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RESUMO

A presente pesquisa se relaciona ao tema finanças pessoais, tendo como objetivo
principal analisar como a alfabetização e a educação financeira são aferidas e quais variáveis
influenciam significativamente em cada modelo proposto neste estudo. Ainda, se há
evidências de que essas variáveis se comportam de forma equivalente.
Entender e identificar a existência de diferenças entre tais conceitos possibilita a
adoção de políticas governamentais e programas educacionais voltados diretamente para o
aumento do conhecimento financeiro dos indivíduos. Segundo pesquisas, 47% dos estudos
analisados sobre o tema utilizam os termos alfabetização financeira e educação financeira
como conceitos sinônimos.
Para atingir os objetivos da pesquisa, realizou-se uma pesquisa de survey em três
amostras selecionadas por conveniência, sendo uma Fundação Autárquica Federal, uma
Instituição Superior de Ensino de Capital Aberto e uma Instituição Superior de Ensino
Público Federal.
A coleta de dados foi conduzida com a aplicação de um questionário estruturado, a
partir das questões mais relevantes sobre o assunto encontradas na literatura. Foram utilizadas
escalas do tipo likert de cinco pontos, escalas numéricas, variáveis dummy e escalas
dicotômicas. O tratamento dos dados se deu por meio de regressão linear múltipla, onde
foram aplicados métodos estatísticos de mínimos quadrados ordinários, testes T e F, além de
análises descritivas.
Os resultados dos modelos econométricos indicam a existência de diferenças entre
alfabetização e educação financeira. Assim sendo, devem-se adotar métricas distintas para
medir cada indicador. Além disso, verificou-se também a importância da taxa de poupança
presente em todos os indicadores.

Palavras-Chave: Alfabetização financeira; Educação financeira; Mínimos Quadrados
Ordinários.

ABSTRACT

The present research is related to the personal finance theme, whose main objective is
to analyze how literacy and financial education are measured and which variables influence
significantly each model proposed in this study. Also, if there is evidence that these variables
behave in an equivalent way.
Understanding and identifying the existence of differences between these concepts
makes it possible to adopt governmental policies and educational programs aimed directly at
increasing individuals' financial knowledge. According to research, 47% of the studies
analyzed on the topic use the terms financial literacy and financial education as synonyms.
To achieve the research objectives, a survey was carried out in three samples selected
for convenience, being a Federal Autarchic Foundation, a Higher Education Institution of
Open Capital and a Higher Federal Public Education Institution.
The data collection was conducted with the application of a structured questionnaire,
based on the most relevant questions on the subject found in the literature. Five-point likert
scales, numerical scales, dummy variables and dichotomous scales were used. Data were
processed using multiple linear regression, where ordinary least squares statistical methods, T
and F tests, and descriptive analyzes were applied.
The results of econometric models indicate the existence of differences between
literacy and financial education. Therefore, different metrics must be adopted to measure each
indicator. In addition, the importance of the savings rate in all indicators was also verified.

Key-Words: Financial Literacy; Financial Education; Ordinary Least Squares.
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1.

1.1.

INTRODUÇÃO

PROBLEMA

A alfabetização financeira dos indivíduos é motivo de preocupação de governos em
muitos países. Cidadãos com baixos índices de alfabetização financeira possuem maior
dificuldade em gerenciar suas próprias economias e tomar decisões financeiras de maneira
racional e consciente (ATKINSON; MESSY, 2011). Essa incapacidade gera consequências de
grande magnitude, tal como a inadimplência generalizada das famílias, a qual resultou, por
exemplo, na crise financeira ocorrida nos EUA no ano de 2008.
Assim sendo, o tema em questão vem sendo reconhecido como um fator relevante para
o agravamento da crise financeira norte-americana, tornando sua abordagem cada vez mais
discutida internacionalmente, especialmente na busca por programas educacionais adequadas
sobre o tema (ATKINSON; MESSY, 2011).
O incremento de políticas e programas educacionais é extremamente importante, pois
aprimora a capacidade dos cidadãos em gerenciar suas finanças pessoais, especialmente nas
decisões diárias que influenciam seu futuro, tais como: o planejamento de investimentos a
longo prazo, visando uma aposentadoria; a poupança para a educação dos filhos; e decisões de
compra ou financiamento de imóveis, automóveis ou empréstimos para um período de férias
(CHEN; VOLPE, 1998).
Segundo Atkinson e Messy (2011), é fundamental que se possa medir e avaliar o grau
de conhecimento e compreensão sobre as finanças da população, para que, dessa forma, seja
possível identificar quais aspectos precisam de mais atenção e melhorias. Além disso, é
importante detectar quais nichos populacionais apresentam maiores deficiências e devem ser
priorizados.
A dificuldade encontrada para medir e avaliar estes indicadores reside no fato de
existirem lacunas envolvendo os principais aspectos referentes à alfabetização financeira. No
Brasil, o termo alfabetização financeira é frequentemente utilizado como sinônimo de
educação financeira, ou ainda, como conhecimento financeiro (POTRICH; VIEIRA; KIRCH,
2015).
Para os autores, entender as diferenças conceituais entre esses construtos permite que
sejam medidos de maneira mais consistente os índices de alfabetização e educação financeira,
uma vez que, segundo Atkinson e Messy (2011), alfabetização financeira vai além da
educação financeira.
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A alfabetização financeira é conceituada por meio da combinação de três variáveis,
quais sejam: conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro
(SHOCKEY, 2002; OECD, 2011). Já a educação financeira está mais relacionada com o
conhecimento financeiro que o indivíduo possui. Logo, a alfabetização seria um conceito mais
amplo que a educação financeira (HUSTON, 2010).
Diante desta situação, a questão que norteia o projeto é: de que maneira alfabetização e
educação financeira são calculadas e quais variáveis influenciam significativamente em
ambos os construtos? Há evidências de que essas variáveis se comportam de forma
equivalente?
Testar-se-ão os efeitos das variáveis presentes nos indicadores propostos, cujos
resultados possibilitarão aceitar ou rejeitar as hipóteses.

1.2.

OBJETIVO GERAL

Identificar como a alfabetização e educação financeira são calculadas; quais variáveis
influenciam significativamente cada modelo proposto; e se há evidências de que essas
variáveis se comportam de forma equivalente.

1.3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Testar os efeitos dos componentes Atitude, Comportamento e Conhecimento

Financeiro no modelo de alfabetização financeira;


Analisar a similaridade de comportamento das variáveis propostas com relação

a cada um dos conceitos;


Comparar os efeitos dos componentes entre IEF1 e IEF2 (Índice de educação

financeira do indivíduo e nota de educação financeira declarada pelo indivíduo,
respectivamente).

1.4.

HIPÓTESES
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Hipótese 1: Pelo menos uma variável independente, Xi, apresenta significância
estatística no modelo de alfabetização financeira (IAF), e não apresenta significância
estatística nos modelos de educação financeira - IEF1 e IEF2.
Hipótese 2: Pelo menos uma variável independente, Xi, apresenta significância
estatística nos modelos de educação financeira - IEF1 e IEF2, e não apresenta significância
estatística no modelo de alfabetização financeira - IAF.
Hipótese 3: Todas as variáveis independentes, Xi, possuem o mesmo nível de
significância nos modelos, respectivamente.

1.5.

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO


Como delimitação temporal, o estudo foi realizado no quarto trimestre de 2016,

com os dados coletados por meio da aplicação de questionário.


Em termos de delimitação geográfica, a pesquisa foi realizada em uma

Fundação Autárquica Federal e também em uma Instituição de Ensino Superior de Capital
Aberto, ambas situadas na capital do estado do Rio de Janeiro, além de uma Instituição
Superior de Ensino Público Federal, situada no município de Volta Redonda – Rio de Janeiro.


Como delimitação teórica, a análise se limitou a utilizar as principais variáveis

socioeconômicas e demográficas escolhidas a partir da literatura acadêmica, a saber: faixa
etária, renda, gênero, escolaridade, estado civil, e dependentes. Além dos conceitos de
alfabetização e educação financeira.

1.6.

RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Este estudo mostra-se relevante, pois busca entender as diferenças existentes entre os
conceitos de alfabetização financeira e educação financeira. Compreender tais distinções
facilita a criação, por instituições e programas como ENEF – Estratégia Nacional de
Educação Financeira, de medidas visando combater o baixo nível de educação financeira e/ou
alfabetização financeira dos indivíduos, dependendo das necessidades de cada um.
Segundo Huston (2010), 47% dos estudos analisados usam os termos alfabetização
financeira e educação financeira como conceitos sinônimos.
Como relevância teórica, Marcolin e Abraham (2006) identificaram a necessidade de
pesquisas focadas especialmente na medição da alfabetização financeira. Segundo a OECD
17

(2013), a alfabetização financeira é composta por variáveis que vão além do puro
conhecimento financeiro, pois envolve também a atitude e o comportamento financeiro.
Assim, o estudo dessas variáveis é de suma importância, uma vez que representa a diferença
entre estes dois conceitos.
O presente trabalho possibilita, então, a diferenciação dos conceitos e suas definições,
individualmente. Permite, também, a apresentação da métrica, a qual deve ser empregada para
o cálculo de cada índice.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico é o capítulo dedicado à contextualização teórica a respeito do

problema estudado, sendo o levantamento e revisão dos pressupostos teóricos que servem
como base e fundamento ao tema pesquisado e das contribuições dadas pelos autores. Leva
em consideração ainda a discussão crítica do estado atual em que se encontra a questão do
tema apresentado neste trabalho (GIL, 2008).
O referencial teórico permite, ainda, verificar o estado do problema a ser pesquisado,
sob o aspecto teórico de outros estudos e pesquisas já realizados (LAKATOS; MARCONI,
2003).
Este tópico está estruturado em oito partes: alfabetização financeira; educação
financeira; perfil de risco do investidor; finanças comportamentais; poupança; endividamento;
religião, e variáveis demográficas e socioeconômicas (idade/faixa etária, renda, gênero/sexo,
escolaridade, estado civil, número de filhos/dependentes).

2.1.

ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA

No meio acadêmico, a alfabetização financeira pode ser definida como o entendimento
e o conhecimento de conceitos financeiros (HOGARTH; HILGERT, 2003). A alfabetização
financeira pode ter implicações importantes sobre o comportamento financeiro do indivíduo,
considerando que pessoas com baixa alfabetização financeira estão mais propensas a ter
problemas com dívidas (LUSARDI; TUFANO, 2015); menos suscetíveis a participar do
mercado de ações (ROOIJ; LUSARDI; ALESSIE, 2011); menos predispostas a escolher
fundos mútuos com taxas de administração mais baixas; menos inclinadas a acumular e gerir
a riqueza de forma eficaz; e menos propícias a planejar a aposentadoria (LUSARDI;
MITCHELL, 2007).
Recentemente, a preocupação com os níveis de alfabetização financeira na sociedade
cresceu consideravelmente e deve crescer ainda mais no futuro (FOX; BARTHOLOMAE;
LEE, 2005).
A necessidade da alfabetização financeira tem aumentado significativamente com a
desregulamentação dos mercados financeiros; com o fácil acesso ao crédito; com a elevada
emissão de cartões de crédito; e com o rápido crescimento na comercialização de produtos
financeiros.
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Reconhecendo a importância do assunto, um número cada vez maior de países tem
desenvolvido e executado estratégias de educação financeira, a fim de melhorar a
alfabetização financeira de sua suas populações, muitas vezes com foco sobre as gerações
mais jovens. (GRIFONI; MESSY, 2012).
A alfabetização financeira é a habilidade de fazer julgamentos e tomar decisões de
forma consciente em relação ao uso e ao gerenciamento do dinheiro, tais como administrar de
forma apropriada o dinheiro, poupando adequadamente, investindo com consciência e
gastando de forma inteligente. O termo ainda inclui a habilidade de entender os termos
básicos de economia (NOCTOR; STONEY; STRADLING, 1992).
Huston (2010) descreve a alfabetização financeira como uma medida de quão bem um
indivíduo pode entender e usar informações relacionadas às finanças pessoais. Além disso, a
alfabetização financeira inclui a habilidade e confiança de um indivíduo em usar seu
conhecimento financeiro para tomar decisões financeiras.
A alfabetização financeira possui relação estreita com a educação financeira, segundo
a OCDE (2011), podendo ser definida como uma combinação de consciência, conhecimento,
habilidade, atitude e comportamento. Essa combinação é necessária para que indivíduos
possam tomar decisões financeiras de forma mais inteligente e, então, alcançar seu bem-estar
financeiro (OECD, 2011).
Outra definição considera que, em função de um cenário financeiro cada vez mais
complexo, a alfabetização financeira se tornou uma ferramenta e habilidade essencial para os
indivíduos. Por conta disso, cada vez mais, os governos dos países buscam uma maneira de
aumentar o nível de alfabetização financeira de seus cidadãos (LOPES et al., 2014).
Não há um consenso entre os autores, na literatura acadêmica, para medir o grau de
alfabetização financeira dos indivíduos. Percebe-se que cada um mede conforme suas
necessidades e suas variáveis de interesse (POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 2015).
Essa falta de padrão pode ser ruim, uma vez que impede a comparação do nível dos
indivíduos de classes ou nichos diferentes. Em um dos principais trabalhos sobre o tema,
Shockey (2002) mediu alfabetização financeira como uma combinação linear de três
construtos: conhecimento financeiro, comportamento financeiro e atitude financeira. Esse
conceito recebeu o nome de FL-ABK (Financial Literacy – Attitude, Behavior and
Knowledge).
Destes três construtos utilizados para a formação do FL-ABK, atitude e
comportamento financeiro foram desenvolvidos pela própria autora. O componente
conhecimento financeiro foi adaptado da pesquisa Personal Financial Literacy (PFL), de
20

Mandell (1997), o qual foi originalmente criado para avaliar os estudantes do ensino médio e
adultos. Após as adaptações, a autora aplicou o questionário-teste com o intuito de validá-lo.
A atitude financeira foi definida pela autora como a combinação de conceitos,
informações e emoções sobre o aprendizado, resultando na capacidade de dar respostas mais
favoráveis. Essa atitude sobre a alfabetização financeira pode impedir ou facilitar o
aprendizado. Como metodologia de cálculo, a autora mediu atitude financeira por intermédio
de uma pesquisa de survey composta por oito questões do tipo Likert de quatro pontos (1 =
totalmente diferente de mim; 2 = maioria das vezes diferente de mim; 3 = um pouco igual a
mim; 4 = exatamente igual a mim). A atitude financeira foi mensurada como a média das
respostas de todos os participantes. A nota, portanto, variava entre 0 e 32 pontos, observando
que, quanto maior a nota, maior a atitude financeira do indivíduo frente a tomada de decisões.
As questões abordadas nesta escala estão relacionadas ao que o indivíduo julga ser correto
quanto ao gerenciamento de sua renda, mesmo que ele não consiga ou não possa colocá-las
em prática por algum motivo.
Já o comportamento financeiro foi medido por intermédio de uma survey composta de
17 questões com escala do tipo Likert de cinco pontos (1 = quase nunca; 2 = raramente; 3 = na
metade das vezes; 4 = na maioria das vezes; 5 = o tempo todo). A pontuação foi determinada
pelo total das respostas dos participantes. Sendo assim, a pontuação final para o componente
comportamento financeiro é uma nota que varia entre 0 e 85 pontos. As questões abordadas
para o conceito estão relacionadas ao comportamento do indivíduo frente aos seus hábitos de
poupança, uso do dinheiro, despesas e gastos em geral.
Por fim, o conhecimento financeiro foi mensurado por meio de uma survey composta
de 15 questões de múltipla escolha, as quais foram agrupadas em três áreas de conteúdo, com
cinco questões por área: (1) Gastos e conhecimento de dívidas; (2) Conhecimento sobre o
gerenciamento do dinheiro; (3) Poupança e investimentos. Os itens do teste foram
desenvolvidos segundo o modelo do ciclo de vida, para torná-los mais adequados a cada fase
do ciclo de vida dos participantes. A pontuação para o componente conhecimento financeiro é
uma nota que varia entre 0 e 15, sendo 15 a nota dada ao participante que acertar todas as
questões.
Potrich, Vieira e Kirch (2015) mediram alfabetização financeira baseando-se nos
principais trabalhos sobre o tema, como os estudos da autora Shockey (2002), O`Neil e Xiao
(2012) e OECD (2013). A atitude foi medida por dez questões em escala do tipo Likert de 5
pontos, na qual, quanto mais o respondente discordasse da afirmação, melhores seriam suas
atitudes financeiras. Para mensurar o componente comportamento financeiro, foram aplicadas
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vinte e sete questões do tipo Likert, onde quanto mais o respondente concordasse com a
afirmação, melhores seriam seus comportamentos relacionados ao gerenciamento de suas
finanças. Por fim, para medir o componente conhecimento financeiro, foram utilizadas treze
questões onde apenas uma alternativa de cada seria a resposta correta. Foi atribuído valor 1
para as respostas corretas e 0 para as respostas erradas. Sendo assim, a nota final para o
componente conhecimento financeiro variou entre 0 e 13, e quanto maior a nota, maior o
conhecimento financeiro do indivíduo. Após a validação do questionário, o número de
questões para cada componente foram três para a atitude financeira, cinco para o
comportamento financeiro e treze para o conhecimento financeiro. O índice final de
alfabetização financeira foi dado através de pesos para cada componente, gerando um
resultado 0 ou 1, onde 0 é interpretado como baixo nível de alfabetização financeira e 1 é
interpretado como alto nível de alfabetização financeira. O trabalho ainda gera dois valores
denominados D0 e D1 a partir das componentes atitude, comportamento e conhecimento
financeiro. Caso D0 > D1, o indivíduo seria avaliado como possuidor de um alto nível de
alfabetização financeira.
Diante dos trabalhos revisados, nota-se que o autor mais citado sobre alfabetização
financeira é Shockey (2012), cuja metodologia é, frequentemente, utilizada para a medição do
indicador.

