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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso objetivou investigar e analisar como se dá a relação 

entre a gestão financeira pessoal e a qualidade de vida dos estudantes da Uergs de Cachoeira 

do Sul/RS. Para responder a estes objetivos, foi efetuada uma pesquisa exploratória, de caráter 

quantitativo enviando os questionários a uma população de 175 estudantes do curso de 

Administração da Uergs. Como resultados, os acadêmicos afirmam não terem tido educação 

financeira na escola, mas conhecem a importância do tema para a sua qualidade de vida, por 

isso querem aprender mais sobre o assunto. A maioria dos acadêmicos que responderam são 

do gênero feminino, com idades entre 26 e 35 anos, solteiros e naturais de Cachoeira do 

Sul/RS. Em maioria, não moram sozinhos, convivendo sob o mesmo teto com uma ou duas 

pessoas. A faixa salarial que mais se destacou na pesquisa foi de um a dois salários mínimos. 

Foi possível perceber que, mesmo que os acadêmicos acreditem que sabem gerenciar de 

forma satisfatórias suas finanças pessoais, quando analisado o gráfico sobre as respostas 

relacionadas a poupar ao mínimo 10% do seu salário mensal e investir, quase a metade não 

tem este hábito. Isso pode ser motivado também pela atual situação econômica global, abalada 

pela pandemia. 
 

 

Palavras-Chave: Educação Financeira. Orçamento Pessoal. Qualidade de Vida de 

Graduandos em Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

 

This course conclusion work aimed to investigate and analyze how the relationship between 

personal financial management and the quality of life of students at Uergs in Cachoeira do 

Sul/RS occurs. To meet these objectives, an exploratory, quantitative research was carried 

out, sending questionnaires to a population of 175 students in the Uergs Administration 

course. As a result, the students say they did not have financial education at school, but they 

know the importance of the topic for their quality of life, so they want to learn more about the 

subject. Most of the students who responded are female, aged between 26 and 35 years old, 

single and from Cachoeira do Sul/RS. Most of them do not live alone, living under the same 

roof with one or two people. The salary range that stood out the most in the survey was 

between one and two minimum wages. It was possible to notice that, even if academics 

believe they know how to manage their personal finances satisfactorily, when analyzing the 

graph on the answers related to saving at least 10% of their monthly salary and investing, 

almost half do not have this habit. This may also be motivated by the current global economic 

situation, shaken by the pandemic. 

 

Keywords: Financial Education. Personal Budget. Quality of Life of Graduates in 

Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Muito antes de chegarmos à vida adulta, traçamos planos, objetivos e metas para 

atingirmos sucesso, nos tornarmos plenos e assim usufruirmos de uma vida confortável, 

tranquila e de qualidade. Independentemente do caminho profissional escolhido e da 

rentabilidade financeira obtida, para que seja possível desfrutar de uma vida com qualidade, é 

indispensável gerir os recursos financeiros pessoais com cautela e responsabilidade. A 

educação financeira como suporte para uma gestão dos recursos pessoais será reflexo direto 

na qualidade de vida desejada. 

O princípio da Educação financeira é: saber como ganhar, gastar, poupar e investir seu 

dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida. Um bom orçamento familiar é o primeiro 

passo no processo da educação financeira. Possibilita tirar proveito do momento econômico e 

político, gerar satisfação pessoal, promover equilíbrio e controle, enfim, ajuda a assumir um 

projeto de vida (SEBRAE, 2016).  

O Brasil é um dos poucos países do mundo que possui uma Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF), criada para promover ações de educação financeira gratuitas e 

sem qualquer interesse comercial. A ENEF brasileira é resultado de uma articulação entre 11 

instituições de governo e da sociedade civil e, por este diferencial, valoriza ações que 

integrem a iniciativa privada, a sociedade civil e o governo. A Estratégia Nacional de 

Educação Financeira – ENEF – é uma mobilização em torno da promoção de ações de 

educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no Brasil. Atualmente, a Febraban 

realizou uma pesquisa que mede o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), 

identificando que mais de 69% dos brasileiros gastam mais do que ganham, dado que reflete a 

situação da falta de educação financeira, também das condições precárias da nossa economia 

(FEBRABAN, 2021). 

O objetivo da ENEF, criada através do Decreto Federal 7.397/2010, e renovada 

pelo Decreto Federal nº 10.393, de 9 de junho de 2020, é contribuir para o fortalecimento da 

cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras 

mais autônomas e conscientes. A nova ENEF reúne representantes de 8 órgãos e entidades 

governamentais, que juntos integram o Fórum Brasileiro de Educação Financeira – FBEF 

(ENEF, 2017). Esta política pública que foi criada em 2010 e reformulada em 2020, de acordo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7397.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10393.htm
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com Ribeiro, Souza, Vieira e Mota (2021), é muito importante e traz contribuições para a 

educação financeira pessoal da população. 

Para Moreau (2020) ajuizar e refletir sobre o lado financeiro que tem de administrar 

diariamente, e se preparar para tomar decisões mais adequadas a fim de obter resultados 

favoráveis para melhor uso dos seus recursos financeiros. Mudanças de comportamento nos 

atos financeiros para manter, em média, os gastos abaixo dos rendimentos evitando as dívidas, 

especialmente as de consumo. Certamente, são hábitos que trazem reflexos positivos para 

uma melhor qualidade de vida. 

De acordo com Minayo, Hartz e Buss (2000), qualidade de vida é uma noção 

eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade 

de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera 

seu padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em 

variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a 

marca da relatividade cultural. 

Será apresentado neste estudo, uma pesquisa quantitativa que relaciona gestão de 

recursos pessoais com qualidade de vida, aplicada em acadêmicos do curso de Administração 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de Cachoeira do Sul. O município 

de Cachoeira do Sul possui um território de 3.735 km², com uma população segundo IBGE 

2010, de 83.827 habitantes, sendo 71.279,95 na área urbana e 12.547,05 (em torno de 15%) 

na área rural do município, a densidade demográfica do município é de 22,44 hab/km². 

