros são muito importantes para mim.
b) Ouço as palavras em minha cabeça antes de lê-las, falá-las ou
escrevê-las.
c) Aprendo mais ouvindo rádio ou leituras gravadas em CDs/ DVDs
do que quando assisto televisão ou filmes.
d) Gosto de jogos de palavras cruzadas, anagramas ou senhas.
e) Gosto de me entreter ou entreter os outros com trava-línguas,
trocadilhos ou rimas sem sentido.
f) As pessoas às vezes me pedem para parar e explicar o
significado das palavras que uso quando escrevo ou falo.
g) Português, estudos sociais e história eram disciplinas mais fáceis
para mim na escola do que matemática e ciências.
h) Aprender outra língua (por exemplo, francês, inglês, espanhol e
alemão) foi relativamente fácil para mim.
i) Quando dirijo em uma autoestrada, presto mais atenção nas
palavras escritas em placas ou anúncio do que na paisagem.
76

j) Meus diálogos incluem frequentemente referências a coisas que
eu li ou ouvi.
k) Recentemente, escrevi algo que me deixou especialmente
orgulhoso ou foi reconhecido por outras pessoas.
l) Tenho facilidade de fazer cálculos de cabeça.
m) Matemática e/ou ciências estavam entre as minhas matérias
favoritas na escola.
n) Gosto de jogos e/ou enigmas que exijam pensamento lógico.
o) Gosto de fazer pequenos experimentos "e se" (por exemplo: "E se
eu dobrasse a quantidade de água que coloco em minha roseira
semanalmente?").
p) Minha mente busca padrões, regularidades ou sequência lógica
nas coisas.
q) Tenho interesse pelos progressos da ciência.
r) Acredito que quase tudo tem uma explicação racional.
s) Às vezes penso em conceitos claros, abstratos, não verbais e
sem imagens.
t) Gosto de detectar falhas lógicas nas coisas que as pessoas dizem
e fazem em casa e no trabalho.
u) Sinto-me mais à vontade quando algo foi medido, categorizado
analisado ou quantificado de alguma maneira.
v) Quando fecho os olhos, com frequência visualizo imagens claras.
w) Sou sensível às cores.
x) Frequentemente uso uma máquina fotográfica ou uma filmadora
para registrar o que vejo ao meu redor.
y) Gosto de montar quebra-cabeças, labirintos e outros jogos
visuais.
z) Tenho sonhos claros à noite.
aa) Geralmente consigo achar meu caminho em lugares
desconhecidos.
bb) Gosto de desenhar ou rabiscar.
cc) A geometria era mais fácil para mim do que a álgebra quando eu
estava na escola.
dd) Consigo imaginar facilmente como uma coisa pareceria se a
víssemos de cima, panoramicamente.
ee) Prefiro ler materiais com muitas ilustrações.
ff) Pratico pelo menos um esporte ou atividade física regularmente.
gg) Tenho dificuldade de permanecer quieto por longos períodos de
tempo.
hh) Gosto de trabalhar com as mãos em atividades concretas como
costurar, fazer tricô, entalhes, trabalhos de carpintaria ou
modelagem.
ii) Minhas melhores ideias me ocorrem quando saio para dar uma
longa caminhada, para correr ou quando estou envolvido em
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algum outro tipo de atividade física.
jj) Em geral, gosto de passar meu tempo de lazer ao ar livre.
kk) Frequentemente gesticulo ou uso outras formas de linguagem
corporal quando converso com as pessoas.
ll) Preciso tocar nas coisas para aprender mais sobre elas.
mm) Gosto de divertimentos desafiadores ou experiências físicas
emocionantes, eletrizantes.
nn) Descreveria a mim mesmo como tendo uma boa coordenação
motora.
oo) Preciso praticar uma nova habilidade em vez de simplesmente ler
sobre ela ou ver um filme que a descreve.
pp) Tenho uma voz agradável quando canto.
qq) Percebo quando uma nota está fora do tom.
rr) Frequentemente ouço música no rádio, em gravações, internet,
discos ou CDs.
ss) Toco um instrumento musical.
tt) Minha vida seria mais pobre se nela não houvesse música.
uu) Às vezes, eu me pego caminhando pela rua, com um jingle
(vinheta) de televisão ou alguma música na cabeça.
vv) Posso marcar com facilidade o ritmo de uma música com um
instrumento de percussão simples.
ww) Conheço as melodias de muitas canções e músicas diferentes.
xx) Se ouço uma seleção musical uma ou duas vezes, geralmente
sou capaz de repeti-la com razoável precisão.
yy) Com frequência fico tamborilando ou cantando melodias enquanto
estou trabalhando, estudando ou aprendendo alguma coisa nova.
zz) Sou o tipo de pessoa a quem os outros recorrem para pedir
conselhos, no trabalho ou na vizinhança.
aaa) Prefiro esportes coletivos como peteca, tênis, voleibol ou
beisebol a esportes individuais como nadar ou correr.
bbb) Quando tenho um problema, prefiro procurar uma pessoa para
me ajudar, em vez de tentar resolvê-lo sozinho.
ccc) Tenho pelo menos três amigos íntimos.
ddd) Prefiro passatempos coletivos como banco imobiliário ou
canastra a recreações individuais como videogames ou paciência.
eee) Gosto do desafio de ensinar outra pessoa, ou grupo de
pessoas, ao desafio de fazer coisas que sei fazer.
fff) Eu me considero um líder (ou as pessoas assim me
consideram).
ggg) Sinto-me à vontade no meio de uma multidão.
hhh) Gosto de participar de atividades sociais relacionadas ao meu
trabalho, igreja ou comunidade.
iii) Prefiro passar minhas noites em uma festa animada do que ficar
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em casa sozinho.
jjj) Costumo passar tempo sozinho meditando, refletindo ou
pensando sobre questões importantes de vida.
kkk) Já participei de sessões de orientação ou de seminários de
crescimento pessoal para aprender mais sobre mim mesmo.
lll) Sou capaz de reagir às dificuldades com coragem.
mmm) Tenho um passatempo ou interesse especial que guardo para
mim mesmo.
nnn) Tenho alguns objetivos importantes na minha vida sobre as
quais reflito regularmente.
ooo) Tenho uma visão realista das minhas forças e fraquezas
(baseada em dados de outras fontes / pessoas).
ppp) Prefiro passar um final de semana sozinho em uma cabana no
mato do que em um hotel chique cheio de gente.
qqq) Eu me considero uma pessoa determinada, com ideias próprias.
rrr) Mantenho um diário pessoal para registrar o que se passa na
vida interior.
sss) Sou um profissional autônomo ou pelo menos tenho pensado
muito em começar meu próprio negócio.
18. Que nota, de 0 a 10 você daria para a sua Alfabetização Financeira?
__________

79