2.2.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
“Deixe cair uma pedra em um lago, as ondulações irão se estender para fora com um

efeito cada vez maior” (HOGARTH, 2006). O mesmo acontece com a educação financeira.
Bem informados, os consumidores podem criar ondulações econômicas, ou seja, a
educação financeira gera, nos indivíduos, um efeito de propagação similar ao da pedra no
lago, pois eles tomam melhores decisões financeiras para si e para suas famílias, aumentando
a segurança econômica e seu bem-estar.
Os indivíduos educados financeiramente se encontram em posições na quais
conseguem obter melhores empregos e criar um ambiente de trabalho desejável para os
empregadores. Eles estão mais envolvidos como pais, com as escolas de seus filhos,
possibilitando melhores resultados educacionais e econômicos para as suas crianças. Além
disso, eles também contribuem com a comunidade de forma vital e próspera, promovendo seu
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desenvolvimento. Assim, ser financeiramente educado é importante não apenas para a família,
mas também para a comunidade e sociedade (HOGARTH, 2006).
A OECD, em seu estudo de 2011, conceituou educação financeira como o processo
pelo qual os consumidores/investidores melhoram a sua compreensão sobre os conceitos e
produtos financeiros e, por meio da informação, instrução e/ou aconselhamento dos objetivos,
desenvolvem habilidades e adquirem confiança para tomar consciência de riscos e
oportunidades financeiras, para fazer escolhas conscientes, saber onde buscar ajuda e tomar
outras medidas eficazes para melhorar a sua proteção e o seu bem-estar financeiro.
Ressalta-se que a maioria dos indivíduos tem um conhecimento limitado sobre o
mercado financeiro. Isso inclui o desconhecimento sobre o nível de risco associado a cada
operação financeira realizada, além de não saber o valor que precisa poupar para usufruir de
uma aposentadoria mais tranquila (CLARK et al., 2003).
Portanto, ainda segundo Clark et al., (2003), a necessidade de possuir educação
financeira é uma questão política importante em nossa sociedade, uma vez que essa
ferramenta aumenta o grau de alfabetização financeira de nossos indivíduos.
Parece óbvio que o aumento da consciência financeira seja algo benéfico. No entanto,
a maioria dos modelos econômicos supõe que os indivíduos possuem nível básico de
conhecimento financeiro, de compreensão dos mercados financeiros, e de conhecimento das
características de risco-retorno dos ativos. Esse baixo nível impacta diretamente na realização
de objetivos financeiros pessoais, como atingir uma aposentadoria mais tranquila. Tais
questões parecem ter sido pouco exploradas até o momento (CLARK et al., 2003).
Ainda, a educação financeira é considerada o conhecimento do indivíduo sobre
investimentos, conceitos e termos financeiros, tais como juros simples e compostos, taxa de
inflação, diversificação de risco de investimentos, tributação, entre outros (COSTA;
MIRANDA, 2013).
Para Anderloni e Vandone (2010), a educação financeira pode ser definida como uma
medida preventiva, a qual possibilita aos indivíduos o alcance de melhores condições de
entender e gerenciar problemas financeiros e, consequentemente, suas próprias finanças
pessoais. Tal medida ainda diminui os riscos de endividamento.
Percebeu-se, na realização da pesquisa bibliográfica, que os principais estudos sobre
educação financeira objetivam entender, principalmente, em quais aspectos os indivíduos são
mais deficitários quando o assunto é finanças pessoais. Tais estudos também buscam medir os
níveis de educação financeira dos indivíduos, através de indicadores específicos de cada
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pesquisa, assim como os hábitos de poupança de cada pessoa, visando possuir recursos
financeiros para o futuro (LUSARDI; MITCHELL, 2007).
Clark et al., (2003) salientam que os indivíduos só conseguiriam tomar decisões
financeiras mais consistentes e benéficas para si quando possuíssem conhecimento suficiente
sobre o dinheiro.
Lusardi e Mitchell (2007) afirmam que educação financeira e planejamento para a
aposentadoria são termos relacionados, logo, o hábito de poupar dos indivíduos estaria
intimamente ligado a uma maior educação financeira. Já para Bernheim e Garret (2003),
quanto maior a escolaridade e a renda do indivíduo, maior a propensão à poupança.
Outro ponto observado mostra que os mais pobres e com menor grau de educação
financeira cometem mais erros ou falhas que os mais ricos e educados financeiramente
(CAMPBELL, 2006). Um erro muito comum entre os indivíduos é não participar de mercados
de renda variável, nos quais existe risco, como a bolsa de valores. O erro existe porque se
deve diversificar o portfólio de ativos, e essa diversificação diminui o risco da carteira.
Os estudos encontrados sobre educação financeira enfatizam, principalmente, a
correlação entre as variáveis renda e riqueza, além da correlação entre nível educacional e
renda. Evidenciam, ainda, a importância do conhecimento financeiro sobre as decisões
econômicas e financeiras tomadas ao longo da vida dos indivíduos (COSTA; MIRANDA,
2013).
Para a mensuração do índice de educação financeira, cada autor pesquisado na
literatura vem adotando uma forma de cálculo específica, ou seja, não existe uma norma que
padronize o cálculo do grau de educação financeira de cada pessoa.
Entre as principais formas de cálculo adotadas pelos principais autores, cabe destacar a
de Costa e Miranda (2013). Os autores aplicaram um questionário, contendo oito questões
sobre matemática financeira e conhecimento numérico. A partir das respostas coletadas com o
seu público alvo, foram criados dois índices de educação financeira, os quais denominaram de
IEF 7 e IEF 8. A diferença existente entre estes dois índices reside na presença de uma única
questão sobre conhecimento numérico. Essa questão foi elaborada por Lusardi e Mitchell
(2011) e está presente no IEF 8 e ausente no IEF 7. Dessa forma, os índices variam entre 0 e 7
para o IEF 7 e entre 0 e 8 para o IEF 8, em que 8 significa o mais alto nível de conhecimento
financeiro e 0 significa ausência total de educação financeira.
Como resultado de seu estudo, Costa e Miranda (2013) concluíram que existe
influência significativa da educação financeira sobre o percentual de poupança individual,
controlando-se as demais variáveis do modelo.
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2.2.1. Educação Financeira no Brasil
O Brasil apresenta uma taxa nacional de poupança relativamente baixa, que variava
em torno de 16% do PIB no ano de 2008 (BRUHN et al, 2013; IBGE, 2016). Em 2016, este
número retraiu para 14,3% do PIB. Além disso, os níveis de consciência financeira também se
mostram baixos (BRUHN et al, 2013; IBGE, 2016).
Para ilustrar, podemos utilizar o ranking Global de Educação Financeira da divisão de
ratings e pesquisas da Standard & Poor’s, que mede o nível de educação financeira de 144
países, e no qual o Brasil está na 74ª posição, atrás de alguns dos países mais pobres do
mundo, como Madagascar, Togo e Zimbábue (KLAPPER et al., 2015).
A fim de mitigar essa defasagem e melhorar o nível de educação financeira da
população e sua relação com o consumo, responsáveis das áreas financeiras no Brasil criaram
um grupo de trabalho, constituído por representantes do setor financeiro, incluindo o setor
público, a sociedade civil e instituições privadas. Em 2010, o grupo de trabalho propôs a
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), com o objetivo de promover uma
cultura de educação financeira no país e possibilitar que os cidadãos tomem boas decisões
financeiras. O âmbito da estratégia é nacional, dirigida a crianças, jovens e adultos, e os seus
objetivos são ambiciosos, envolvendo um conjunto de atores e uma multiplicidade de
mecanismos de ajustes para a educação financeira (BRUHN et. al, 2013).
A ENEF é regulada e supervisionada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira –
CONEF. Este comitê é formado pelo Banco Central (BCB), Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Superintendência
de Seguros Privados (Susep), pelos Ministérios da Fazenda, Educação, Previdência Social e
Justiça, pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNSeg) e pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). A coordenação e
execução do evento são feitas pela AEF-Brasil (Associação de Educação Financeira do Brasil,
uma organização sem fins lucrativos criada, em 2011, pela ANBIMA, BM&FBOVESPA,
CNSEG e FEBRABAN). A ENEF busca promover e divulgar a educação financeira no
Brasil, por meio do desenvolvimento de tecnologias sociais e educacionais relacionadas ao
tema (ENEF, 2016).
Desde 2012, existe, no Brasil, o Indicador de Educação Financeira - IndEF, elaborado
e calculado pelo IBOPE Inteligência em parceria com a Serasa Consumidor. Os primeiros
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resultados divulgados vieram no ano de 2013. O objetivo por trás deste indicador é entender
melhor os níveis de conhecimento financeiro da população, seus hábitos de consumo e suas
necessidades financeiras. Os resultados buscam apoiar estratégias públicas, privadas e da
sociedade civil de forma geral, criando programas que visem melhorar a relação dos
indivíduos com o dinheiro e com seus instrumentos financeiros disponibilizados no mercado
de forma cada vez mais acessível para os cidadãos e sociedade. O indicador conta ainda com a
parceria do Instituto Paulo Montenegro, organização responsável pelo Indicador de
Alfabetismo Funcional - Inaf, criado em 2001, em parceria com a ONG Ação Educativa. Este
indicador permite estimar os níveis de alfabetismo da população com idade entre 15 e 64 anos
(IndEF, 2014).
O IndEF busca, por meio de um relatório anual, estabelecer uma leitura objetiva sobre
o grau de educação financeira da população brasileira através de três dimensões:
Conhecimento, Atitude e Comportamento. Essas dimensões são as variáveis utilizadas por
SHOCKEY (2002) para medir o índice de alfabetização financeira dos indivíduos. Com base
nos resultados apresentados nesse relatório, identificam-se os pontos fortes e fracos, que
servem de orientação para ações públicas e privadas, com o objetivo de aprimorar cada vez
mais o consumidor brasileiro à frente de questões financeiras, visto o avanço contínuo do
mercado de crédito, no qual os indivíduos se vêem cada vez mais envolvidos (INDEF, 2014).
2.3.

PERFIL DE INVESTIDOR

Em 2008, a crise financeira internacional, iniciada nos EUA, causou a falência de
grandes instituições financeiras. A crise teve efeito em diversos países, onde famílias
perderam suas casas hipotecadas, ativos se desvalorizaram, entre outras importantes questões
econômicas.
Essa situação expôs a maneira frágil e errática sobre como a população em geral toma
decisões financeiras, controlam suas economias e de suas famílias, fazem investimentos não
condizentes com seu nível de instrução financeira e mais que isso, não condizente com seu
perfil de risco. Na ocasião, o cerne da crise foi o endividamento pessoal (VIEIRA, 2012).
Com o objetivo de proteger estes indivíduos, bem como proteger a economia do país,
uma vez que estes assuntos estão diretamente relacionados, a Associação Brasileira das
Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA) determinou que todas as
instituições que negociam fundos de investimentos devem aplicar um questionário sobre a
Avaliação do Perfil do Investidor (API). O objetivo desta medida visa orientar os investidores
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e a população em geral a tomarem decisões financeiras de maneira mais condizente com o seu
perfil, para que situações como as ocorridas na crise de 2008 não voltem a se repetir
(VIEIRA, 2012).
A análise do perfil do investidor (API), também chamada de Suitability, é uma prática
instituída ao redor de todo o mundo, principalmente entre as maiores potências econômicas.
Desde 2008 ela vem sendo adotada no Brasil, visando proteger os indivíduos de assumirem
riscos não condizentes com o que estão dispostos a tomar (GRUBA; HUZEK; RAIFUR,
2015).
O governo brasileiro, através de suas instituições reguladoras de mercados de capitais,
tais como a ANBIMA e a CVM, estabeleceu diretrizes e normas para sua implantação e para a
elaboração do questionário. De acordo com as diretrizes, cada instituição tem autonomia para
desenvolver sua própria metodologia de API, o que pode ser um problema pela falta de
padrão entre as instituições financeiras (GRUBA; HUZEK; RAIFUR, 2015).
A partir de 2013, tais diretrizes se tornaram obrigatórias, valendo, atualmente, para os
setores de Private Banking, Fundos de Investimento, Mercado Aberto e Gestores de
Patrimônio Financeiro, além de produtos de investimentos no varejo, tais como, títulos
públicos, ações, letras de créditos imobiliários, letras de crédito de agronegócios, certificados
de depósitos interbancários, derivativos, debêntures, letras hipotecárias entre outros
(ANBIMA, 2013).
A análise do perfil do investidor permite identificar qual dos investimentos é o mais
adequado para cada indivíduo, considerando seus objetivos e expectativas. Assim, a pessoa
que conhece seu hábito de investimento consegue ter mais segurança na tomada de decisões
financeiras, pois tem maior domínio na hora de escolher um investimento que irá gerar uma
rentabilidade maior em busca da independência financeira.
Segundo Rambo (2014), para aplicar os recursos financeiros de forma segura e
consciente, é fundamental que o investidor conheça bem qual o seu perfil de risco. Com essa
informação, ele consegue identificar os tipos de riscos que está disposto a correr, o quanto
está disposto a perder em algum investimento e qual o retorno almejado.
O Credit Suisse (2015), seguindo as diretrizes exigidas pela ANBIMA e a Resolução
CVM 539 criou um questionário composto por nove questões dividas em dois blocos: o
primeiro bloco contém quatro questões com três alternativas cada, que se propõem a avaliar a
capacidade de assumir riscos. A cada alternativa é atribuída uma nota, seu somatório varia
entre 0 e 100 pontos, sendo a classificação dada da seguinte forma: Perfil Conservador 0 – 15
pontos, Perfil Moderado 20 – 35 pontos, Perfil Arrojado 40 – 60 pontos, Perfil Agressivo 65 –
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80 pontos e Perfil Super Agressivo 85 – 100 pontos. O segundo bloco é composto por cinco
questões que avaliam a tolerância do investidor ao risco. Cada questão possui alternativas
com notas diferentes, seu somatório varia entre 0 e 160 pontos, sendo a classificação dada da
seguinte forma: Conservador 0 – 15 pontos, Moderado 16 – 50 pontos, Arrojado 51 – 100
pontos, Agressivo 101 – 134 pontos e Super Agressivo 135 – 160 pontos. Caso haja diferença
de perfil entre os dois blocos, o menor resultado entre eles será considerado como o seu Perfil
de Risco.
Na literatura, verifica-se a correlação entre o perfil de risco do investidor com
variáveis de interesse. Christ, Stefano e Raifur (2014) tentaram averiguar se os aspectos
socioeconômicos de estudantes influenciavam em seu perfil de risco, e concluíram que as
variáveis gênero e idade são fatores determinantes no perfil de risco dos estudantes, enquanto
a variável renda não se mostrou significativa.
Para Vieira (2012), a principal conclusão de seu estudo reside na hipótese proposta de
que, quanto maior a pontuação na análise do perfil de investidor, maior a probabilidade de
ocorrer o efeito Aversão a Extremos, enquanto o Grau de Confiança nas Decisões de
Investimento não aumentou a suscetibilidade a Aversão a Extremos.
Ao estudar o conceito de aversão à perda, percebe-se uma relação entre ganho e perda,
que, dependendo do seu grau de importância, não se atribui o mesmo valor psicológico.
Kahneman e Tversky (1979) ainda ressaltam que os investidores sentem muito mais a perda
do que o prazer obtido com ganho equivalente. (HAUBERT; HERLING; LIMA, 2012).