Perante as percepções sobre gestão financeira e qualidade de vida e analisando esses 

argumentos, o presente estudo pretende identificar: como se dá a relação entre a gestão dos 

recursos financeiros pessoais e qualidade de vida dos alunos do curso de Administração da 

Uergs Unidade de Cachoeira do Sul? Para responder a esse questionamento foi efetuada uma 

pesquisa exploratória, quantitativa na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, utilizando 

como principal embasamento teórico os seguintes autores: Cerbasi (2003; 2008), Nascimento 

(2010) e Cherobin e Espejo (2011). 

Segue, na continuidade desta introdução, os objetivos, geral e específicos, a 

justificativa, o referencial teórico com suas subdivisões, a metodologia, os resultados e as 

considerações finais. 



  

 

 

2 OBJETIVOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os objetivos: geral e específicos, que nortearam a 

presente pesquisa. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Investigar e analisar como se dá a relação entre a gestão financeira pessoal e a 

qualidade de vida dos estudantes da Uergs de Cachoeira do Sul. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Estudar os temas educação financeira e gestão de recursos financeiros para 

compreender os seus reflexos na qualidade de vida de estudantes de ensino 

superior; 

 

b) Investigar, através do envio de uma lista de questões aos estudantes da Uergs, 

unidade Cachoeira do Sul como se dá a relação entre a gestão de recursos 

financeiros e qualidade de vida destes estudantes; 

  

c) Avaliar como o resultado da gestão financeira pessoal impacta na qualidade de 

vida dos alunos da Uergs, unidade de Cachoeira do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A qualidade de vida está efetivamente relacionada com equilíbrio financeiro. A 

obtenção de recursos financeiros para prover uma vida, ao menos com as necessidades básicas 

satisfeitas, depende da obtenção de uma fonte de renda. Porém, a administração destes 

recursos determinará quanto e como a qualidade de vida será afetada. 

A organização financeira pessoal é um tema que embora demonstre simplicidade e 

aparente facilidade de compreensão, se apresenta de forma mais efetiva na vida adulta, 

quando a necessidade de ajustar a alocação dos recursos financeiros pessoal e familiar requer 

um conhecimento mais acentuado sobre esta questão. 

A percepção e consciência de um planejamento prévio da administração da alocação 

de recursos pode definir o curso de vida das pessoas. A incisão da educação financeira já no 

ensino fundamental identificaria ao estudante o quanto esta gestão pode implicar na qualidade 

de vida, desde antes mesmo da necessidade da obtenção de renda, implicando diretamente no 

sucesso de seus projetos de vida. 

A escolha deste estudo tem motivação pessoal, por entender como fundamental a 

educação financeira como suporte para um melhor desenvolvimento pessoal, resultando na 

qualidade de vida satisfatória. Como consequência, este estudo poderá contribuir para 

identificar o quanto o impacto da gestão de recursos sobre a qualidade de vida deve ser 

considerado como objeto de estudo. Os resultados deste trabalho poderão auxiliar os gestores 

de políticas públicas financeiras a avaliar seus indicadores de qualidade de vida e 

desenvolvimento pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Referencial bibliográfico deste trabalho irá compor os seguintes temas: Gestão 

Financeira, Gestão de Finanças Pessoais, Planejamento Financeiro Pessoal, Finanças 

Pessoais, Educação Financeira, Investimentos, Qualidade de Vida, Qualidade de Vida e o 

Endividamento, e Gestão Financeira e Qualidade de Vida de Estudantes de Graduação. E ele 

servirá para que possamos compreender teoricamente a relação entre gestão financeira e 

qualidade de vida, para que na análise de resultados se possa efetuar ou não intercorrelações 

com as respostas dos alunos. 

 

4.1 GESTÃO FINANCEIRA 

 

Seja na gestão financeira empresarial ou pessoal, alguns termos precisam ser 

compreendidos antes de se aprofundar sobre o que é a gestão financeira em si. Lembrando 

que mesmo que a explicação seja voltada para empresas, ela tem o mesmo sentido em 

finanças pessoais. Dessa forma, a seguir foram apresentados os conceitos de gasto, 

investimento, despesa, perda e custo de acordo com Branco (2017 p. 43-44): 

 

– Gasto: é a renúncia de um ativo feita pela empresa (dinheiro ou promessa 

de entrega de bens e direitos), para obtenção de um bem ou serviço - seja 

para uso, troca, transformação ou consumo. Podem ser classificados em 

investimentos, custo, despesa e perda: 

 Investimento: são gastos destinados à obtenção de bens, direitos ou 

serviços que serão ativados em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a períodos futuros. 

 Custo: são gastos que a entidade realiza com o objetivo de pôr o seu 

produto pronto para ser comercializado, fabricando-o ou apenas revendendo-

o, ou o de cumprir com o seu serviço contratado. É todo dispêndio efetuado 

(ou ainda devido) pela empresa, que esteja diretamente relacionado ao 

processo de industrialização, comercialização ou de prestação de serviços. 

Em uma indústria, o preço pago ou a pagar pela matéria prima, pelos salários 

dos empregados da fábrica, pela energia elétrica da fábrica, pelo aluguel da 

fábrica etc., representam custos porque estão “ligados” ao processo de 

produção de outros bens e serviços. 

 Despesa: são gastos efetuados para obtenção de bens ou serviços [...], 

visando a obtenção de receitas. 

 Desembolso: é o pagamento resultante da aquisição de bens ou 

serviços e pode ocorrer antes, durante ou depois da entrega dos bens ou 

serviços comprados [...]. 
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 Custo: Vai para o produto, é recuperado diretamente nas vendas, vai 

para o estoque e aumenta o Ativo. 

