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RESUMO

Com a atual crise na economia ao longo dos últimos anos (2015/2017), 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 e possui grande potencial de 
melhoria da qualidade de vida do indivíduo.  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. O trabalho foi realizado através de questionário 
estruturado com uso de respostas na escala likert, sendo que todas as questões desenvolvidas foram obtidas da literatura acadêmica sobre o 
tema.   Ao longo do trabalho, foi realizada a investigação através dos mínimos quadrados ordinários, a fim de verificar se a teoria das inteligências 
múltiplas de Gardner representa alguma explicação significativa sobre os itens financeiros pesquisados. Os resultados indicam 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 foram analisadas quais variáveis demográficas e socioeconômicas 
apresentavam significância em nossa amostra. Foi verificada a 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. Tal fato é relevante em virtude da possibilidade da orientação de políticas públicas nessa área que melhorem o nível 
da alfabetização financeira no contexto nacional
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