2.4.

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS

Esta seção objetiva acrescentar o olhar das finanças comportamentais sobre o perfil de
risco dos indivíduos que fazem investimentos com riscos de perdas e ganhos.
Os estudos sobre Finanças Comportamentais têm ganhado destaque na literatura. Os
principais trabalhos se baseiam na Teoria dos Prospectos (Prospect Theory), elaborada pelos
psicólogos e professores israelenses, Daniel Kahneman e Amos Tversky (FERREIRA et al.,
2008). A teoria questiona os axiomas da racionalidade, demonstrando por meio de um modelo
descritivo, que os indivíduos tendem a tomar decisões financeiras com vieses e questões
psicológicas envolvidas, não tendo apenas caráter racional (MACEDO, 2003).
Antes das teorias modernas sobre finanças comportamentais, a hipótese de mercados
eficientes (HME), difundida principalmente por Fama (1970), foi a base para a maioria dos
estudos da área. Segundo ela, os preços incorporam de forma eficiente todas as informações
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disponíveis no mercado, sendo, portanto, a melhor representação do valor real de determinado
ativo. Essa ideia incorporava as teorias neoclássicas que guiavam o mercado financeiro até
então (ROGERS et al., 2007).
A teoria de Markowitz (1952), também conhecida como a moderna teoria de carteiras
(MTC), serviu de base para diversos modelos financeiros, tais como o Capital Asset Pricing
Model (CAPM) e o modelo de precificação de opções de Black-Sholes, que assumiam
pressupostos simplificadores da HME, entre eles: a aversão dos investidores ao risco e a
prevalência do princípio da substituição (axioma da transitividade); a incapacidade dos
agentes, individualmente, afetarem o preço de mercado dos ativos (concorrência perfeita); o
fornecimento, pelo mercado, de perfeitas informações compartilhadas entre os investidores,
que concordam quanto à distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos, e o
oferecimento das mesmas chances de retorno aos investidores (ROGERS et al., 2007).
De uma forma geral, a HME se baseia no comportamento humano racional, que
maximiza as utilidades esperadas e assume o pressuposto de que é possível processar de
maneira ótima todas as informações disponíveis no mercado. Ou seja, o mercado é operado
por agentes capazes de tomar as melhores decisões possíveis quanto aos seus investimentos,
além de possuírem racionalidade ilimitada (MILANEZ, 2003).
A Teoria do Prospecto, proposta por Kahneman e Tversky (1979), busca explicar
justamente estes vieses cognitivos que influenciam diretamente no processo de tomada de
decisão. Segundo os autores, a teoria da utilidade esperada pode ser formulada de uma nova
maneira, quando relacionadas com situações de risco. A Teoria do Prospecto ressalta que o
processo de tomada de decisão não pode ser considerado apenas pelo lado racional,
principalmente em situações onde o tempo disponível é limitado. Ao contrário disso, os
investidores utilizam atalhos mentais durante este processo decisório.
Ainda segundo Kahneman e Tversky (1979), a teoria da utilidade esperada, da forma
que foi elaborada, e ainda bastante difundida e utilizada, deixa de incorporar em sua base
elementos cognitivos inerentes à natureza humana, podendo, assim, resultar em decisões
equivocadas. Em seu trabalho, os autores denominam três efeitos tipicamente influenciados
pelos processos mentais dos indivíduos:
· Efeito Certeza: pessoas tendem a dar maior peso às possibilidades com maior
probabilidade de acontecer;
· Efeito Reflexão / Aversão à Perda: os indivíduos tendem a ser avessos ao risco
quando estão diante de duas possibilidades de ganho com a mesma utilidade esperada, e
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tendem a serem tomadores de risco quando as mesmas possibilidades se apresentam no
domínio das perdas;
· Efeito Isolamento: a fim de simplificar a escolha entre alternativas, as pessoas
costumam ignorar os componentes que as alternativas compartilham, e focam nos
componentes que os distinguem. Sendo assim, os decisores não analisam os elementos que as
alternativas apresentam em comum, concentrando-se apenas nos elementos que diferenciam
uma alternativa da outra.
Em relação aos ganhos, os indivíduos não são propensos ao risco, logo, preferem
aceitar um valor menor, porém certo, a assumir riscos por valores maiores, porém incertos. Já
em relação a perdas, as pessoas tendem a aceitar assumir riscos com o objetivo de evitá-las
(CASTRO; FAMÁ, 2002).
O efeito reflexão demonstra que os indivíduos aceitam riscos a fim de evitar perdas,
porém, não aceitam riscos quando o assunto é ganho. Portanto, conclui-se que os indivíduos
são avessos às perdas, mas não ao risco, o que contraria algumas teorias econômicas.
Como exemplo numérico, Rogers et al., (2007) demonstram que é preferível não
perder R$ 1.000,00 a ganhar R$ 1.000,00. De acordo com Kahneman e Tversky (1979), a
perda monetária para a maioria das pessoas provoca uma insatisfação (desutilidade) maior do
que a satisfação (utilidade) de um ganho monetário. Ainda em números, estima-se que as
pessoas tendem a ser avessas a perdas na ordem de 2,5 vezes mais do que os ganhos em
mesma escala (ROGERS et al., 2007). A figura 1 demonstra a assimetria dada para pesos
entre ganho e perda observados pelos indivíduos.

Figura 1: Função Hipotética de valor da Teoria do prospecto.
Fonte: Adaptado de KAHNEMAN E TVERSKY (1979, p. 279)
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2.5.

POUPANÇA

Este tema é importante para fundamentar o estudo e destacar a relevância da pesquisa.
Para Modigliani e Brumberg (1954, apud Costa; Miranda 2013), o consumo e o nível de
poupança individual dos indivíduos, além da expectativa para o futuro, são determinados pelo
estágio em que se encontram, podendo ser maior ou menor dependendo do ponto em que se
encontram no ciclo de vida.
Na fase em que são jovens, há mais despoupança do que poupança, pois esses
indivíduos possuem pouca ou nenhuma renda. Quando adultos, a tendência é poupar mais,
caindo novamente na velhice.
Friedman (1957) afirma que as famílias acreditam que suas rendas não se esgotarão,
ou seja, tomam decisões baseadas em renda futura, como se sempre fossem receber aquela
mesma renda. Além disso, cita que a renda individual é composta de uma parte variável e uma
parte permanente.
Danes e Hira (1987) mencionaram em seu estudo que um nível maior de
conhecimento financeiro está positivamente correlacionado com um nível mais elevado de
renda, ou seja, a capacidade de se conseguir um retorno financeiro melhor e ainda ter
condições de poupar uma parte maior de sua renda. Assim, quanto maior a renda e a
poupança, maior é o conhecimento financeiro deste indivíduo.
Segundo Chen e Volpe (1998), no que diz respeito à classe trabalhadora, não existe o
hábito de poupar adequadamente, independentemente do fim a que se destina. A evidência
indica que os funcionários não estão maximizando seus benefícios. Dessa forma, a baixa taxa
de poupança e o baixo retorno de investimentos conservadores podem não fornecer renda
suficiente para uma aposentadoria financeiramente segura.
Os Estados Unidos apresentam a mais baixa taxa individual de poupança do mundo
industrializado, sendo que essa taxa continua caindo ano após ano (JORGENSEN, 2007).
Huggett e Ventura (2000) analisaram as pessoas com renda mais baixa nos Estados
Unidos, e perceberam a tendência de poupar menos. Segundo os autores, a faixa etária
também influencia na taxa de poupança, já que indivíduos de meia idade poupam um
percentual maior de sua renda do que indivíduos mais jovens. Isso ocorre porque os
indivíduos de renda mais alta são aqueles de meia idade, que estão na fase central do ciclo de
vida, no meio da curva.
Lusardi (2003) cita que os modelos do ciclo de vida e de renda permanente tem sido a
base para as pesquisas sobre poupança. A implicação básica do modelo é o planejamento,
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pelos agentes, do consumo e da poupança considerando os seus recursos de tempo de vida.
Segundo Fama, Moraes e Kayo (1998), os indivíduos planejam ter um consumo estável ao
longo da vida, se privando de um gasto exagerado, poupando, para compensar momentos
financeiros mais difíceis, porém, acreditando que sua renda corrente persistirá ao longo de
toda sua vida.
Um grande número de estudos demonstrou que, quanto mais conhecimento financeiro
a pessoa acumula, mais saudável financeiramente é sua aposentadoria. Segundo Lusardi
(2014), muitos argumentos têm sido oferecidos para explicar essa afirmação, incluindo o fato
de que, quanto mais sofisticada financeiramente a pessoa é, maiores as condições de ela
planejar e poupar dinheiro para o futuro. Aquelas pessoas que são expostas à educação
financeira são melhores poupadores, acumulando quantias maiores de riquezas e fazendo
melhores decisões de investimentos (LUSARDI, 2007, 2014).
Para medir a relação entre o nível de poupança e o grau de instrução financeira do
indivíduo, Costa e Miranda (2013) criaram uma pesquisa de survey com 15 questões contendo
variáveis socioeconômicas e demográficas, como sexo, idade, cor, renda, escolaridade e dois
índices de educação financeira para testar os efeitos dessas variáveis sobre a taxa de poupança
dos indivíduos. O questionário contém perguntas fechadas de múltipla escolha, com apenas
uma resposta correta, e também em forma de check-list, onde podem marcar mais de uma
opção. Contém ainda questões de verdadeiro e falso e testes de educação financeira a serem
resolvidos (de múltipla escolha). A questão 12 especificamente inquire qual percentual de
renda mensal melhor representa o valor poupado pelo indivíduo. Os autores utilizaram
modelos de regressão linear para testar os efeitos da escolaridade e da educação financeira na
taxa de poupança individual. Como resultado, concluíram pela existência de influência
significativa da educação financeira sobre o percentual de poupança individual. Os autores
explicam que a escolha e a elaboração deste instrumento foram feitas por haver dificuldade
em encontrar, na literatura, dados referentes a informações demográficas, financeiras e sobre
conhecimento de tributos (COSTA; MIRANDA, 2013).

2.6.

ENDIVIDAMENTO

O endividamento pode ser entendido como o ato de contrair dívidas. O tema
endividamento é formado por uma interdisciplinaridade de áreas de conhecimento e não deve
ser negligenciado. Sendo assim, o endividamento pode ocorrer devido a diversos aspectos,
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tais como, renda, uso inadequado do crédito, aspectos psicológicos, comportamentais, entre
outros (CAMPARA; FLORES; VIEIRA, 2014).
Segundo Pinheiro (2008), o endividamento e a educação financeira são conceitos
atrelados, uma vez que um indivíduo possuidor de conhecimento sobre finanças tem melhores
condições de consumir produtos e serviços financeiros de forma mais adequada, implicando
direta e positivamente no sistema econômico, e reduzindo o descumprimento de obrigações
com terceiros.
Existem diversos fatores que levam o indivíduo a se endividar, como a dificuldade
financeira pessoal, o desemprego, a falta de controle nos gastos, a realização de compras para
terceiros, o atraso de salário, o comprometimento da renda com despesas supérfluas, a
redução da renda, doenças e má-fé. Estes fatores ainda se agravam em um cenário de crise
econômica no país (FIORENTINI, 2004).
Os mercados estimulam cada vez mais o consumo, através de ofertas de créditos à
população, provocando o aumento no nível de endividamento e contribuindo para um
problema maior de ordem social da sociedade do consumo (SLOMP, 2008). Por isso, esses
estímulos devem ser cautelosos.
Diante deste cenário cada vez mais propenso ao endividamento, é interessante que os
indivíduos tentem se proteger. A educação financeira se torna uma arma importante, pois o
consumidor educado financeiramente consegue reduzir erros e abusos que possam vir a
ocorrer.
Para combater essa política de consumo e facilidade de crédito cada vez mais comum
no dia a dia, deve-se adotar um programa sólido e contínuo de educação financeira que atinja
toda a população e seja transmitida de geração para geração. Assim, os indivíduos terão
capacidade de tomar decisões de forma mais embasada e identificar melhores oportunidades
(CANDIDO; FERNANDES, 2014).
Segundo Campara, Flores e Vieira (2014) os grupos mais propensos ao endividamento
são os compostos por indivíduos solteiros ou viúvos, com idade até 22 anos, com baixo grau
de escolaridade, baixa renda, sem religião e que não trabalham. Logo, são os mais jovens e,
principalmente, os que gastam mais do que recebem.
Os aspectos negativos do endividamento podem ser ainda maiores nas situações em
que um indivíduo compromete uma parcela de sua renda superior ao que ele dispõe para
pagamento. Essa situação é chamada de sobre-endividamento e definida por Frade et al.
(2008) como a incapacidade de quitar as dívidas contraídas (VIEIRA et al., 2014).
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Para investigar a propensão ao endividamento dos indivíduos, Campara, Flores e
Vieira (2014) utilizaram um questionário com nove questões de escala likert de cinco pontos
(1 = discordo muito; 2 = discordo; 3 = indiferente; 4 = concordo; 5 = concordo muito). As
questões foram adaptadas de estudos anteriores. Das nove questões, quatro apresentam escala
invertida (questões 1, 2, 3 e 6), ou seja, quanto mais próximo de cinco, menor a propensão ao
endividamento. Devido a isso, os autores inverteram as respostas com escalas invertidas, a
fim de padronizá-las, ficando todas da seguinte forma: quanto menor o nível de concordância,
menor a propensão ao endividamento. O questionário foi validado segundo critérios adotados
por Hair et al., (2005; 2009), sendo o mínimo de 10 respondentes por questão, logo, o
questionário contou com a participação de 90 participantes.

2.7.

RELIGIOSIDADE
A religião possui uma influência sobre o comportamento humano. Pesquisas

identificaram uma variedade de fatores associados à religiosidade que podem afetar a
alfabetização financeira (MURPHY, 2013).
Renneboog e Spaenjers (2009) encontraram uma relação positiva entre religião e
poupança. Eles sugerem que os ensinamentos religiosos que incentivam a poupança poderiam
ser um fator importante. Além disso, um número grande de igrejas começou a fornecer
educação financeira.
Dessa forma, a participação da variável religiosidade no modelo é de suma
importância, uma vez que estudos mostram sua relevância com relação ao nível de
alfabetização financeira e poupança.
Para mensurar a variável religiosidade, Murphy (2013) criou um questionário com
quatro questões que visam medir o que ele chamou de religiosidade, crença e valores. Cada
questão apresenta escala do tipo likert de seis pontos, indo de 1 (discorda fortemente) até 6
(concorda fortemente). A nota final da variável religiosidade é dada através da média dos
pontos das quatro questões, onde quanto maior a nota, maior o grau de religiosidade do
indivíduo.
2.8.