 Perda: gasto não intencional, ocorrido no processo de fabricação, no 

transporte ou manuseio de produtos [...] 

 

 A gestão financeira se configura na arte e ciência de realizar o gerenciamento de 

fundos. As finanças têm funções como a de lidar com instituições, mercados, instrumentos 

que estão envolvidos na transferência de recursos de um indivíduo para outro, negócios, 

governos e demais processos do dia a dia (GITMAN, 2001). 

 Massaro (2015) explica que a gestão financeira é fundamentada em um planejamento 

financeiro. Este conceito apresenta três bases: o patrimônio, o fluxo de caixa, as receitas e as 

despesas (sendo que receitas e despesas compõem um único pilar). Estas bases estruturam a 

gestão financeira para uma boa organização geral das mesmas. O patrimônio são os bens que 

o indivíduo, seja ele pessoa física ou jurídica, possui, as receitas são entradas de recursos e as 

despesas são as saídas, o fluxo de caixa demonstra este movimento de entradas e saídas de 

recursos. 

 Ross, Westerfield e Jaffe (1995) explanam que as metas financeiras, tanto 

empresariais como pessoais, só podem ser alcançadas através de um planejamento. Os autores 

consideram este planejamento como um método para o alcance de metas de curto, médio e 

longo prazo. Cherobim e Espejo (2011), concordando com a afirmativa, salientam que a 

gestão financeira é feita no presente para que o futuro seja melhor estruturado. Desse modo, o 

planejamento financeiro se constitui em metas de curto, médio e longo prazo. 

 No foco empresarial, os autores Lemes Junior, Rigo e Cherobin (2005) afirmam que a 

administração financeira objetiva maximizar a riqueza de acionistas de empresas através do 

processo de criação de valor. Em uma empresa, o administrador financeiro é quem presta 

contas pela gestão financeira, sendo este o envolvido na tomada de decisões estratégicas, 

selecionando alternativas de investimentos e decisões sobre financiamentos. Ele tem a 

complexidade de tratar de operações de curto, médio e longo prazo e não pode deixar margem 

para a perda de valor de mercado que possa diminuir o lucro da empresa. 

 No foco pessoal e individual, Stehling e Araújo (2008), afirmam que a educação 

financeira deve ser prioridade no ensino o mais cedo possível na vida das crianças. Quando a 

pessoa desde cedo sabe o significado do dinheiro, que deverá saber utilizá-lo em seu dia a dia 

e que com ele pode adquirir liberdade financeira, é muito mais viável de o indivíduo ter 

melhor tomada de decisões. Assim, a sociedade passa a ser formada por pessoas conscientes e 
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que não têm gastos desnecessários, não contraem dívidas que fazem decair sua qualidade de 

vida. 

 Da mesma forma, Tolotti (2007) afirma ser necessário que a educação financeira se 

faça de forma a demonstrar, não apenas na teoria, que existe um sistema por trás do 

movimento que o dinheiro percorre. E, sabendo trabalhar bem este sistema, é possível ter uma 

melhor qualidade de vida. 

 As empresas buscam vender cada vez mais, aumentando sua receita. De outro lado 

existe o consumidor, que desde cedo foi doutrinado a ter uma vida consumista e está 

constantemente sendo exposto às propagandas, ofertas e demais meios que fazem com que 

sua atenção se volte para o mercado e a vontade de ter/consumir algo. Para muitos, é difícil ter 

uma gestão de recursos pessoais eficiente por acreditarem ser necessário aparentar um 

“status” financeiro para a sociedade que está acima de suas possibilidades (LEITE e 

SANTOS, 2007). 

 Este cenário demonstra uma precariedade no que tange à como as finanças são tratadas 

em nosso país. No Brasil, o endividamento é tratado como sendo um descontrole individual, 

porém em países como Estados Unidos, Inglaterra e França, este é um assunto tratado como 

problema econômico e social. Nos Estados Unidos ainda há o entendimento de que para o 

bom funcionamento da economia do país, cada pessoa precisa saber ter equilíbrio em suas 

finanças, pois o sobre-endividamento foi uma das causas agravantes da crise instalada no ano 

de 2008
1
. A mencionada crise foi desencadeada pela quebra de instituições financeiras que 

ofereciam crédito sem garantias vindas de seus tomadores, o alto risco que assumiam em 

empréstimos hipotecários culminou em insolvência de bancos e quedas de bolsas de valores 

em todo o mundo (CERBASI, 2003; STIGLITZ, 2010). 

 Para que a economia do país tenha equilíbrio, é necessário que a população tenha um 

bom controle de suas finanças pessoais. Também são necessárias políticas que identifiquem 

causas de endividamento, que geralmente são o acesso fácil ao crédito, que tem roupagem de 

estímulo à economia, propagandas enganosas e crédito com juros abusivos, neste caso criando 

o chamado efeito “bola de neve” dos juros abusivos somados à baixa remuneração, quando a 

                                                      
1
 O sobre-endividamento da população dos Estados Unidos fez com que em 15 de setembro de 2008 estourasse 

uma grande crise. Nesse dia, foi à falência o banco Lehman Brothers, o que fez despencar as bolsas do mundo. 

Isso ocorreu porque desde 1998 os bancos passaram a emprestar capital a pessoas que não tinham garantia de 

pagamento ou que utilizavam da mesma garantia para vários empréstimos. Outro fator agravante teve 

consequência com a conquista da desregulamentação pela empresa Enron, para indústrias de energia elétrica. 

Suas ações eram supervalorizadas, com investidores do mundo todo, os colaboradores recebiam seus salários em 

ações, mas nada era real. Uma farsa encoberta pela auditoria. Todos que investiram na Enron tiveram prejuízo, 

inclusive bancos de investimento. 
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pessoa contrai uma dívida para saldar outra, após outra e não consegue mais acabar com este 

ciclo (CERBASI, 2003; LUQUET e ASSEF, 2006). 

