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RESUMO

O presente trabalho busca analisar a contribuição do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF) do Campus 
Niterói para o nível de alfabetização financeira de seus alunos de graduação. Buscou-se também investigar as demais variáveis que podem 
influenciar o grau de alfabetização financeira dos estudantes de acordo com a literatura acadêmica. Como ferramenta de coleta de dados, foi 
aplicado um questionário (escala likert) com perguntas que buscou analisar as variáveis socioeconômicas e demográficas e os construtos: atitude 
financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro. A metodologia foi a desenvolvida em trabalhos de Shockey (2002), O’Neill e 
Xiao (2012) e Chen e Volpe (1998). O estudo buscou abordar o nível dos alunos em cada um dos construtos: atitude, comportamento e 
conhecimento financeiro, bem como o nível de alfabetização financeira. De modo geral, o resultado foi bastante satisfatório, sendo o 
desempenho dos alunos superior à maioria dos estudos que serviram como base de comparação. A metodologia utiliza foi a regressão dos 
mínimos quadrados ordinários na análise dos dados coletados através dos questionários. Dentre os construtos, destaque para a atitude financeira 
que teve um resultado extremamente positivo. Os indivíduos demonstraram ter uma predisposição para agir favoravelmente em casos de 
decisões financeiras tendo em vista que suas respostas indicavam que tinham consciência sobre a importância das situações apontadas nos 
questionamentos. O conhecimento financeiro também apresentou desempenho satisfatório. Os alunos foram capazes de responder a grande 
maioria dos questionamentos corretamente, o que indica que possuem uma base de informações e conceitos que pode auxiliá-los nos dilemas 
financeiros. Pelo que foi apontado pela pesquisa, esse conhecimento financeiro básico já havia sido adquirido pelos alunos antes de ingressarem 
no curso de Engenharia de Produção da UFF. O comportamento financeiro foi o construto com menor média, mas ainda assim apresentou um 
desempenho razoável. Foi o quesito que permitiu identificar mais precisamente a contribuição das variáveis tendo em vista que as respostas 
apresentaram um desvio padrão elevado. Além disso, foi o construto mais impactado pelo fato de o aluno ser concluinte, ou seja, afetado pela 
contribuição do curso de Engenharia de Produção da UFF. Dessa forma, vê-se que o curso consegue estimular as ações dos estudantes, 
convertendo o conhecimento em prática. Quanto a contribuição das variáveis estudadas, vê-se que o sexo, a orientação financeira por parte da 
família e o curso de Engenharia de Produção da UFF foram significativos e positivos para o nível de alfabetização dos alunos devido a sua 
contribuição principalmente no construto do comportamento financeiro. Dessa maneira, o estudo conseguiu dar indícios do que é relevante para 
a alfabetização financeira dos alunos do curso de Engenharia de Produção da UFF. Como as características da população são diferentes das de 
muitos Estados e do restante do País, a generalização da pesquisa não se torna válida. Foi analisada, ainda, a percepção dos estudantes sobre o 
nível de alfabetização. Constatou-se que tendem a se auto avaliar de maneira mais conservadora uma vez que na grande maioria dos casos a nota 
apontada no teste foi maior do que a nota estipulada pelos alunos. Como contribuição da pesquisa, pôde ser realizado um diagnóstico acerca da 
contribuição do curso de Engenharia de Produção bem como o direcionamento de futuras ações para o aumento do nível de alfabetização 
financeira dos alunos. Em um âmbito maior, foram investigadas variáveis que tendem a contribuir para o nível e podem servir de base para 
estudos futuros mais abrangentes.
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