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS

As variáveis demográficas e socioeconômicas são: idade (faixa etária), renda, gênero
(sexo), escolaridade, estado civil e número de filhos/dependentes. Essas variáveis foram
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escolhidas por serem as mais citadas nos trabalhos relacionados ao assunto. Para chegar a
essas variáveis, foram pesquisados autores que as relacionassem com o tema em estudo:
alfabetização e educação financeira.
Atkinson e Messy (2012) utilizaram as variáveis sóciodemográficas gênero, idade,
renda e escolaridade em seu trabalho. Lusardi (2003) utilizou as variáveis escolaridade, idade,
raça, etnia e estado civil em seus trabalhos ao longo dos anos. A tabela 1 mostra um quadro
resumo com os principais autores utilizados como referencial teórico para as variáveis
escolhidas.

Tabela 1 - Variáveis demográficas e socioeconômicas

Variáveis abordadas
Idade / Faixa etária
Renda
Gênero/Sexo
Escolaridade
Estado Civil
Dependentes

Autores
Atkinson e Messy (2012)
Chen e Volpe (1996; 1998)
Lusardi e Mitchell (2014)
Lusardi e Tufano (2015)
Matta (2007)
Costa e Miranda (2013)
Fernandes, Lynch e Netemeyer (2014)
Potrich, Vieira e Ceretta (2013)
Potrich, Vieira e Kirch (2014)
Research (2003)
Shockey (2002)
Hastings, Madrian e Skimmyhorn (2013)
Campara, Flores e Vieira (2014)

Fonte: Elaboração própria

2.8.1. Idade / Faixa Etária

Para Costa e Miranda (2013), a idade influencia no quanto percentualmente o
indivíduo poupa de sua renda. Os autores mostram que a idade segue o modelo do ciclo de
vida: os mais jovens poupam menos, os adultos poupam uma parcela maior, que por sua vez
diminui com o aumento da idade. Para medir a idade, o participante indica sua idade em uma
escala numérica livre.
Segundo Atkinson e Messy (2012), na maioria dos países, pessoas de idade média
estão associadas a níveis mais elevados de alfabetização financeira, enquanto as pessoas mais
velhas e as mais novas são mais propensas a ter médias mais baixas de alfabetização
financeira. Seria razoável pensar que a alfabetização financeira cresceria proporcionalmente
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com o aumento da idade, uma vez que as pessoas se tornariam mais bem informadas e então
sua atitude e comportamento também se elevariam. Contudo, existem dois fatores mediadores
que podem reduzir a alfabetização financeira das pessoas mais velhas:


Pessoas mais velhas geralmente têm uma experiência muito diferente do

mercado financeiro, por isso podem ter dificuldade em acompanhar o ritmo acelerado de
mudança neste setor, incluindo, ainda, a introdução de novas tecnologias que dificultam o
acompanhamento.


A deterioração cognitiva que vem com a idade pode reduzir a extensão com

que os consumidores conseguem reter e aplicar seus conhecimentos financeiros.
Para medir a variável idade/faixa etária, Campara, Flores e Vieira (2014) utilizaram
faixas etárias com quatro opções: até 22 anos, de 23 a 30 anos, de 31 a 45 anos e por último,
acima de 45 anos. Como resultado, perceberam que pessoas com até 22 anos tem uma
propensão maior ao endividamento às demais faixas etárias; quanto maior a idade, maior sua
relação com finanças.
Matta (2007) mediu a idade através de uma escala de múltipla escolha simples com
apenas uma única resposta. O autor dividiu a idade em faixas etárias, sendo elas: 22 anos ou
menos, de 23 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 59 anos e por fim, 60 anos ou mais.

2.8.2. Renda

Para Costa e Miranda (2013) e Lusardi et al., (2007), pessoas de renda mais alta
tendem a poupar mais do que pessoas de renda mais baixa. Os autores afirmam ainda que a
renda é tomada pelos indivíduos como sendo permanente, seguindo, assim, o modelo de renda
permanente. Costa e Miranda (2013) testam a hipótese de que quanto maior a escolaridade,
maior a renda do indivíduo.
A análise de regressão feita por Atkinson e Messy (2012) confirmou que indivíduos
com renda mais alta são mais propensos a apresentarem um nível mais elevado de
alfabetização financeira. Apesar disso, é possível ter um nível mais alto de alfabetização
financeira em todos os níveis de renda.
A renda, por si só, não impacta na habilidade de alguém aumentar seu conhecimento,
formar atitudes que busquem melhorar seu próprio bem-estar financeiro ou, ainda, aumentar
seu comportamento positivo em relação às finanças. Porém, rendas mais baixas são,
frequentemente, vistas como uma explicação para certos comportamentos (como obter
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empréstimos para cobrir as despesas) e usadas como razão para não poupar dinheiro ou não
fazer planos para o longo prazo. Além disso, a baixa renda também pode estar associada a
outros fatores sócio-demográficos relacionados à alfabetização financeira, tal como a idade
(ATKINSON E MESSY, 2012).
Para medir a variável renda, Costa e Miranda (2013) utilizaram uma questão numérica
“qual a sua renda mensal líquida?”, em que o participante informa sua renda de forma direta,
sem alternativas.

2.8.3. Gênero / Sexo

Em suas pesquisas, Lusardi (2003) verificou que mulheres, negros, hispânicos e
pessoas com menor grau de escolaridade apresentam um nível de conhecimento financeiro
inferior ao de homens brancos e escolarizados, o que, segundo a autora, leva a uma média de
poupança maior, por parte destes homens.
Costa e Miranda (2013) mostraram, em sua pesquisa, que o nível de poupança das
mulheres é praticamente a metade do nível de poupança dos homens.
Na maioria dos países já pesquisados na literatura, pessoas do gênero feminino
apresentam menor conhecimento financeiro do que os de gênero masculino (POTRICH,
VIEIRA, CERETA, 2013).
Atkinson e Messy (2012) mostraram que, na maior parte dos países analisados, o
gênero masculino obteve uma pontuação maior no quesito conhecimento financeiro. Apenas
em alguns países, não houve diferença entre homens e mulheres, sendo que na Hungria o
gênero feminino obteve uma pontuação maior em conhecimento financeiro.
Para a mensuração dessa variável, será usada uma variável dummy gênero com valores
0 e 1 para feminino e masculino respectivamente, o que está alinhado com os trabalhos
verificados de Atkinson e Messy (2012), Costa e Miranda (2013), Potrich, Vieira e Kirch
(2014).

2.8.4. Escolaridade

Em sua pesquisa, Costa e Miranda (2013) testaram o efeito da escolaridade do
indivíduo e de sua taxa de poupança, tendo como resultado a existência de uma relação
positiva entre estas variáveis.
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Para Atkinson e Messy (2012), existe uma relação positiva entre escolaridade e
alfabetização financeira. Indivíduos com um grau mais alto de educação são mais propensos a
exibirem comportamentos e atitudes positivas, bem como mostrar níveis avançados de
conhecimento financeiro.
Há uma relação entre o aumento dos níveis de educação e pontuações mais altas de
alfabetização financeira na maioria dos países. Na Alemanha, a relação é particularmente
forte. Na Malásia e Polônia, existe um padrão claro, no qual os indivíduos com níveis mais
altos de educação são mais propensos a terem pontuações mais altas em alfabetização
financeira.
Em particular, níveis baixos de educação e renda estão associados a níveis mais baixos
de alfabetização financeira. Contudo, deve-se notar também que algumas pessoas
conseguiram pontuações altas, apesar de possuírem baixa escolaridade, indicando que altos
níveis de alfabetização financeira são possíveis, mesmo entre aqueles que não completaram a
educação formal, ou seja, com baixa escolaridade.
Para mensurar o nível de escolaridade dos indivíduos, Costa e Miranda (2013)
utilizaram como critério o número de anos de estudo, no qual 8 anos representa o nível
fundamental completo, 11 anos ensino médio completo, 15 anos ensino superior completo
para graduação de 4 anos de duração e 16 anos para graduação de 5 anos de duração. Além
disso, somam-se os anos dedicados à pós-graduação, mestrado e doutorado.
Como conclusão de sua pesquisa, Costa e Miranda (2013) afirmam que a escolaridade
não afeta substancialmente no percentual de poupança dos indivíduos estudados.

2.8.5. Estado Civil

Segundo Research (2003), o estado civil possui relação direta com o grau de
alfabetização financeira. De acordo com a pesquisa, os indivíduos solteiros são mais
propensos a terem níveis de conhecimento financeiro mais baixos quando comparados aos
indivíduos casados.
Matta (2007) mediu esta variável como uma questão de múltipla escolha com as
seguintes alternativas: solteiro, casado ou em união estável, separado ou divorciado, e por fim,
viúvo. Essa categorização se parece com a utilizada no trabalho de Lusardi (2003), que
mensurou a variável com as alternativas solteiro, casado, separado, divorciado e viúvo.
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Já Potrich, Vieira e Kirch (2014) mensuraram estado civil como uma variável binária
dummy 0 e 1, onde 0 diz respeita a inexistência de união estável, enquanto 1 representa a
existência de união estável.

2.8.6. Número de Filhos / Dependentes

Vieira et al. (2014) analisaram a variável número de dependentes, e concluíram que
famílias com maior número de dependentes têm maiores níveis de endividamento e maior
propensão à inadimplência. Além disso, ressaltam que indivíduos sem dependentes tornam-se
mais materialistas, ou seja, investem mais em questões materiais.
Matta (2007) relacionou o número de filhos como sendo o número de dependentes.
Em seu estudo, demonstrou que o número de dependentes está ligado ao estado civil do
indivíduo, uma vez que pessoas solteiras tendem a não possuir dependentes ou ter um número
inferior deles em relação aos não-solteiros.
Sendo assim, para medir esta variável, Matta (2007) elaborou uma questão do tipo:
“Quantas pessoas dependem financeiramente de você (filhos, enteados, pais, etc.)?”.

2.9.

REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

A regressão linear múltipla (RLM) busca entender a relação entre a variável
dependente estudada e as demais variáveis independentes de interesse no modelo proposto.
Tem como característica reduzir um grande número de variáveis a um número menor,
sem que haja perda de informação e, assim, analisar a correlação, a associação entre as
variáveis e a influência de cada uma no modelo.
Depois de medida a relação matemática dos itens do modelo, sua aplicação produz
valores para a variável explicada (dependente) quando se tem as variáveis independentes
(cálculo dos valores preditos). Ou seja, a técnica pode ser usada para predizer resultados
através dos mínimos quadrados. Podem ainda ser acrescentadas novas variáveis no modelo
com a finalidade de aumentar o grau de correlação entre os dados teóricos e os dados reais
(SASSI et al, 2011).
Na literatura sobre educação e alfabetização financeira, há diversos trabalhos que
utilizam a técnica de regressão linear múltipla em seus procedimentos metodológicos. Berman
e Knight (2008) utilizaram a regressão para medir como a alfabetização financeira e a
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escolaridade afetam a acumulação de riqueza das famílias, tendo sido ambas correlacionadas
positivamente com o acúmulo de riquezas no modelo proposto.
Anz (2014) utilizou a análise de regressão para identificar as características pessoais e
familiares (conhecimento financeiro, atitudes relacionadas às variáveis sócio-demográficas,
finanças, renda, débitos e ativos) que mais fortemente se associam com cada componente da
alfabetização financeira. Os resultados demonstraram que as variáveis atitude financeira,
conhecimento financeiro e numérico, além das variáveis demográficas, foram as mais
fortemente associadas.
Mandell e Klein (2009) estudaram o impacto de se aprender e se educar em
alfabetização financeira sobre o comportamento financeiro através de uma regressão de
mínimos quadrados ordinários. O trabalho demonstrou que aqueles que fizeram o curso não
obtiveram vantagens em termos de alfabetização financeira quanto àqueles que não o fizeram,
além de não possuírem comportamento financeiro diferenciado.
No Brasil, Matsumoto et al. (2014) regrediram um modelo para relacionar rendimento
dos participantes (servidores de alta renda) com o comportamento financeiro. Para a
regressão, foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 17.
O modelo proposto foi representado pela expressão:
y = α + b1x1 + b2x2 + bnxn
Onde: y é a variável dependente (índice de educação financeira), α a constante
(intercepto y), bn os coeficientes angulares, xn as variáveis independentes (renda mensal bruta
e quantidade de dependentes), e n o número das variáveis independentes. Como resultado, o
estudo evidenciou a relação positiva entre nível de renda e o comportamento financeiro.
Bugarin (2013) também testou a correlação entre o nível de educação financeira e o
gerenciamento das finanças pessoais, tais como decisões de investimentos mais eficientes e
endividamentos. A análise corroborou a correlação positiva no modelo proposto.
A fim de verificar a significância estatística das variáveis utilizadas, assim como as
hipóteses propostas na pesquisa, usa-se o teste T. Dessa forma, Costa e Miranda (2013)
fizeram uso do teste para verificar a hipótese 1, onde a nula H0 mede o efeito marginal da
escolaridade sobre o percentual de poupança individual S. Consequentemente, a hipótese nula
será aceita se o efeito testado for igual a zero, βescolaridade = 0. Para testar a hipótese 2, na
qual a hipótese nula H0 mede o efeito marginal da educação financeira sobre o percentual de
poupança individual, S, para ser aceita, βeducação financeira = 0, os testes possuem um nível
de significância de 0,05. Como resultado, o estudo mostrou que a escolaridade não afeta no
nível de poupança do indivíduo, rejeitando assim H0 no primeiro caso. Além disso, pode-se
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concluir que existe influência da educação financeira na taxa de poupança dos indivíduos,
logo foi aceita H0.
Potrich, Vieira e Kirch (2014) utilizaram o teste T a fim de verificar se há diferença
significativa entre os grupos estudados com um nível de significância de 0,01.
Para definir o nível de significância α de um teste, deve-se entender que ele é dado
pela probabilidade de se cometer erro do tipo I (este erro ocorre quando se rejeita a hipótese
nula H0 e esta hipótese é verdadeira). Com o valor desta probabilidade fixada, pode-se
determinar o chamado valor crítico, que separa a chamada região de rejeição da hipótese nula
H0 da região de aceitação da hipótese H0. Geralmente o valor de α está entre 1 e 10%
(TAVARES, 2007).
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3.

3.1.

METODOLOGIA

TIPOS DE PESQUISA

Quanto aos objetivos, o presente estudo é caracterizado como explicativo, uma vez
que descreve características de determinada população ou de determinado fenômeno,
identificando fatores que contribuem para a ocorrência de algum fato, além de utilizar
técnicas padronizadas de coleta de dados, tal como o questionário (GIL, 2008).
Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa se classifica como uma pesquisa de
survey, pois busca informação diretamente de um grupo de interesse, com o intuito de obter os
dados que se deseja estudar. Nesse tipo de pesquisa, a coleta dos dados é por meio da
aplicação de questionário, no qual o respondente não é identificado.
Ademais, o presente estudo apresenta, ainda, abordagem quantitativa. (GIL, 2008).

3.2.

POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população é constituída pelo conjunto de servidores públicos da esfera federal em
âmbito regional e pelo conjunto de estudantes de ensino superior e pós-graduação no estado
do Rio de Janeiro.
A amostra pode ser classificada como não probabilística acidental, ou também
chamada de não probabilística por conveniência, em que o pesquisador seleciona os
participantes da pesquisa pela facilidade de acesso (COZBY, 2006).
Assim, a amostra será composta por servidores públicos de uma fundação autárquica
federal, por estudantes de pós-graduação em administração de uma Instituição de Ensino
Superior de capital aberto, ambas situadas na capital do Estado do Rio de Janeiro e também
por estudantes do curso de engenharia de produção de uma Instituição Superior de Ensino
Público Federal, situada no município de Volta Redonda – Rio de Janeiro.

3.3.