A presente seção apresentou conceitos mais amplos sobre gestão financeira, tanto a 

nível empresarial quanto pessoal e alguns dos pontos relevantes para seu entendimento. A 

seguir apresenta-se a gestão com foco em finanças pessoais. 

 

4.2 GESTÃO DE FINANÇAS PESSOAIS 

 

 A capacidade de controlar as finanças pessoais deve ser um tema presente na vida de 

todos desde muito cedo (NASCIMENTO, 2010). Por este motivo, o presente estudo apresenta 

esta seção que trata sobre a gestão de finanças pessoais com foco no planejamento financeiro 

pessoal e nas finanças pessoais, também na educação financeira e investimentos. 

 

4.2.1 Planejamento e Finanças Pessoais 

 

Dentro do planejamento financeiro pessoal, assim como há no planejamento financeiro 

empresarial, existem metas de curto, médio e longo prazo. Estes três estágios servem para que 

existam parâmetros que revelem se a meta de longo prazo é possível de ser atingida 

(CHEROBIM e ESPEJO, 2011). 

Em finanças pessoais, estas metas de menor período ainda têm um significado mais 

importante. Elas são impostas de certo modo para serem conquistas que se obtêm com menor 

esforço, mas que são relevantes e precisam ser comemoradas. O cérebro humano funciona 

melhor quando consegue perceber resposta aos seus esforços, quando uma meta é colocada e 

vista muito distante, em certo momento o cérebro passa a questionar se ela é realmente 

atingível, pois ainda não teve nenhum resultado em que pudesse se sentir recompensado 

(CERBASI, 2008; CHEROBIM e ESPEJO, 2011). 

Quando existe o comprometimento da família na educação financeira da criança, esta 

construção de hábitos de saber como usar o dinheiro se torna mais fácil. A família ensina 

muito mais pelo exemplo quando trabalha bem com suas finanças e demonstra isso aos filhos, 

mesmo que estes tenham pouca idade (SILVA NETO, 2003). 

É importante que os indivíduos deem atenção às finanças, buscando aprender sobre o 

tema para tomar as melhores decisões. Parece simples trabalhar com o dinheiro, saber que não 

se deve gastar além do que se tem é o básico, porém na prática se torna mais complexo. É 
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interessante comparar as finanças pessoais com as finanças corporativas, porque da mesma 

forma as empresas precisam realizar despesas, gerar receitas, manter um equilíbrio destas 

entradas e saídas e ainda fazer investimentos que maximizem seus ganhos (GITMAN, 2004; 

CHEROBIN E ESPEJO, 2011; MASSARO, 2015). 

A complexidade de se trabalhar com o dinheiro vai além do saber emprega-lo com 

responsabilidade, pois de acordo com Gomes, Iskrev e Ribeiro (2021), a pandemia de 

COVID-19 abalou a estrutura econômica global, o que trouxe dificuldades para todos, 

principalmente para os que não contam com uma renda alta, a maior parcela da população 

brasileira, por exemplo. 

 

4.2.2 Educação Financeira e Investimentos 

 

A educação financeira é o meio que promove a melhor qualidade de vida das pessoas 

através do entendimento de conceitos importantes sobre finanças. A educação financeira é 

caracterizada pelo conjunto de procedimentos pelos quais investidores financeiros, bem como 

consumidores passam a ter entendimento acerca de conceitos de riscos financeiros através da 

absorção de informações que recebem através de aconselhamentos ou instruções precisas e 

objetivas. Podendo assim desenvolver habilidades que são fundamentais na tomada de 

decisões. Assim, sabendo interpretar riscos e perceber boas oportunidades no quesito 

investimentos e como trabalhar seus ativos para que possam gerar mais renda, além de saber 

onde procurar por ajuda quando não tem certeza sobre uma decisão (OCDE, 2005; BACEN, 

2021). 

Segundo a OCDE (2005, p.13), educação financeira é: 

 

[...] o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a 

sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de 

maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver 

os valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes 

das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas 

bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que 

melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais 

consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 

comprometidos com o futuro.  

 

É importante que estes conhecimentos sejam passados para as crianças desde cedo 

dentro do lar, podendo ser feitas simulações que façam com que a criança entenda na prática 

como precisa se portar com relação ao dinheiro em determinadas situações. O exemplo 
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também é uma ótima forma de ensinar, por este motivo a família deve estar atenta a como 

passa a informação sobre as finanças para os filhos. Este é o ciclo que torna a sociedade mais 

consciente de sua responsabilidade com as finanças pessoais e com a educação das novas 

gerações (CERBASI, 2003; OCDE, 2005). 

Ainda conforme Cerbasi (2003), a sociedade passou de geração a geração a ideia de 

que ostentar riqueza é algo bom, que faz com que as pessoas pareçam importantes aos olhos 

das demais e por este motivo sejam respeitadas. Este é o perigo que faz com que muitas 

famílias vivam endividadas e com uma baixa qualidade de vida. Saber como equilibrar as 

finanças e entender que o mais importante é ter e não aparentar ter, torna a vida mais tranquila 

e direcionada a realizar metas realmente importantes para os indivíduos. Porém, de acordo 

com Gomes, Iskrev e Ribeiro (2021), a pandemia de COVID-19 abalou a estrutura da 

economia global, de forma que a inflação tomou uma crescente e o poder de compra das 

populações caiu. Sendo assim, atualmente, a maior parte da população sobrevive com o 

mínimo e que muitas vezes não é suficiente para suas necessidades. 

O passo mais importante quando se fala sobre educação financeira é quando o 

indivíduo entende que além de poupar, precisa investir seu dinheiro para que ele consiga obter 

rendimentos a partir daquele valor. Cerbasi (2008), define como importante meio para 

alcançar as metas de longo prazo, sendo que o investimento torna mais rápido o alcance das 

metas devido ao trabalho dos juros compostos. 

Nas palavras do autor, “Poupar com a ilusão de que está investindo é um equívoco 

clássico” (CERBASI, 2008; p.52). Isso porque quando a pessoa apenas poupa ou poupa e 

investe de maneira equivocada, precisa trabalhar mais e sacrificar coisas a fim de conseguir 

um montante que seria muito mais rápido ter se soubesse sobre investimentos. Ainda, é 

preciso que o investimento tenha lastro em uma meta realmente importante para o indivíduo, 

pois se não tiver um sentido se torna um poupar de forma improdutiva. Sempre que a pessoa 

não consegue enxergar um propósito no que está fazendo, é mais fácil que exista a 

desistência. 

Não apenas investir é fundamental, mas conhecer vários tipos de investimentos a fim 

de conseguir diversificar a carteira. Quanto mais o indivíduo estuda sobre como fará seu 

dinheiro render, mais próximo estará de metas como a liberdade financeira e a compra de 

bens que julga serem importantes. Cada pessoa tem suas metas individuais, não sendo 

possível determinar de forma geral qual seria a meta de longo prazo importante para todos, 
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mas o que se pode pressupor que a liberdade financeira é uma meta comum para a maioria das 

pessoas (CERBASI, 2008; NASCIMENTO, 2010). 

Dos vários tipos de investimentos que existem, o investidor iniciante precisa conhecer 

primeiro os mais seguros, porém deve entender que quanto mais seguro for o investimento, 

menos rentável ele será. Assim, tem-se como exemplo a poupança, onde o valor investido 

pode ser sacado e utilizado a qualquer momento, mas o rendimento é o mais baixo de todos os 

tipos de investimentos existentes. Conta-se com a segurança e praticidade, sendo assim, 

muitos optam por guardar dinheiro em poupança (CERBASI, 2008; PEREIRA, 2013). 

Outros tipos de investimentos seguros são os fundos de renda fixa, RDB e CDB, 

também os fundos imobiliários. Como exemplos de renda variável tem-se a Bolsa de Valores, 

onde os rendimentos podem ser bem mais altos, mas existem riscos e por isso é aconselhável 

apenas para quem tem um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. E para quem 

prefere renda passiva com investimento em imóveis, existe a opção de compra na planta que 

faz com que a aquisição tenha um valor abaixo do praticado quando o imóvel já está 

finalizado. Isso garante uma valorização imediata, podendo ser aproveitada para revender ou 

usufruir da renda passiva que o aluguel proporciona (CERBASI, 2008; PEREIRA, 2013). 

A presente seção trouxe conhecimentos acerca de investimentos, educação financeira, 

planejamento financeiro pessoal e finanças pessoais, temas que estão dentro da gestão 

financeira pessoal. A seção seguinte apresenta o que é qualidade de vida, onde passa-se a 

perceber a relação desta com a questão financeira. 

 

4.3 QUALIDADE DE VIDA 

 

De acordo com o professor Amartya Sen, idealizador do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) a pobreza ou riqueza não devem ser avaliados apenas como o conceito 

financeiro, mas como a realização humana e a possibilidade de escolha. Nesse sentido, cada 

pessoa tem um conceito sobre felicidade, por exemplo. A abordagem da Medida de Pobreza 

das Capacitações (MPC) traz o mencionado conceito, que faz uma separação da relação 

pobreza e renda (BONFIM, 2012). 

O MPC apresentava um índice multidimensional sob três aspectos: capacidade de 

reprodução segura e saudável, vida saudável e bem nutrida e acesso ao conhecimento e à 

alfabetização. Isso demonstra que alguns pontos são mais relevantes do que apenas “ter 
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dinheiro”, embora esta seja uma condição para que se possa ter alguns recursos que são 

básicos até mesmo quando se menciona a sobrevivência (BONFIM, 2012). 

“Quanto menos sua vida pessoal for influenciada por sua grande e justificável vontade 

de enriquecer, melhor”. Esta frase, do autor Cerbasi (2008, p.192), faz parte das percepções 

que o mesmo traz em sua obra sobre como direcionar pensamentos e atitudes para ter 

equilíbrio financeiro e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. As ações do 

indivíduo devem estar alinhadas com sua intenção de ter liberdade financeira, mas assim 

como o fato de não saber trabalhar as finanças e acabar no endividamento, ter ações 

exageradas na tentativa de alcançar a riqueza também não é saudável. 

O autor fala sobre o planejamento financeiro e que os conhecimentos sobre finanças e 

investimentos são essenciais para que o indivíduo possa alcançar a liberdade financeira e 

qualidade de vida. A qualidade de vida está associada ao fato de a pessoa ter uma estabilidade 

financeira que possa lhe dar tranquilidade. Se o indivíduo não possui recursos para suas 

necessidades básicas e precisa estar constantemente preocupado com precisar gerar aquele 

recurso escasso, não há como ele ter uma boa qualidade de vida (CERBASI, 2008). 

De acordo com Pereira (2012), a temática “qualidade de vida” é um conceito de difícil 

definição. Porém é possível destacar que a qualidade de vida está associada ao fato de o ser 

humano viver de modo que suas necessidades básicas sejam satisfeitas. Mesmo que cada 

pessoa tenha para si alguns fundamentos básicos para considerar ter uma boa qualidade de 

vida, alguns pontos são comuns para todas as pessoas. 

Sendo assim, Cerbasi (2008) ressalta que um dos pilares necessários para o 

atingimento de uma vida estável e com qualidade se faz quando se tem os recursos financeiros 

para cobrir estas necessidades básicas que todo ser humano precisa. 

Concordando com esta afirmativa, Giareta (2011) faz relação do planejamento 

financeiro pessoal com a pirâmide de necessidades descrita por Maslow. Na base da pirâmide, 

estão as necessidades básicas do ser humano, que são as fisiológicas. Estas são compostas por 

comida e segurança, por exemplo. Lembrando que a base da pirâmide apresenta as 

necessidades mais importantes e que as demais camadas que seguem até o topo, após as 

necessidades fisiológicas, são: segurança; amor/relacionamento; estima e; realização pessoal. 