COLETA DE DADOS

O presente trabalho utilizou uma pesquisa de survey para a coleta de dados com
análise de questionário estruturado. Existem duas características que devem ser levadas em
consideração ao elaborar um questionário: a validade e a confiabilidade deste instrumento de
coleta de dados.
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Segundo Hayes (1995), a validade serve para verificar se a escala utilizada em um
questionário mede realmente aquilo que se propôs medir, ou seja, a validade mensura o grau
em que cada questão do instrumento avalia aquilo ao qual foi destinada. Já a confiabilidade é
definida como sendo o grau que demonstra se as medições realizadas estão isentas de erros
sistemáticos.
Os dados foram coletados por intermédio da aplicação de um questionário estruturado.
Para validar as questões utilizadas, o questionário foi aplicado a um grupo de cinco indivíduos
que propuseram alterações e melhorias nas questões através de feedback.
De posse das questões alteradas, foi solicitada autorização da presidência da fundação
autárquica, assim como autorização dos responsáveis pelas Instituições de Ensino Superior,
para que o instrumento fosse aplicado aos participantes. Após a fase de autorização, o
questionário foi enviado de forma eletrônica ao longo do quarto trimestre de 2016.
Com os dados coletados, foram desconsiderados três questionários com respostas
incompletas, não sendo possível o tratamento e análise dos dados.

3.4.

INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS

O questionário aplicado foi dividido em sete temas: alfabetização financeira, educação
financeira, perfil de risco do investidor, taxa de poupança, propensão ao endividamento,
religiosidade e por fim, variáveis socioeconômicas e demográficas (idade, renda, gênero,
escolaridade, estado civil e número de filhos/dependentes). Eles estão descritos nos anexos de
1 a 7, respectivamente.
Os questionários e escalas utilizadas serão descritos nos itens 3.6.1 e 3.6.2 a seguir.

3.5.

TRATAMENTO DOS DADOS

Para o tratamento dos dados, foi empregada a regressão linear múltipla, por meio da
técnica dos mínimos quadrados ordinários (OLS – Ordinary Least Squares).
Inicialmente, os dados coletados foram analisados utilizando a estatística descritiva, a
fim de se entender e classificar o conjunto de dados estudados. Em seguida, esses dados foram
tratados estatisticamente através da análise de regressão multivariada. A finalidade desta
análise é verificar a significância estatística de cada variável independente sobre a variável
dependente em questão. A análise ainda foi replicada nos 3 modelos propostos neste trabalho,
uma regressão para alfabetização financeira - IAF, uma regressão para o índice de educação
43

financeira – IEF1 e uma regressão para a nota de educação financeira autodeclarada pelo
indivíduo – IEF2.
Foi aplicada a estatística T de Student, a fim de verificar as hipóteses apresentadas
neste trabalho, aceitando ou rejeitando a hipótese nula, de acordo com a significância de 0,05
adotada no estudo. A estatística F foi útil para verificar a significância estatística dos modelos
propostos.

3.5.1. Estatística Descritiva

Após a coleta dos dados, através da aplicação de um questionário, é comum, em
pesquisa de survey, a utilização de estatística descritiva, com o intuito de apresentar este
conjunto de dados, de forma a resumir suas informações (FREUND; SIMON, 2000).
Para Falco (2008), a estatística descritiva atua desde a coleta dos dados de interesse,
passando por sua organização, classificação, apresentação, interpretação e a análise destes
dados, utilizando, para isso, ferramentas gráficas e tabelas, assim podendo descrever os
fenômenos estudados através dos cálculos de medidas.
A estatística descritiva possibilita a apresentação de dados quantitativos de forma
manejável, viabilizando a descrição das variáveis isoladamente ou a partir de associações, por
meio da “redução de dados” e das “medidas de associação”, dentre demais técnicas (BABBIE,
2001).
A estatística descritiva é útil ao manusear os dados com o objetivo de resumi-los ou
descrevê-los sem usar inferência estatística, ou seja, não podendo ser generalizados para toda
a população de interesse (FREUND; SIMON, 2000).

3.5.2. Regressão Linear Múltipla

A regressão linear múltipla (RLM) busca entender a relação entre a variável
dependente estudada e as demais variáveis independentes de interesse no modelo proposto.
Tem como característica reduzir um grande número de variáveis a um número menor,
sem que haja perda de informação e, assim, analisando a correlação e a associação entre as
variáveis, verificar a influência de cada uma no modelo (SASSI et al, 2011).
Segundo os autores, após medir a relação matemática dos itens do modelo, sua
aplicação produz valores para a variável explicada (dependente), quando se tem as variáveis
independentes (cálculo dos valores preditos). Ou seja, a técnica pode ser usada para predizer
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resultados através dos mínimos quadrados. Podem ainda acrescentar novas variáveis no
modelo com a finalidade de aumentar o grau de correlação entre os dados teóricos e os dados
reais.
Na RLM, as variáveis explanatórias, também chamadas de variáveis independentes ou
exógenas, interferem ou explicam uma única variável dependente, também chamada de
endógena. A variável dependente y é obtida a partir da contribuição individual de cada uma
das variáveis independentes x. (SASSI et al, 2011).
Y = β0 + β1X1 + ... βiXi + Ɛi
Onde: Y é a variável dependente, Xi é a i-ésima variável observada, βi é o coeficiente
associado à i-ésima variável, β0 é a constante da regressão, também chamado de coeficiente
linear, representa o intercepto da reta com o eixo Y da variável dependente e Ɛi o erro que
possui distribuição normal com média zero e variância σ2.
A regressão múltipla é uma técnica utilizada quando uma variável dependente sofre
influência simultânea de mais de uma variável independente (BABBIE, 2001, p. 519).
3.6.

VARIÁVEIS DO MODELO

3.6.1. Variáveis Dependentes


IAF: Índice de Alfabetização Financeira

Este índice foi mensurado utilizando como base as questões abordadas por Potrich,
Vieira e Kirch (2015), em que o índice é composto pelos componentes atitude financeira,
comportamento financeiro e conhecimento financeiro.
O componente atitude financeira foi medido com a aplicação de três questões em
escala do tipo likert de 5 pontos (1 = discordo totalmente, 2 = discordo parcialmente, 3 =
indiferente, 4 = concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente), onde quanto mais o
respondente discordar da afirmação, melhores suas atitudes financeiras serão.
A nota final deste componente varia entre 1 e 5, porém, há questões nas quais a nota
máxima possui caráter positivo, ou seja, quanto mais próximo de 5, maior a atitude financeira
do indivíduo. Por outro lado, há questões nas quais quanto mais próximo de 5, pior a atitude
financeira do indivíduo. Por conta disso, para que este componente fique no mesmo parâmetro
dos demais, inverteu-se a escala, e a nota máxima 5 passou a representar a maior atitude
financeira do indivíduo em todas as questões apresentadas.
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O comportamento financeiro foi mensurado através de uma survey composta de cinco
questões com escala do tipo likert de cinco pontos (1 = nunca, 2 = quase nunca, 3 = às vezes,
4 – na maioria das vezes e 5 = sempre). A pontuação foi determinada pela média das respostas
dos indivíduos. Sendo assim, a pontuação final para o componente comportamento financeiro
é uma nota que varia entre 1 e 5 pontos.
O conhecimento financeiro foi medido através de uma pesquisa de survey composta de
doze questões de múltipla escolha divididas em dois grupos quais sejam: conhecimento
básico, composto de três questões, e conhecimento avançado, composto de nove questões. As
questões de conhecimento básico possuem peso um, sendo a nota composta pela média de
respostas corretas, variando, portanto, entre 0 e 1. As questões de conhecimento avançado
possuem peso 2, sendo mensurada também pela média de acertos, variando, então, entre 0 e 2
pontos. A pontuação para o componente conhecimento financeiro é uma nota que varia entre
0 e 3, sendo 3 a nota dada ao participante que acertar todas as questões.
Para o cálculo do indicador, foi utilizada a métrica de Potrich, Vieira e Ceretta (2013).
Os autores calcularam o IAF como a soma dos três componentes, sendo assim: IAF =
Comportamento Financeiro/5 + Conhecimento Financeiro/3 + Atitude Financeira/5. Dessa
forma, no presente trabalho, o indicador varia entre 0,4 e 3 pontos, onde quanto maior a
pontuação do indivíduo, mais elevado o seu nível de educação financeira.


IEF1: Índice de Educação Financeira

Este índice foi medido seguindo o trabalho de Costa e Miranda (2013). Os autores
aplicaram um questionário de pesquisa contendo oito questões sobre matemática financeira e
conhecimento numérico. A partir das perguntas de múltipla escolha, com apenas uma
alternativa correta e as demais erradas, foram criados dois índices de educação financeira,
chamados de IEF 7 e IEF 8. A diferença entre os índices se dá por apenas uma questão sobre
conhecimento numérico, elaborada por Lusardi e Mitchell (2007). Essa questão está presente
no IEF 8 e foi retirada do IEF 7. Os índices variam então entre 0 e 7 para o IEF 7 e entre 0 e 8
para o IEF 8, onde 8 significa o mais alto nível de conhecimento financeiro e 0 significa
ausência total de conhecimento financeiro.
A questão que diferencia os dois índices foi criada por Lusardi e Mitchell (2007) para
o HRS - Health and Retirement Study de 2004. Os autores citaram ainda que esta questão é
encontrada em trabalhos posteriores, como o de Monticone (2010). Trata-se de uma questão
que visa medir o conhecimento numérico do indivíduo.
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Para o presente trabalho, quatro questões foram cortadas, tendo o índice, portanto
variação de 0 a 4 pontos, onde 4 significa o mais alto nível de conhecimento financeiro e 0
significa ausência total de conhecimento financeiro.


IEF2: Nota de Educação Financeira Declarada

Este índice foi mensurado através de uma escala métrica, variando de 0 a 10, no qual o
indivíduo julgará o seu grau de educação financeira. Caso o indivíduo responda nota 0, ele
estará presumindo não possuir qualquer nível de educação financeira; caso o indivíduo
responda nota 10, estará assumindo possuir o mais alto nível de conhecimento e educação
financeira.

3.6.2. Variáveis Independentes


X1: Idade

Esta variável foi medida com base no trabalho de Matta (2007), em que o autor usa
uma escala de múltipla escolha simples com apenas uma única resposta. O autor dividiu a
idade em faixas etárias, sendo elas: 22 anos ou menos, de 23 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40
a 59 anos e por fim, 60 anos ou mais.


X2: Renda

Para medir a variável renda, utilizou-se a escala numérica de Costa e Miranda (2013)
através da questão “qual a sua renda mensal líquida?”, onde o participante informa sua renda
de forma direta, sem alternativas. O trabalho adaptou a questão, com faixas de renda variando
da seguinte forma: R$ 500,00 ou menos, R$ 500,01 a R$ 1.000,00, R$ 1.000,01 a R$
2.000,00, R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00, R$ 3.000,01 a R$ 5.000,00 e, por último, acima de R$
5.000,00.


X3: Gênero;

Para a mensuração dessa variável, fez-se o uso de uma variável dummy gênero com
valores 0 e 1 para feminino e masculino, respectivamente. Isto se alinha com os trabalhos de
Atkinson e Messy (2012), Costa e Miranda (2013), Potrich, Vieira e Kirch (2014).
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X4: Escolaridade

Para medir o nível de escolaridade dos indivíduos, Costa e Miranda (2013) utilizaram
como critério o número de anos de estudo, no qual, 8 anos representa o nível fundamental
completo, 11 anos o ensino médio completo, 15 anos o ensino superior completo para
graduação de 4 anos de duração, e 16 anos para graduação de 5 anos de duração. Além disso,
somam-se os anos dedicados à pós-graduação, mestrado e doutorado. Os valores serão os
seguintes: 1ª série do Ensino Fundamental (EF) – 1 ponto; 2ª série do EF – 2 pontos; 3ª série
do EF – 3 pontos; 4ª série do EF – 4 pontos; 5ª série do EF - 5 pontos; 6ª série do EF – 6
pontos; 7ª série do EF - 7 pontos; 8ª série do EF – 8 pontos; 1º ano do Ensino Médio (EM) - 9
pontos; 2º ano do EM – 10 pontos; 3º ano do EM -11 pontos; 1º ano do Ensino Superior (ES)
– 12 pontos; 2º ano do ES – 13 pontos; 3º ano do ES – 14 pontos; 4º ano do ES – 15 pontos;
5º ano do ES – 16 pontos; Especialização, Pós-Graduação, Mestrado ou MBA – 17 pontos e
Doutorado – 18 pontos.
Com o intuito de reduzir o número de alternativas, essa questão foi adaptada em
quatro faixas de alternativas: Ensino fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e PósGraduação.


X5: Estado Civil

Essa variável do modelo foi mensurada através da escala de Potrich, Vieira e Kirch
(2014), que consideram o estado civil como uma variável binária dummy 0 e 1, na qual 0 diz
respeito a inexistência de união estável, enquanto 1 representa a existência de união estável.


X6: Religiosidade

Para mensurar a variável religião, Murphy (2013) criou um questionário com quatro
questões que visam medir o que ele chamou de religiosidade, crença e valores. Cada questão
apresenta escala do tipo likert de seis pontos variando de 1 (discorda fortemente) até 6
(concorda fortemente). A nota final da variável religião é dada pela média dos pontos das
quatro questões, no qual quanto maior a nota, maior o grau de religiosidade do indivíduo.
O presente trabalho utilizará o questionário aplicado por Murphy (2013), porém a
escala será likert de cinco pontos, sendo eles: 1 = discorda totalmente; 2 = discorda
parcialmente; 3 = indiferente; 4 = concorda parcialmente; e 5 = concorda totalmente.
Após o questionário preliminar ser aplicado ao grupo de teste, uma questão foi
cortada e o questionário foi validado. Sendo assim, a nota final da variável religião é dada
48

através da média dos pontos das três questões, sendo que, quanto maior a nota, maior o grau
de religiosidade do indivíduo.


X7: Taxa de Poupança;

Para essa variável, adotou-se a questão aplicada por Costa e Miranda (2013) em seu
trabalho sobre taxa de poupança. A questão 12 de seu questionário é a questão específica em
que se pergunta: “qual o percentual de sua renda mensal melhor representa o valor que o
indivíduo costuma poupar”. A escala é de resposta livre, ou seja, discursiva, onde é indicada a
porcentagem da renda mensal que o participante costuma poupar.
Os autores utilizaram modelos de regressão linear para testar os efeitos da escolaridade
e da educação financeira na taxa de poupança individual, uma vez controlado o efeito da
escolaridade.


X8: Propensão ao endividamento;

Para investigar a propensão ao endividamento dos indivíduos, Campara, Flores e
Vieira (2014) utilizaram um questionário com nove questões de escala likert de cinco pontos
(1 = discordo muito; 2 = discordo; 3 = indiferente; 4 = concordo; 5 = concordo muito), tais
questões foram adaptadas de estudos anteriores.
Das nove questões, quatro apresentam escala invertida (questões 1, 2, 3 e 6), ou seja,
quanto mais próximo de cinco, menor a propensão ao endividamento. Devido a isso, os
autores inverteram as respostas que tinham escalas invertidas, a fim de padronizá-las, ficando,
então, todas da se seguinte forma: quanto menor o nível de concordância, menor a propensão
ao endividamento.
O questionário foi ainda validado segundo critérios adotados por Hair et al (2005;
2009), sendo o mínimo de 10 respondentes por questão, logo, o questionário contou com a
participação de 90 participantes.
No presente trabalho, três questões foram excluídas após validação do questionário
preliminar junto a participação do grupo de teste dos cinco respondentes.


X9: Perfil de Risco do Investidor.

A questão do perfil de risco do investidor foi medida utilizando a escala criada pela
instituição Credit Suisse (2015), seguindo as diretrizes exigidas pela ANBIMA e a Resolução
CVM 539.
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A instituição criou um questionário composto por nove questões dividas em dois
blocos: o primeiro bloco contém quatro questões com três alternativas cada, que se propõem a
avaliar a capacidade de assumir risco. Cada alternativa possui uma nota, e seu somatório varia
entre 0 e 100 pontos, sendo a classificação dada da seguinte forma: Perfil Conservador 0 – 15
pontos; Perfil Moderado 20 – 35 pontos; Perfil Arrojado 40 – 60 pontos; Perfil Agressivo 65 –
80 pontos; e Perfil Super Agressivo 85 – 100 pontos.
O segundo bloco é composto por cinco questões, que buscam avaliar a tolerância ao
risco do investidor. Cada questão possui alternativas com notas diferentes, e seu somatório
varia entre 0 e 160 pontos, sendo a classificação dada da seguinte forma: Conservador 0 – 15
pontos; Moderado 16 – 50 pontos; Arrojado 51 – 100 pontos; Agressivo 101 – 134 pontos; e
Super Agressivo 135 – 160 pontos.
Caso haja diferença de perfil entre os dois blocos, o menor resultado entre eles será
considerado como o seu Perfil de Risco.
O questionário foi aplicado em um grupo de cinco indivíduos, buscando sua validação.
Após a validação, o primeiro grupo contou com duas questões, nas quais suas notas foram
rebalanceadas, e o segundo grupo contou com quatro questões, onde as notas também foram
rebalanceadas e suas escalas intervalares foram mantidas.