Dessa maneira, é possível perceber que já no primeiro nível encontra-se relação 

financeira, por precisar comprar determinados mantimentos para poder se alimentar, ter um 

abrigo, seja ele alugado ou comprado, por exemplo. Ao seguir nos demais níveis da pirâmide 
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de Maslow também é possível encontrar relação financeira com várias das outras 

necessidades listadas, de forma direta ou indireta. 

 

 

 

4.3.1 Qualidade de Vida e o Endividamento 

 

De acordo com Retondar (2007), a sociedade vem adquirindo cada vez mais o hábito 

do consumismo e passando-o para as próximas gerações. O consumismo pode ser 

caracterizado pelo desejo de possuir luxos, supérfluos, coisas desnecessárias e que não 

agregam na vida da pessoa, mas que servem para que se sinta encaixada neste modelo 

imposto pela sociedade. Cada vez mais as pessoas reconhecem o ter e não o ser, então quando 

um indivíduo tem bens ou a propensão a tê-los, é considerado alguém de sucesso. 

O autor ainda afirma que quando a pessoa já possui bens que a sociedade considera 

essenciais para que a mesma seja considerada bem-sucedida, ela se sente na obrigação de 

conseguir mais. Assim, automaticamente, uma necessidade vem atrelada a uma próxima, de 

modo a formar um ciclo sem fim de coisas que precisam ser adquiridas. Com este ciclo vem a 

insatisfação, a sensação de impotência e de ansiedade por ter mais e o mais nem sempre é 

simples de conseguir, para a maioria das pessoas. 

Tolotti (2007), ainda afirma que a pessoa está mais propensa a contrair dívidas do que 

deixar de comprar aquilo que pensa ser importante. Onde Paixão (2012) salienta que na 

maioria das vezes, esta pessoa está adquirindo algo sem nem ao menos saber porque está o 

fazendo. Desse modo, adquire apenas por pensar ser necessário, para manter o status criado e 

imposto pela sociedade, mas sem realmente ter uma percepção de sentido do que aquela 

aquisição significa para si mesma. 

De acordo com Vieira, Kilimnik e Santos Neto (2016), o consumo desenfreado pode 

ser considerado crônico quando compromete a renda, tornando a pessoa devedora. Quem tem 

o hábito de comprar por impulso, pelas imposições da sociedade e da mídia geralmente entra 

em uma situação de onde é muito difícil sair. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC BRASIL, 2018) que é vinculado à Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL), indica que somente 31% da população brasileira é formada por 

consumidores conscientes. Os que são considerados pouco, ou ainda, nada conscientes somam 

14%. Sendo que a maioria, 55%, são pessoas que estão no processo de transição. O chamado 
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“consumidor em transição” é aquele que apresenta frequência de 60 a 80% de atitudes e 

comportamentos tidos como adequados do ponto de vista de consumo consciente. 

Consumidores conscientes apresentam mais de 80% destes comportamentos e atitudes. 

A presente seção apresentou o que é a qualidade de vida e como o endividamento 

causa queda no nível da mesma, bem como quando a gestão financeira pessoal é bem aplicada 

a qualidade de vida se torna mais elevada. A seção seguinte traz conceitos sobre a gestão 

financeira e como esta impacta na qualidade de vida de estudantes de graduação. 

 

4.4 GESTÃO FINANCEIRA E QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO 

 

A importância de saber lidar com as finanças pessoais vai além de poder investir, 

comprar o necessário e alcançar a liberdade financeira. Saber como trabalhar com os recursos 

financeiros faz com que a pessoa saiba realizar suas tomadas de decisões de forma mais 

lúcida, conseguindo perceber melhor as oportunidades que a levarão a alcançar suas metas de 

curto, médio e longo prazo (CERBASI, 2008). 

De acordo com Leal e Melo (2007), as finanças só são abordadas em cursos de nível 

superior, como Administração, Economia e Ciências Contábeis, por exemplo. Durante a vida 

escolar, o aluno não tem contato com disciplinas que lhe sirvam de base para questões acerca 

de assuntos financeiros. Mesmo nas faculdades, na grande maioria destas, as disciplinas que 

englobam assuntos relacionados com economia e finanças, se apresentam mais no âmbito do 

controle financeiro e planejamento orçamentário de empresas. Em algumas universidades 

nada se tem acerca das finanças pessoais. 

Por este motivo, muitas pessoas adquirem habilidade para atuar profissionalmente com 

finanças corporativas, mas sentem dificuldade em gerir os seus próprios recursos. Isso porque 

a gestão de finanças pessoais em muito se diferencia da gestão financeira organizacional 

(LEAL e MELO, 2007). 

No ano de 2007, a preocupação com a educação financeira fez com que fosse criado 

um grupo de trabalho pelo Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros 

(COREMEC). Este grupo teria a responsabilidade de propor, através da coordenação da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), uma Estratégia Nacional de Educação Financeira 

(ENEF). O objetivo deste grupo era de auxiliar de forma a ensinar habilidades financeiras 
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básicas e de investimentos aos brasileiros a fim de melhorar suas condições de vida (ENEF, 

2017). 

Em 2008, a BM & FBOVESPA entrevistou brasileiros para ter uma noção acerca de 

seu grau de conhecimento com relação às suas finanças pessoais. O resultado da análise 

apontou que quanto menor o nível de escolaridade e classe social, mais as pessoas são 

movidas a comprar por impulso. Elas assumem várias prestações, pagando um valor maior 

pelo produto, tendo em vista os juros que esta prática acarreta. Estas classes (C, D e E), 

acabam preferindo comprar antes de possuir os recursos para tal, por este motivo escolhem o 

prazo mais longo possível, pagando prestações menores, mas tendo que arcar com juros altos 

ao final (CAMILLO, 2014). 

Esta pesquisa relatou ainda, que 43% da amostragem de entrevistados, que possuíam 

até três anos de estudo, tendem a comprar a prazo, com parcelas em valores menores, mesmo 

que estas apresentem valores altos de juros embutidos, aumentando em muito o valor final do 

produto. Os entrevistados com acima de 15 anos de estudo, somente 21% pensam sobre a 

carga de juros antes de realizar a compra e optam por esperar e comprar em uma melhor 

condição (CAMILLO, 2014). 

Ainda, o alto grau de endividamento da população brasileira fez com que fosse criada 

uma Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), no ano de 2010, sendo o Brasil um 

dos poucos países a contar com este tipo de atuação a fim de educar financeiramente, de 

forma gratuita e sem interesse comercial a população (ENEF, 2017). 

O mais correto seria que desde a tenra idade o aluno já tivesse contato com noções de 

finanças pessoais, pois quanto mais cedo estas informações são impregnadas na vida da 

criança, mais simples se torna para ela entender como tomar decisões acerca do dinheiro, 

tornando-se uma prática comum em seu dia a dia a medida em que o tempo vai passando. 

Sem um preparo para lidar com as adversidades que surgem na vida financeira, o indivíduo 

terá de se submeter em algum momento da vida ao estresse financeiro (KIM e GARMAN, 

2003; STEHLING e ARAÚJO 2008; GILLGAN, 2012). 

O conceito de “estresse financeiro” apresenta-se como sendo a percepção subjetiva 

que o indivíduo tem de sua própria situação financeira. Quanto maior a ansiedade e 

preocupação com relação ao tema, mais alto é o nível de estresse financeiro que a pessoa 

experimenta. Com o passar do tempo, isso pode gerar quadros de transtornos que interferem 

no dia a dia. Os estudantes universitários estão mais propensos a passar por este tipo de 

problema pela primeira vez nesta etapa da vida. A deficiência na educação financeira, que faz 
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com que a pessoa não tenha certeza de como agir em determinadas situações com seus 

recursos próprios é o que dá a base para desencadear a situação, que muitas vezes leva ao 

endividamento e uma piora da qualidade de vida (KIM e GARMAN, 2003; GILLGAN, 

2012). 

O estresse financeiro citado pelos autores vai ao encontro do que explana Giareta 

(2011), quando relaciona a situação financeira das pessoas com a pirâmide das necessidades 

descrita por Maslow. O maior estresse nesse sentido é a incerteza sobre ter os recursos para as 

necessidades, que vão desde as mais básicas até os níveis mais altos. Para Gillgan (2012), é no 

período da universidade que o jovem pode experimentar este tipo de estresse pela primeira 

vez, sendo necessário que aprenda a cuidar de suas próprias finanças. Kim e Garman (2003) e 

Cerbasi (2008) ainda falam sobre a importância da clareza com relação às finanças, saber 

quanto há de recursos disponíveis, quanto poderá ser investido, como se dará as entradas de 

dinheiro e acima de tudo, como e quando usar o dinheiro a fim de comprar algum produto ou 

pagar por algum serviço, avaliando se não será um gasto desnecessário, que distancia a pessoa 

de suas metas. 

Conforme o escritório regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), em junho de 2021, o consumidor gaúcho teve que arcar com cerca 

de R$ 642,31 para garantir a cesta básica. O salário mínimo vigente é de R$ 1.100,00, o valor 

da cesta básica chega a 63% do salário mínimo (DIEESE, 2021). Estes dados demonstram a 

situação complicada em que a economia brasileira se encontra, uma vez que também são 

elevados os preços de água, energia elétrica, aluguel, dentre outros itens que compõem as 

necessidades básicas do indivíduo. 

A presente seção expôs sobre a qualidade de vida de estudantes universitários e como 

a gestão de suas finanças pessoais tem relação direta com a mesma. A seção seguinte 

apresenta a metodologia adotada a fim de realizar o atingimento dos objetivos propostos, 

respondendo ao problema de pesquisa. 

 

 

 



   

 

 

5 METODOLOGIA 

 

Serão abordados neste capítulo os principais tópicos do método de pesquisa utilizados, 

visando com isso, apresentar alguns procedimentos relativos à compreensão das técnicas, do 

universo e sujeitos que conduziram esta pesquisa ao alcance dos objetivos propostos pelo 

mesmo. Para Gil (2010), nesta etapa do projeto são descritos os procedimentos seguidos na 

realização da pesquisa. 

Conforme Marconi e Lakatos (2010), o método constitui os instrumentos básicos que 

organizam inicialmente o pensamento, definindo de modo ordenado a maneira de proceder ao 

longo do caminho para atingir o objetivo. Assim, é importante para a elaboração de um 

trabalho de pesquisa, que se realize um bom planejamento metodológico, para que se consiga 

elencar e descrever todos os procedimentos referentes a este método. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada no município de Cachoeira do Sul/RS, nos meses de julho a 

novembro de 2021, na Uergs de Cachoeira do Sul. Contou com a reunião das respostas de 

alunos a um questionário fechado, os alunos matriculados no curso de Administração da 

universidade receberam o link do referido questionário através de e-mail. O formulário de 

questões foi elaborado e respondido através de uma ferramenta do Google, o Google 

Formulários, ou Google Forms. 

A abordagem deste trabalho classificou-se sob a ótica quantitativa. Conforme 

explicado por Casarin e Casarin (2012), é considerada uma pesquisa quantitativa quando tem 

como objetivo quantificar ou mensurar uma ou mais variáveis estudadas, para isto, utilizam-se 

modelos matemáticos ou estatísticos. Esses indicadores passaram por análises matemáticas, 

onde puderam ser elaborados gráficos. 