X10: Número de filhos / Dependentes

A variável número de filhos seguirá o proposto por Matta (2007), sendo chamada,
então, de Dependentes.
O autor relacionou o número de filhos como sendo o número de dependentes. Em seu
estudo, demonstrou que o número de dependentes está ligado ao estado civil do indivíduo,
uma vez que pessoas solteiras tendem a não possuir dependentes, ou ter um número inferior
deles em relação aos não solteiros. Sendo assim, para mensurar esta variável, Matta (2007)
elaborou uma questão do tipo “Quantas pessoas dependem financeiramente de você (filhos,
enteados, pais, etc.)?”.
3.7.

MODELO ECONOMÉTRICO

Abaixo o modelo econométrico com as variáveis definidas no item 3.6:
IAF = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + β10X10 + Ɛi
IEF1 = φ0 + φ 1X1 + φ 2X2 + φ 3X3 + φ 4X4 + φ 5X5 + φ 6X6 + φ 7X7 + φ 8X8 + φ 9X9 + φ 10X10 + Ɛi
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IEF2 = ʘ0 + ʘ 1X1 + ʘ 2X2 + ʘ 3X3 + ʘ 4X4 + ʘ 5X5 + ʘ 6X6 + ʘ 7X7 + ʘ 8X8 + ʘ 9X9 + ʘ 10X10 + Ɛi

Onde:
IAF: Índice de Alfabetização Financeira
IEF1: Índice de Educação Financeira
IEF2: Nota de Educação Financeira Declarada
X1: Idade
X2: Renda
X3: Gênero
X4: Escolaridade
X5: Estado Civil
X6: Religiosidade
X7: Taxa de poupança
X8: Propensão ao endividamento
X9: Perfil de Risco do Investidor
X10: Dependentes
Ɛi: Erro ou ruído

βn, φn e ʘn: Coeficientes de variação do enésimo parâmetro
β0, φ0 e ʘ0: Constantes / coeficientes linear

IEF

IAF

Figura 2: Hipótese proposta
Fonte: Elaboração própria
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3.8.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO
A primeira limitação do estudo diz respeito a não generalização dos dados, uma vez

que a amostra foi escolhida por conveniência, impossibilitando a inferência dos resultados
obtidos.
A segunda limitação é geográfica, pois todos os dados foram coletados em apenas
duas cidades pertencentes a um único Estado brasileiro, o que pode enviesar a pesquisa em
função de questões culturais, concentração de renda, nível de escolaridade dos participantes e
outros fatores presentes em uma região de metrópole no país.
A terceira limitação é sobre o questionário, uma vez que este instrumento de coleta de
dados permite o anonimato, sendo assim, os participantes podem responder as questões sem
compromisso e responsabilidade e não de forma sincera e verdadeira.
A quarta limitação tem relação com o cenário macroeconômico do país, uma vez que
em cenários de crise, estagnação econômica, desemprego, entre outros fatores externos, pode
influenciar nas atitudes, comportamentos e hábitos de cada indivíduo com relação ao dinheiro.
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4.

RESULTADOS
Os resultados obtidos nesta pesquisa serão apresentados neste capítulo e subdivididos

em duas seções. Na primeira seção, analisar-se-ão os resultados por intermédio do uso da
estatística descritiva, ou seja, serão demonstrados os resultados das características da amostra
estudada. Na segunda seção, serão expostos os resultados dos modelos de regressão linear
múltipla propostos neste trabalho.

4.1.

RESULTADOS OBTIDOS

Foram distribuídos 300 questionários aos indivíduos da amostra selecionada. Os
questionários foram aplicados de forma eletrônica através da ferramenta Google Forms, já
que, por este instrumento, permite-se uma praticidade maior aos respondentes e uma agilidade
na tabulação dos dados, pois as informações são automaticamente compiladas em uma
planilha do software Excel 2010.
Outra característica importante permitida por esta ferramenta é a transformação de
todas as questões propostas em perguntas obrigatórias, impossibilitando, assim, que
questionários com respostas em branco fossem enviados. Deste número, foram recolhidas 202
respostas, representando uma taxa de participação de 67,3%.

4.1.1. Estatística Descritiva
De posse dos dados compilados, utilizou-se o software Gretl 1.9 para regredir os
modelos. A tabela 2 apresenta as medidas de posição central, média, mediana e moda, além
das medidas de dispersão desvio padrão e variância para os indicadores IAF, IEF1, EF2 e as
variáveis religiosidade, taxa de poupança e propensão ao endividamento. Os valores
apresentados indicam um elevado índice de alfabetização e educação financeira, com médias
acima de 50% nos três indicadores.
A análise descritiva dos resultados permite, ainda, inferir que os indivíduos da amostra
tendem a ser, na média, indiferentes quanto à religiosidade, e apresentando como moda a
resposta “discordo totalmente”, o que reflete a falta de religiosidade da amostra.
A variável taxa de poupança apresentou como média o valor de 0,17 (equivalente à
17% da renda mensal líquida poupada), enquanto sua moda ficou em 0,10. Este resultado
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retrata o quanto da renda mensal líquida as pessoas costumam ou conseguem poupar.
Quanto à propensão ao endividamento, os valores indicam média entre “discordo” e
“indiferente”, com moda em “indiferente”, o que demonstra que a amostra estudada, em sua
maioria, não é inclinada a hábitos que elevem seu risco de endividamento.
Tabela 2 - Análise descritiva das variáveis propostas
Média
2,16
3,16
5,80
2,83
0,17
2,68

IAF (0,4 a 3)
IEF1 (0 a 4)
IEF2 (0 a 10)
Religiosidade (1 a 5)
Taxa de Poupança (0 a 1)
Propensão ao Endividamento (1 a 5)
Fonte: Elaboração Própria

Mediana
2,18
4,00
6,00
3,00
0,10
2,67

Moda
2,61
4,00
5,00
1,00
0,10
3,00

σ
0,41
1,07
2,23
1,20
0,16
0,71

σ²
0,17
1,14
4,98
1,43
0,03
0,50

A figura 3 abaixo demonstra os resultados obtidos para a variável renda, este resultado
é importante uma vez que sua média foi de R$ 5.587,87, valor bem superior à renda média do
país. Essa constatação deixa clara a limitação da amostra estudada, uma vez que se sua renda
média não é representativa da população brasileira, não podendo, portanto ter seus resultados
generalizados para a realidade do país.
85

90
80
70
60
50

42

40

31

30
20

20

15
9

10
0
R$ 500,00 ou
menos

R$ 500,01 a
R$ 1.000,00

R$ 1.000,01 a R$ 2.000,01 a R$ 3.000,01 a
R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00

Mais que R$
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Figura 3: Renda mensal média
Fonte: Elaboração própria

A figura 4 demonstra a relação entre gêneros dos participantes da amostra, sendo
representada por 103 do sexo feminino (50,99% do total) e 99 do sexo masculino (49,01% do
total).
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49%
51%

MASCULINO

FEMININO

Figura 4: Gênero dos respondentes
Fonte: Elaboração própria

A amostra é representada por pessoas jovens. Mais da metade dos respondentes tem
faixa etária entre 23 e 29 anos (figura 5), estado civil representado por 60,89% com
inexistência de união estável e 59,20% sem dependentes.
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Figura 5: Faixa etária dos respondentes
Fonte: Elaboração própria

Uma análise interessante indica que, apesar das pessoas conseguirem poupar parte de
sua renda, elas investem esta poupança de forma mais conservadora, como retratou o perfil de
risco de investimentos na figura 6. Apenas 9,41% da amostra foram identificados possuindo
perfil agressivo ou super agressivo, caracterizando, assim, que os indivíduos tendem a investir
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de uma forma muita mais conservadora. A figura 6 retrata o perfil de risco do investidor dos
participantes da amostra.
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Figura 6: Perfil de risco do investidor
Fonte: Elaboração própria

Em se tratando da escolaridade da amostra, 50,50% possuem nível superior e 43,56%
possuem pós-graduação em administração. Isto retrata uma porcentagem acima de 90% para
os respondentes que possuem, no mínimo, o ensino superior.

4.1.2. Resultados dos Modelos de Regressão Linear Múltipla
Empregou-se o software Gretl 1.9 para a regressão dos modelos propostos, IAF, IEF1
e IEF2. A tabela 3 contém o resultado da regressão do modelo IAF. O indicador de
alfabetização financeira gerado obteve cinco variáveis estatisticamente significativas: perfil de
risco do investidor, taxa de poupança, propensão ao endividamento, renda e escolaridade. O
nível de significância adotado na pesquisa foi de 0,05. Importante ressaltar o resultado da
variável endividamento, que apresentou coeficiente negativo, ou seja, um aumento na
propensão ao endividamento do indivíduo diminui seu grau de alfabetização financeira, o que
era esperado, uma vez que, quanto maior a propensão ao endividamento do indivíduo,
menores serão seus índices de alfabetização financeira.
Estes resultados deixam claro a influência destas características no modelo. Pessoas
mais propensas a ter problemas com dívidas, consequentemente, possuem um grau menor de
alfabetização financeira (LUSARDI; TUFANO, 2015), estando menos suscetíveis a investir
suas rendas em outros mercados, como o de ações (ROOIJ; LUSARDI; ALESSIE, 2011).
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Também são menos predispostas a escolher fundos mútuos com taxas de administração mais
baixas, e estão menos inclinadas a acumular e gerir a riqueza de forma eficaz e menos
propícias a planejar a aposentadoria (LUSARDI; MITCHELL, 2007).
O fator escolaridade impactou diretamente no grau de alfabetização financeira da
amostra, demonstrando, então, que quanto maior sua formação acadêmica, maior é o seu
índice IAF, o que vai ao encontro com as hipóteses propostas.
Para Atkinson e Messy (2012), existe uma relação positiva entre escolaridade e
alfabetização financeira. Indivíduos com um grau mais alto de educação são mais propensos a
exibirem comportamentos e atitudes positivas, bem como mostrar níveis avançados de
conhecimento.
A partir da regressão, verifica-se, porém, que características, como a idade e o estado
civil dos indivíduos, não influenciam em seu índice de alfabetização financeira, indo de
encontro aos resultados obtidos por Atkinson e Messy (2012). Segundo os autores, na maioria
dos países, pessoas de idade média estão associadas a níveis mais elevados de alfabetização
financeira, enquanto as pessoas mais velhas e as mais novas são mais propensas a ter médias
mais baixas de alfabetização financeira.
Segundo Research (2003), o estado civil possui relação direta com o grau de
alfabetização financeira. De acordo com a sua pesquisa, os indivíduos solteiros são mais
propensos a ter níveis de conhecimento financeiro mais baixo quando comparados aos
indivíduos casados, o que não foi demonstrado através deste presente trabalho.
O gráfico da figura 7 apresenta um comparativo entre o indicador de educação
financeira – IndEF e o índice de alfabetização financeira proposto neste estudo. Analisando o
gráfico, percebe-se que o componente conhecimento financeiro apresentou valores similares
nos dois indicadores, descrevendo o bom conhecimento dos brasileiros sobre conceitos e
produtos financeiros, além de termos e formas de investimentos.
Porém, o componente comportamento financeiro é o mais baixo dos três componentes, o
que explica uma lacuna existente entre a teoria e a prática. Como conclusão, percebe-se a
importância não só de se aprimorar o conhecimento financeiro dos indivíduos, mas sim,
adotar medidas que visem atacar o comportamento financeiro destes indivíduos, criando
hábitos de poupança e evitando despesas supérfluas.
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Tabela 3 - Regressão linear múltipla do modelo IAF
Coeficiente
Erro Padrão
razão-t
1,81553
0,190634
9,5237
0,0023479
0,000892074
2,632
0,934511
0,154187
6,0609
−0,112367
0,0340877
−3,2964
−0,00604842
0,0203684
−0,2970
−0,00109596
0,00189094
−0,5796
1,56E-05
6,80E-06
2,2913
0,0528031
0,0520496
1,0145
0,0930377
0,0403403
2,3063
0,0494569
0,0557728
0,8868
−0,0123861
0,0220331
−0,5622

const
Perfil
Poupança
Endividamento
Religiosidade
Idade
Renda
Gênero
Escolaridade
Estado_Civil
Dependentes

Média var. dependente
2,158783
R-quadrado
0,391581
F(10, 191)
12,29286
Fonte: Elaboração própria
*** Significância estatística ao nível de 1%
** Significância estatística ao nível de 5%

8

p-valor
<0,0001
0,0092
<0,0001
0,0012
0,7668
0,5629
0,023
0,3116
0,0222
0,3763
0,5747

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

7,4

7,47

7,7

6,74

**
**

0,407678
0,359727
2,37E-16

7,2

6,3

7

***
***
***
***
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Figura 7: Comparativo entre IndEF e IAF
Fonte: Elaboração própria

A tabela 4 apresenta os resultados da regressão para o modelo IEF1 – Índice de
Educação Financeira. Por ser estatisticamente significativo e por possuir coeficiente elevado,
nota-se a importância do hábito de poupar, tanto para o IAF quanto para o IEF1, sendo este
último o fator mais relevante para se aumentar o nível de educação financeira de uma pessoa,
como se pode extrair de seu coeficiente. Tal resultado serve como base para que políticas e
programas educacionais atuem de forma a criar medidas que visem aumentar o nível de
educação financeira dos indivíduos, conscientizando-os quanto à importância de poupar parte
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da renda, seja para planejar o futuro, para aposentadoria, ou mesmo para cobrir imprevistos e
despesas eventuais.
Este resultado vai ao encontro dos principais estudos que serviram de base e
referencial teórico para esta pesquisa. Costa e Miranda (2013) concluíram que existe
influência significativa do percentual de poupança individual sobre sua educação financeira,
controlando-se as demais variáveis do modelo.
Segundo Lusardi (2014), quanto mais sofisticada financeiramente a pessoa é, maiores
serão as condições de ela planejar e poupar dinheiro para o futuro. Aquelas pessoas expostas à
educação financeira são melhores poupadores, acumulando quantias maiores de riquezas e
fazendo melhores decisões de investimentos.
Em seu outro trabalho, Lusardi e Mitchell (2007) afirmaram que educação financeira e
planejamento para a aposentadoria são termos relacionados, logo, aquelas pessoas que possuem
melhores hábitos de poupança, são aquelas que se apresentam mais educados financeiramente.

Outro fator relevante e que influencia diretamente no nível de educação financeira é a
religiosidade. Essa característica pode ser explicada seguindo os resultados apresentados por
Renneboog e Spaenjers (2009), que encontraram uma relação positiva entre religião e
poupança. Eles sugerem que os ensinamentos religiosos que incentivam a poupança poderiam
ser um fator importante. Além disso, um número grande de igrejas começou a fornecer
ensinamentos sobre educação financeira.
Uma questão a ser considerada reside no fato da propensão ao endividamento não
impactar diretamente no nível de educação financeira da amostra. Pinheiro (2008) constatou
que o endividamento e a educação financeira são conceitos atrelados, uma vez que um
indivíduo que possua conhecimento de finanças tem melhores condições de consumir
produtos e serviços financeiros de forma mais adequada, implicando direta e positivamente no
sistema econômico, e reduzindo o descumprimento de obrigações com terceiros. Tal
constatação não se aplica nesta pesquisa.
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const
Perfil
Poupança
Endividamento
Religiosidade
Idade
Renda
Gênero
Escolaridade
Estado_Civil
Dependentes
Média var. dependente
R-quadrado
F(10, 191)

Tabela 4 - Regressão linear múltipla do modelo IEF1
Coeficiente
Erro Padrão
razão-t
8,71335
1,46462
5,9492
0,00438956
0,0068537
0,6405
2,92893
1,1846
2,4725
−0,1411
0,261892
−0,5388
−0,425696
0,156488
−2,7203
−0,0226931
0,0145279
−1,5620
9,47E-05
5,23E-05
1,8115
0,663123
0,399891
1,6583
−0,010036
0,30993
−0,0324
−0,157795
0,428496
−0,3683
0,152388
0,169278
0,9002
7,908416
0,163989
3,746598

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

p-valor
<0,0001
0,5226
0,0143
0,5907
0,0071
0,1199
0,0716
0,0989
0,9742
0,7131
0,3691

***
**
***
*
*

2,671999
0,120219
0,000129

Fonte: Elaboração própria
*** Significância estatística ao nível de 1%
** Significância estatística ao nível de 5%
* Significância estatística ao nível de 10%

A tabela 5 apresenta os resultados da regressão para o modelo IEF2 – Nota de
Educação Financeira Declarada. O modelo sofre influência da propensão ao hábito de poupar,
demonstrando que as pessoas julgam serem mais educadas financeiramente à medida que
conseguem poupar parte de sua renda mensal líquida. Quanto maior a parcela de sua renda
poupada, maior é a nota declarada de educação financeira.
Além disso, o modelo sofre, ainda, influência do grau de escolaridade. Indivíduos
acreditam que sua educação financeira está relacionada ao grau de escolaridade que possuem,
já que, a cada cinco anos que passam a mais na escola, a nota autodeclarada aumenta em 0,71,
em uma escala que varia entre 0 e 10. Quanto mais tempo passam em sala de aula, maior a
nota de educação financeira declarada.
Comparando estes resultados com os obtidos no modelo IEF1, percebe-se que, de fato,
a taxa de poupança impacta diretamente em seu nível de educação financeira, tanto
autodeclarada, quanto obtida nos testes.
Porém, estes indivíduos não acreditam que a religiosidade influencia no quão
educados financeiramente são. Essa questão é contrariada quando as perguntas são aplicadas,
pois as pessoas que possuem uma maior religiosidade obtiveram melhores notas em educação
financeira.
Deve-se observar o comportamento obtido das variáveis número de dependentes e
escolaridade, já que ambas impactaram o modelo IEF2, mas não impactaram o modelo IEF1.
Isso demonstra que as pessoas julgam possuir uma maior educação financeira à medida que
60

passam mais anos de suas vidas estudando e à medida que se tornam responsáveis
financeiramente por seus filhos, cônjuges, pais, entre outros dependentes. Porém, quando
estes indivíduos foram submetidos às questões de educação financeira (tabela 4), os resultados
divergiram das notas autodeclaradas, mostrando que o tempo gasto dentro de uma sala de
aula, ou mesmo a responsabilidade financeira por outras vidas, não impactam em seus níveis
de educação financeira da maneira que elas imaginam.

const
Perfil
Poupanca
Endividamento
Religiosidade
Idade
Renda
Gênero
Escolaridade
Estado_Civil
Dependentes
Média var. dependente
R-quadrado
F(10, 191)

Tabela 5 - Regressão linear múltipla do modelo IEF2
Coeficiente
Erro Padrão
razão-t
3,22412
1,17044
2,7546
0,0105016
0,00547707
1,9174
4,00326
0,946666
4,2288
−0,284859
0,209288
−1,3611
−0,00525649
0,125056
−0,0420
−0,0153691
0,0116098
−1,3238
−1,06883e-05
4,18E-05
−0,2558
0,239472
0,319569
0,7494
0,708264
0,247678
2,8596
0,196176
0,342429
0,5729
0,278676
0,135277
2,06
5,804455
0,23461
5,854613

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

p-valor
0,0064
0,0567
<0,0001
0,1751
0,9665
0,1872
0,7983
0,4546
0,0047
0,5674
0,0408

***
*
***

***
**

2,231643
0,194538
1,09E-07

Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1% ** Significância estatística ao nível de 5%
* Significância estatística ao nível de 10%

As tabelas 6, 7 e 8 apresentam os resultados das regressões entre os componentes
atitude financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro e as demais variáveis
independentes estudadas. A alfabetização financeira, portanto, é formada através de uma
combinação linear entre estes componentes. As análises feitas permitem verificar a influência
de cada componente no modelo IAF, além de verificar quais variáveis são estatisticamente
significativas e suas contribuições isoladas. Na tabela 6, a atitude financeira é diretamente
influenciada pelo perfil de risco do investidor, taxa de poupança e o estado civil do indivíduo,
além de ter obtida uma nota média de 3,69 em uma escala que varia de 1 a 5.
Esse resultado demonstra que, na média, os indivíduos possuem um grau razoável de
atitude financeira. Ainda, este tópico está intimamente ligado à maneira como o indivíduo
investe sua renda à taxa de poupança, ou seja, quanto mais o indivíduo adquire o hábito de
poupar, maior será a atitude perante suas finanças. Também se conecta ao estado civil,
demonstrando que uma pessoa em união estável apresenta atitudes financeiras mais
conscientes, frente às pessoas solteiras ou com inexistência de união estável.
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Tabela 6 - Regressão linear múltipla entre Atit_Fin e variáveis independentes
const
Perfil
Poupança
Endividamento
Religiosidade
Idade
Renda
Gênero
Escolaridade
Estado_Civil
Dependentes

Coeficiente
2,87305
0,00488752
0,778253
−0,137132
0,0293875
0,00417687
−1,33971e-05
−0,0134549
0,159776
0,259243
0,0605125

Média var. dependente
R-quadrado
F(10, 191)

3,69637
0,178933
4,162416

Erro Padrão
0,424822
0,00198796
0,343602
0,0759635
0,0453903
0,00421391
1,52E-05
0,115991
0,0898973
0,124288
0,0491001

razão-t
6,7629
2,4586
2,265
−1,8052
0,6474
0,9912
−0,8835
−0,1160
1,7773
2,0858
1,2324

p-valor
1,60E-10
0,0148
0,0246
0,0726
0,5181
0,3228
0,3781
0,9078
0,0771
0,0383
0,2193

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

0,782053
1,36E-01
0,000032

***
**
**
*

*
**

Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%
** Significância estatística ao nível de 5%
* Significância estatística ao nível de 10%

A tabela 7 apresenta os resultados da regressão entre o comportamento financeiro e as
variáveis independentes propostas. O comportamento financeiro é influenciado pelo perfil de
investimento, taxa de poupança, endividamento, renda e escolaridade. Destaca-se a
participação das variáveis perfil e poupança. Tais características também são demonstradas no
IAF, o que chama atenção para o fato do comportamento financeiro do indivíduo ser
composto pelo quanto ele poupa de sua renda, além de como ele investe parte desse recurso.
Conclui-se, então, que a alfabetização financeira do cidadão está mais ligada ao seu
comportamento em gerenciar suas finanças, assim como ao hábito de poupar, do que ao seu
conhecimento financeiro ou mesmo a sua atitude financeira.
Uma maneira de conseguir aumentar o comportamento financeiro dos indivíduos é
educando-os quanto ao hábito de poupar, de investir e gerenciar suas finanças, a fim de evitar
endividamentos. Estas são as variáveis que influenciam diretamente no comportamento. Outro
fator que deve ser observado é: quanto maior a renda e a escolaridade do indivíduo, mais
elevado é o seu comportamento financeiro.
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const
Perfil
Poupanca
Endividamento
Religiosidade
Idade
Renda
Genero
Escolaridade
Estado_Civil
Dependentes

Tabela 7 - Regressão múltipla entre Comp_Fin e variáveis independentes
Coeficiente
Erro Padrão
razão-t
2,53225
0,538056
4,7063
0,00602157
0,00251784
2,3916
3,31665
0,435188
7,6212
−0,369054
0,0962111
−3,8359
0,0475961
0,0574888
0,8279
−0,00819774
0,0053371
−1,5360
3,82E-05
1,92E-05
1,9878
−0,0941884
0,146908
−0,6411
0,301144
0,113859
2,6449
−0,00207988
0,157417
−0,0132
−0,045249
0,0621875
−0,7276

Média var. dependente
R-quadrado
F(10, 191)

3,366337
0,447786
15,48806

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

p-valor
<0,0001
0,0177
<0,0001
0,0002
0,4087
0,1262
0,0483
0,5222
0,0089
0,9895
0,4677

***
**
***
***

**
***

1,207792
0,418875
3,82E-20

Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%
** Significância estatística ao nível de 5%

A tabela 8 apresenta os resultados da regressão entre o conhecimento financeiro e as
variáveis independentes abordadas. Demonstra-se, através desta regressão, que, fatores como
escolaridade, idade, endividamento e poupança - fatores importantes em qualquer análise não impactam e não influenciam no conhecimento financeiro dos indivíduos. Sendo assim,
pessoas que não apresentam tais características conseguem obter notas similares em
conhecimento financeiro a pessoas que possuem tais características.
Importante observar a questão da escolaridade, uma vez que este resultado é
corroborado pela tabela 4, na qual a educação financeira, também conceituada como o
conhecimento financeiro do indivíduo, não é influenciada pela escolaridade, concluindo que o
nível de estudo dos indivíduos não impacta em sua educação e conhecimento financeiro.
Ainda, deve-se observar que, na tabela 5, na qual o respondente autodeclara sua nota
de educação financeira, a variável escolaridade é estatisticamente significativa. Ou seja, o
indivíduo acredita que o fato dele possuir um diploma, aumenta sua educação financeira.
Porém, quando são submetidos às questões específicas sobre educação e conhecimento
financeiro, indivíduos com diferentes níveis de escolaridade obtêm notas similares em
educação e conhecimento financeiro. Este fato pode estar ligado à má qualidade de ensino ou
à ausência do ensino de educação financeira e finanças pessoais ao longo de sua vida
acadêmica.
Em suas pesquisas, Lusardi (2003) verificou que mulheres, negros, hispânicos e
pessoas com menor nível educacional apresentam um nível de conhecimento financeiro
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inferior ao de homens brancos e escolarizados, o que, segundo os autores, leva a uma média
de poupança maior, por parte dos homens.
Na maioria dos países pesquisados o gênero masculino obteve uma pontuação maior
no quesito conhecimento financeiro (ATKINSON; MESSY, 2012).
Tabela 8 - Regressão múltipla entre Conhec_Fin e variáveis independentes
Coeficiente
Erro Padrão
razão-t
const
2,20342
0,349522
6,3041
Perfil
0,000498249
0,00163559
0,3046
Poupança
0,346592
0,282698
1,226
Endividamento
−0,0333882
0,0624988
−0,5342
Religiosidade
−0,0643354
0,0373448
−1,7227
Idade
−0,000875351
0,00346699
−0,2525
Renda
3,19E-05
1,25E-05
2,5574
Gênero
2,23E-01
9,54E-02
2,3367
Escolaridade
2,56E-03
7,40E-02
0,0346
Estado_Civil
−0,00592736
1,02E-01
−0,0580
Dependentes
−0,0463166
4,04E-02
−1,1465
Média var. dependente
R-quadrado
F(10, 191)

2,238724
0,135468
2,992887

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

p-valor
<0,0001
0,761
0,2217
0,5938
0,0866
0,8009
0,0113
0,0205
0,9724
0,9538
0,253

***

*
**
**

0,62705
0,090205
0,001571

Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%
** Significância estatística ao nível de 5%
* Significância estatística ao nível de 10%

As tabelas 9 e 10 apresentam os resultados das regressões entre os índices de educação
financeira IEF1 e IEF2 propostos no estudo e o componente conhecimento financeiro. A
partir das tabelas, verifica-se que o componente conhecimento financeiro, utilizado para
mensurar a alfabetização financeira, também impacta no índice de educação financeira, assim
como na nota de educação financeira autodeclarada pelos participantes. Estes resultados
indicam, portanto, a importância do conhecimento financeiro ao se criar um indicador tanto
para se medir o nível de educação quanto de alfabetização financeira de um determinado
grupo.
Importante ressaltar, através das tabelas 9 e 10, que o conhecimento financeiro parece
impactar três vezes mais no índice de educação financeira do que na nota de educação
financeira autodeclarada. Essa constatação indica a importância deste componente para o
indivíduo planejar e organizar suas finanças.
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Tabela 9 - Regressão múltipla entre IEF1 e Conhec_Fin
Coeficiente
1,41603
2,90004

const
Conhec_Fin

Erro Padrão
0,51317
0,220769

Média var. dependente
7,908416
R-quadrado
0,463168
F(1, 200)
172,5561
Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%

razão-t
2,759
13,14

p-valor
0,0063
7,93E-29

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

2,671999
0,460484
7,93E-29

***
***

Tabela 10 - Regressão múltipla entre IEF2 e Conhec_Fin
const
Conhec_Fin

Coeficiente
3,69609
0,941772

Média var. dependente
5,804455
R-quadrado
0,070024
F(1, 200)
15,05929
Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%

Erro Padrão
0,564113
0,242685

razão-t
6,552
3,881

p-valor
4,71E-10
0,0001

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

2,231643
0,065374
0,0001

***
***

As tabelas 11 e 12 apresentam os resultados das regressões entre os índices de
educação financeira IEF1 e IEF2 e a variável escolaridade. A partir das tabelas, verifica-se
que a variável escolaridade impacta na nota de educação financeira autodeclarada pelos
participantes, mas não impacta no índice de educação financeira destes mesmos indivíduos.
Por estes resultados, fica demonstrada a crença dos indivíduos na relação entre maior
escolaridade e maior nível de educação financeira. Ou seja, quanto maiores os anos de estudo,
maiores seriam os níveis de educação financeira, automaticamente. Porém, quando são
submetidos a testes de educação financeira, suas notas atingidas são similares a indivíduos
com menor grau de escolaridade.
Este importante resultado pode estar ligado à má qualidade de ensino nas escolas e
universidades, ou simplesmente à falta de disciplinas relacionadas a finanças ao longo da vida
acadêmica das pessoas.
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Tabela 11 - Regressão múltipla entre IEF1 e Escolaridade
const
Escolaridade

Coeficiente
6,59097
0,390785

Média var. dependente
R-quadrado
F(1, 200)

7,908416
0,007998
1,612398

Erro Padrão
1,05437
0,307752

razão-t
6,251
1,270

p-valor
2,42E-09
0,2056

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

2,671999
0,003038
0,2056

***

Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%

Tabela 12 - Regressão múltipla entre IEF2 e Escolaridade
const
Escolaridade

Coeficiente
2,27561
1,04674

Média var. dependente
R-quadrado
F(1, 200)

5,804455
0,082258
17,92617

Erro Padrão
0,847
0,247226

razão-t
2,687
4,234

p-valor
7,80E-03
3,50E-05

D.P. var. dependente
R-quadrado ajustado
P-valor(F)

2,231643
0,077669
3,50E-05

***
***

Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%

O quadro 1 abaixo resume as variáveis independentes que se mostraram
estatisticamente significativas nos modelos propostos IAF, IEF1, IEF2 e nas componentes do
IAF, conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro.
A única variável presente em todos os três modelos propostos foi a taxa de poupança,
demonstrando seu peso tanto quando se trata de alfabetização quanto educação financeira.
Essa variável é explicada, em grande parte, pelo comportamento financeiro do indivíduo, uma
vez que as perguntas usadas para mensurar o componente comportamento financeiro eram
relacionadas ao hábito de poupar.
Esta constatação corrobora com os últimos resultados divulgados pelo Indef (figura 7),
no qual ficou demonstrado um avanço no conhecimento financeiro dos indivíduos, porém,
este progresso não se refletiu no comportamento financeiro destes mesmos sujeitos.
Quanto

às

regressões

isoladas

das

componentes

do

IAF

(conhecimento,

comportamento e atitude financeira), pode-se inferir que cada uma delas é afetada diretamente
por variáveis específicas, com destaque, mais uma vez, para a poupança, que impacta a
atitude e o comportamento, e para a renda, que afeta significativamente no conhecimento e no
comportamento financeiro dos respondentes.
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Quadro 1 - Variáveis significativas nos modelos propostos

Variável Dependente

IAF

IEF1
IEF2
Conhec_Fin
Atit_Fin

Comp_Fin

Variáveis independentes significativas
Perfil ***
Poupança ***
Endividamento ***
Renda **
Escolaridade **
Poupança **
Religiosidade ***
Poupança ***
Escolaridade ***
Dependentes **
Renda **
Gênero **
Perfil **
Poupança **
Estado Civil **
Perfil **
Poupança ***
Endividamento ***
Renda **
Escolaridade ***

Fonte: Elaboração Própria
*** Significância estatística ao nível de 1%
** Significância estatística ao nível de 5%
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5.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este capítulo será apresentado em duas seções. Na primeira seção, serão expostas as

conclusões da pesquisa, considerando as hipóteses propostas. Na segunda seção, serão dadas
recomendações e limitações, além de sugestões para trabalhos futuros que visem enriquecer a
pesquisa e explorar limitações existentes neste trabalho.

5.1.

CONCLUSÕES
Estudos comparativos entre alfabetização e educação financeira são relativamente

escassos na literatura. Grande parte dos trabalhos da área utiliza estes termos como sinônimos,
sem qualquer distinção entre eles.
Quanto mais obscuro o conceito e as características de finanças de cada indivíduo,
maior será a dificuldade, por parte de instituições e do governo, em adotar programas e
medidas que visem o aprimoramento da saúde financeira, não só do cidadão, mas do país
como um todo.
A alfabetização financeira possui relação estreita com a educação financeira. Segundo
a OCDE (2011), ela pode ser definida como uma combinação de consciência, conhecimento,
habilidade, atitude e comportamento. Tal combinação é necessária para que indivíduos
possam tomar decisões financeiras de forma mais inteligente e alcançar seu bem-estar
financeiro.
Tendo em vista os resultados obtidos, as hipóteses 1 e 2 apresentadas na página 8 são
aceitas. Conclui-se que as variáveis independentes não se comportam da mesma maneira nas
regressões, ou seja, as variáveis independentes apresentam significância estatística diferente
em cada modelo. Caso IAF fosse igual a IEF1, as variáveis independentes apresentariam nível
de significância estatística similar. Logo, conclui-se que IAF é diferente de IEF1.
Diante dos resultados, é possível entender que o simples conhecimento sobre finanças
pessoais não é o único requisito para que o indivíduo seja alfabetizado financeiramente. A
pesquisa demonstrou que a única variável estatisticamente significativa presente em todos os
modelos é a taxa de poupança. Este importante resultado pode ser corroborado com os
principais estudos sobre o tema encontrados na literatura (LUSARDI, 2007, 2014; COSTA;
MIRANDA, 2012; CHEN; VOLPE, 1998; SHOCKEY, 2002).
Outra conclusão relevante desta pesquisa diz respeito à escolaridade. Esta variável não
se mostrou significativa no índice de educação financeira da amostra. Em contrapartida,
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impactou diretamente na nota de educação financeira autodeclarada. Tal resultado demonstra
que indivíduos julgam serem mais educados financeiramente à medida que aumentam sua
escolaridade. Porém, ao serem submetidos às questões específicas sobre educação e
conhecimento financeiro, pessoas de diferentes níveis de educação obtiveram notas similares
nos testes, refletindo, então, que a relação escolaridade-educação financeira é falsa. Este fato
pode estar ligado à má qualidade de ensino ou à ausência do ensino de educação financeira e
finanças pessoais ao longo de sua vida escolar.
O quadro 1 apresentou, de forma resumida, os setores que devem ser priorizados ao
planejar e adotar políticas e programas educacionais com o intuito de aprimorar as finanças
dos indivíduos.
A partir de uma correta e direcionada atuação dos órgãos e organizações responsáveis,
será possível criar, nas pessoas, hábitos e atitudes que diminuam riscos de inadimplência e
endividamento, que melhorem a saúde financeira, e também que promovam um bem estar na
sociedade de maneira geral.
Educar e alfabetizar financeiramente a população produz, não só bem estar individual,
mas contribui significativamente para um país de economia mais sólida com melhores
condições de enfrentarem desafios e se desenvolverem.

5.2.

RECOMENDAÇÕES
A presente pesquisa propôs a utilização de algumas variáveis independentes que

podem influenciar o nível de educação e/ou alfabetização financeira de um determinado
grupo. Essas variáveis são características socioeconômicas e demográficas mais citadas na
literatura acadêmica.
Assim sendo, existem inúmeras outras variáveis não abordadas nesta pesquisa, que
podem influenciar nos indicadores trabalhados. Logo, recomenda-se a exploração de outras
características a serem controladas e testadas, visando compreender os principais aspectos
medidos por um indicador de educação financeira e alfabetização financeira. Portanto, os
indicadores podem incluir distintas variáveis independentes não abordadas neste trabalho.
Outra limitação do trabalho diz respeito à amostra estudada, sendo todos os
participantes de uma mesma região do Brasil. Recomenda-se a expansão da amostra para todo
o território brasileiro, para que os indicadores retratem a realidade dos indivíduos em caráter
nacional, aumentando, assim, sua confiabilidade e robustez.
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Ainda com relação à amostra, a renda média se mostrou bastante elevada, com média
de R$ 5.587,87 o que pode enviesar a pesquisa, uma vez que não representa a média da
população brasileira, não retratando, portanto, o perfil da sociedade.
O mesmo problema detectado quanto à renda, foi detectado no nível de escolaridade
da amostra, já que mais de 90% dos indivíduos possuem ensino superior e pós-graduação, o
que também não retrata o perfil de educação da sociedade brasileira.
Ainda, sugere-se a aplicação da pesquisa em diferentes cenários econômicos, uma vez
que, ao longo de 2016, o Brasil passou por uma grave crise econômica, com alta taxa de
desemprego, inflação e com o desaquecimento das indústrias. Diferentes resultados podem ser
obtidos apenas com essa característica econômica, uma vez que indivíduos diante de cenários
de crise reagem de formas diferentes quanto ao nível de poupança, endividamento,
investimentos - fatores que impactam diretamente no nível de educação e alfabetização
financeira.
Espera-se que este trabalho possa contribuir para um maior entendimento de
indicadores de educação e alfabetização financeira. Ainda, que a pesquisa possa esclarecer
diferenças importantes entre tais conceitos. A correta distinção entre os indicadores permite
que políticas e programas educacionais sejam aplicados de maneira mais eficiente, trazendo
melhorias para os indivíduos, tais como, a qualidade de hábitos de consumo, diminuição do
estresse, planejamento para o futuro, poupança, menores riscos de endividamento e melhores
condições de gerenciar sua vida financeira.
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA
1
2
3
13
14
15
16
17
18

a)
b)
19
a)
b)
20

a)
b)
21
a)
b)
22
a)
b)
23
a)
b)
24
a)
b)
25
a)
26
a)
b)
27

Estou tranquilo com o futuro, vivo apenas o presente 1 2 3 4 5
Considero mais satisfatório gastar dinheiro do que poupar para o futuro 1 2 3 4 5
O dinheiro é feito para gastar 1 2 3 4 5
Faço uma reserva do dinheiro que recebo mensalmente para uma necessidade futura. 1 2 3 4 5
Eu guardo parte da minha renda todo o mês. 1 2 3 4 5
Eu guardo dinheiro regularmente para atingir objetivos financeiros de longo prazo como, por
1 2 3 4 5
exemplo, educação dos meus filhos, aquisição de uma casa, aposentadoria.
Eu passo a poupar mais quando recebo um aumento salarial. 1 2 3 4 5
Nos últimos 12 meses tenho conseguido poupar dinheiro. 1 2 3 4 5
Suponha que você tenha R$ 100,00 em uma conta poupança a uma taxa de juros de 10% ao ano. Depois
de 5 anos, qual o valor que você terá na poupança? Considere que nenhum dinheiro tenha sido depositado e
nem retirado.
Mais do que R$ 150,00
c) Exatamente R$ 150,00
d) Não sei
Menos do que R$ 150,00
Suponha que José herde R$ 10.000,00 hoje e Pedro herde R$ 10.000,00 daqui a 3 anos. Devido à
herança, quem terá mais dinheiro?
José
c) São igualmente ricos
d) Não sei
Pedro
Imagine que a taxa de juros incidente sobre sua conta poupança seja de 6% ao ano e a taxa de inflação seja
de 10% ao ano. Após 1 ano, o quanto você será capaz de comprar com o dinheiro dessa conta? Considere
que nenhum dinheiro tenha sido depositado e nem retirado.
Mais do que hoje
c) Exatamente o mesmo
d) Não sei
Menos do que hoje
Suponha que no ano de 2017 sua renda dobrará e os preços de todos os bens também dobrarão. Em 2017,
o quanto você será capaz de comprar com a sua renda?
c) Exatamente o mesmo
Mais do que hoje
Menos do que hoje
d) Não sei
Considerando-se um longo período de tempo (ex.: 10 anos), qual ativo, normalmente, oferece maior
retorno?
c) Ações
Poupança
Títulos públicos
d) Não sei
Normalmente, qual ativo apresenta as maiores oscilações ao longo do tempo?
Poupança
c) Ações
Títulos públicos
d) Não sei
Quando um investidor distribui seu investimento entre diferentes ativos, o risco de perder dinheiro:
Aumenta
c) Diminui
Permanece inalterado
d) Não sei
Um empréstimo com duração de 15 anos normalmente exige pagamentos mensais maiores do que um
empréstimo de 30 anos, mas o total de juros pagos ao final do empréstimo de 15 anos será menor. Essa
afirmação é:
b) Falsa
c) Não sei
Verdadeira
Suponha que você realizou um empréstimo de R$ 10.000,00 para ser pago após um ano. O custo total com
os juros é R$ 600,00 no final deste um ano. A taxa de juros ao ano que você irá pagar nesse empréstimo é
c) 0,03
e) Não sei
0,003
0,006
d) 0,06
Suponha que você viu o mesmo televisor em duas lojas diferentes pelo preço inicial de R$ 1.000.00. A loja
A oferece um desconto de R$ 150,00, enquanto a loja B oferece um desconto de 10%. Qual é a melhor
alternativa?
Comprar na loja A (desconto de R$150,00) c) Não sei
Comprar na loja B (desconto de 10%)
Um investimento com alta taxa de retorno terá alta taxa de risco. Essa afirmação é:

a)
b)
28
a) Verdadeira
b) Falsa
29 Quando a inflação aumenta, o custo de vida sobe. Essa afirmação é:
a) Verdadeira
b) Falsa

c) Não sei
c) Não sei
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Nº

Questão
Julgue a seguinte afirmação: A compra de ações de uma única empresa normalmente fornece um retorno
30
mais seguro do que o retorno de um fundo de ações:
a) Verdadeiro

b) Falso

c) Não sei

31 Se 5 pessoas ganham juntas na loteria um premio de 2 milhões de reais, quanto cada um vai ganhar,
considerando que o prêmio será dividido igualmente?
a) 500 mil
c) 350 mil
e) 400 mil
b) 1 milhão
d) 200 mil
Imagine que você tenha R$ 1.000 em uma conta corrente. A inflação anual é de 2%. Se você sacar o
32 dinheiro depois de um ano você será capaz de comprar a mesma quantidade de bens como se você gastasse
os 1.000 reais hoje?
a) Sim
c) Não, eu vou poder comprar mais
b) Não, eu vou ser capaz de comprar menos
d) Não sei
Henrique deseja investir R$ 5.000,00 e está em dúvida se investe em ações na bolsa de valores ou em títulos
de Renda Fixa.
Se ele deseja maior segurança, ele deve investir na bolsa.
c) Não
a)
sei
b) Se ele deseja um maior retorno esperado, ele deve investir na bolsa.

33
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ANEXO 3 – PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

Horizonte de investimento: você pretende utilizar um percentual relevante dos seus
investimentos no curto ou médio prazo?
Sim, pretendo utilizar um percentual relevante dos meus investimentos no curto prazo (até
a)
1 ano)
Sim, pretendo utilizar um percentual relevante dos meus investimentos no médio prazo
b)
(de 1 a 3 anos)
c) Não tenho previsão de utilizar no curto e médio prazo

34

35 Momento de vida: assinale a alternativa que representa a sua necessidade de recursos.
a) Vou precisar resgatar valores acima dos rendimentos financeiros ao longo dos próximos
anos para manter o meu padrão de vida
Já acumulei o suficiente para manter meu padrão de vida com rendimentos financeiros.
b) Esporadicamente precisarei resgatar valores acima dos rendimentos para cobrir as minhas
despesas
Estou fazendo constantes aportes na carteira de investimento, aumentando o patrimônio
c)
financeiro
Expectativa: Você acredita que, em períodos de mais de cinco anos, produtos de maior
36
risco (ex. ações) são mais atrativos do que produtos de menor risco?
a) Não
c) Depende
b) Sim
Conforto: Como você reagiria se os seus investimentos caíssem mais de 10% (mesmo que
37 temporariamente)?
a) Venderia imediatamente
Entendo que isso pode acontecer para determinados ativos, mas não para o portfólio como
b)
um todo
c) Entendo que o meu portfólio está sujeito a sofrer flutuações dessa magnitude
38 Expectativa dos investimentos
Estou indisposto a sofrer flutuações negativas nos meus investimentos, mesmo em
a)
períodos curtos (1 mês)
Com a expectativa de superar o CDI, admito flutuações negativas dos meus investimentos
b)
no curto prazo; porém, entendo que devem ser recuperadas em até 6 meses
Com a expectativa de superar de forma significativa o CDI, admito flutuações negativas
c)
dos meus investimentos; porém, entendo que devem ser recuperadas em até 12 meses
Busco retornos absolutos e admito flutuações negativas dos meus investimentos em
d)
períodos superiores a 12 meses
Formação acadêmica e experiência profissional: Você considera que sua formação
39 acadêmica e/ou experiência profissional lhe traz conhecimento sobre o mercado
financeiro?
a) Não
b) Sim
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ANEXO 4 – POUPANÇA

Nº

Questão
Qual o percentual da sua renda mensal que melhor representa o valor que você costuma
45
poupar?
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ANEXO 5 – ENDIVIDAMENTO

Nº
4
5
6
7
8
9

Questão
É errado gastar mais do que ganho
É melhor primeiro juntar dinheiro e só depois gastar
É importante saber controlar os gastos da minha casa
Prefiro pagar parcelado mesmo que no total seja mais caro
As pessoas ficariam desapontadas comigo se soubessem que tenho dívida
Posso contrair dívida se eu sei que posso pagar

1
1
1
1
1
1

Escala
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4

5
5
5
5
5
5
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ANEXO 6 – RELIGIÃO
Nº
10
11
12

Questão
Escala
Os acontecimentos em minha vida se desenrolam de acordo com um plano
1 2 3 4 5
divino ou superior
Eu me esforço para levar minhas crenças religiosas sobre todas as outras
1 2 3 4 5
relações da minha vida
Eu encontro força e conforto na minha religião 1 2 3 4 5
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ANEXO 7 – VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS

40 Qual a sua idade?
c) 30 a 39 anos
mais
23 a 29 anos
d) 40 a 59 anos
Qual alternativa melhor descreve a sua média de renda mensal líquida?
R$ 500,00 ou menos
d) R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00
R$ 500,01 a R$ 1.000,00
e) R$ 3.000,01 a R$ 5.000,00
R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00
f) Mais que R$ 5.000,00
Qual o seu sexo?
Feminino
b) Masculino
Qual o seu nível de escolaridade?
Ensino Fundamental
c) Ensino Superior
Ensino Médio
d) Pós-graduação
Qual seu estado civil?
Inexistência de União Estável
Existência de União Estável

e) 60 anos ou

a) 22 anos ou menos
b)
41
a)
b)
c)
42
a)
43
a)
b)
44
a)
b)
45

Qual o percentual da sua renda mensal líquida melhor representa o valor que você
costuma poupar? (
)%

46 Quantas pessoas dependem financeiramente de você (filhos, pais, etc)? (
47 Que nota, de 0 a 10 você daria para a sua Educação Financeira? (

)

)
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