No que tange aos objetivos, a pesquisa foi de classificação exploratória. Conforme Gil 

(2010), a pesquisa é caracterizada como exploratória quando objetiva proporcionar maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou constituindo hipóteses, levando 

ao aprimoramento de ideias ou à descoberta de intuições. No caso da presente pesquisa, foram 

explorados através de questionário e descritos os dados referentes à gestão das finanças 

pessoais dos estudantes do ensino superior em Administração, na Uergs Cachoeira do Sul/RS, 
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avaliando como isso influencia na qualidade de vida dos mesmos. No que se refere ao 

levantamento de dados para esta pesquisa, a mesma foi caracterizada como Survey. 

No que se refere ao método utilizado para conduzir esta pesquisa, foi um estudo multi-

caso, visto que de acordo com Gil (2010), esta é uma modalidade de pesquisa utilizada nas 

ciências sociais e consiste no estudo de poucos sujeitos, de forma que seja possível um 

conhecimento abrangente, entendendo que cada ser é único em seu universo de resposta. 

Sendo assim, é caracterizada a pesquisa como estudo multi-caso por ter sido aplicada em um 

local específico e com pessoas específicas, obtendo respostas individuais. Ou seja, foi 

realizada na Uergs Cachoeira do Sul/RS e os estudantes do curso de Administração foram os 

respondentes do questionário aplicado. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para a presente pesquisa foram coletadas respostas através de questionários enviados 

aos estudantes e a partir de suas respostas foram realizadas as análises. Os respondentes da 

pesquisa são os estudantes do curso de Administração da Uergs Cachoeira do Sul/RS. Foram 

enviados por e-mail, WhatsApp e Facebook os questionários aos 175 acadêmicos do curso de 

Administração, onde houve 64% de respostas (112 respondentes). 

 

5.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 
 

A amostra tem classificação dirigida por ser aplicada à parte de estudantes de ensino 

superior do curso de Administração da Uergs Cachoeira do Sul/RS. O método quantitativo 

utilizado foi survey, que é toda a pesquisa direta onde é elaborado e entregue a um grupo de 

pessoas, um questionário sobre o que se pretende analisar na fase empírica. Para ser 

caracterizada como survey, precisa-se ter a resposta de um número significativo de pessoas, 

dentro da população escolhida para o estudo (FREITAS, OLIVEIRA, SACCOL e 

MOSCAROLA, 2000; SELLTIZ, WRIGHTSMAN e COOK, 2007; GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009). 

Foram enviados por e-mail, WhatsApp e Facebook os questionários aos 175 estudantes 

do curso de Administração da Uergs, dos quais 112 responderam. Foi necessário realizar três 

envios dos questionários, utilizando as três plataformas para chegar ao número de 112 

respondentes. Iniciou-se o envio no dia 10 de setembro, encerrando em 27 de outubro de 

2021. Daí em diante, passou-se a realizar a interpretação e análise dos dados coletados. 
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O questionário foi formado por 17 perguntas fechadas de múltipla escolha, onde 

apenas duas delas apresentavam um campo que poderia ser completado com uma resposta que 

o acadêmico não encontrasse nas alternativas disponibilizadas. Essas questões se referiam ao 

estado civil e ao gênero, perguntas que integraram a caracterização da amostra. As questões, 

no geral, foram de cunho qualitativo e quantitativo, uma vez que serviram para análise de 

conteúdo ao mesmo tempo que apresentaram dados numéricos que puderam ser demonstrados 

em gráficos. 

Para a criação do questionário e envio do mesmo aos acadêmicos, foi utilizado o Google 

Forms, que é uma ferramenta eficiente, online e gratuita (NUNES, 2016) que atende muito 

bem a pesquisas survey. Através do Google Forms, foi possível gerar um link e enviá-lo por 

e-mail, Facebook e WhatsApp. Quando os alunos do curso de Administração recebiam a 

mensagem com o link, clicavam e realizavam o envio das respostas, de onde estivessem, sem 

a necessidade de uma entrevista presencial, apenas sendo preciso uma conexão de Internet. 

Além disso, o Google Forms auxilia na avaliação dos dados coletados. Na presente 

pesquisa, toda a coleta de dados foi revisada e a partir dela foram criados gráficos em 

planilhas do Excel, que foram transportadas para este arquivo, para facilitar a visualização. 

Porém, o Google Forms também apresenta gráficos “pizza” sobre cada uma das respostas. 

Eles podem ser copiados diretamente para o Word, isso apenas não foi feito por considerar 

que este método diminui a qualidade da imagem e esta não é tão completa quanto o que foi 

possível apresentar em gráficos de barras. Em outras palavras, os gráficos do Google Forms 

servem para a análise dos dados, pois podem ser avaliados com o passar o cursor do mouse 

sobre eles, mas quando copiados para um arquivo Word, como seria o caso da presente 

pesquisa, eles perdem a qualidade de imagem e alguns dados importantes. 

 

5.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS  
 

 

A análise de dados foi realizada em um primeiro momento através dos gráficos 

disponibilizados pela ferramenta online Google Forms. Em seguida, utilizando a mesma 

plataforma, os dados referentes às respostas foram abertos em uma planilha online, do Google 

Planilhas, que então foi baixada para o computador e aberta em Excel para então criar cada 

um dos gráficos e importá-los para o presente arquivo de texto, que no momento da edição, é 

um arquivo no formato Word. 
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De acordo com Minayo, Deslandes e Gomes (2015), a análise de conteúdo caracteriza-

se como a que está centrada no tema, permitindo um grupo de relações e pode ser exposto por 

meio de uma palavra, uma frase, um resumo; destacando como procedimentos metodológicos 

a categorização, a inferência, a descrição e a interpretação. 

A análise das respostas foi feita levando-se como base o conteúdo reunido no 

referencial teórico. Cada uma das questões era interpretada e comparada com o que os autores 

afirmam sobre o tipo de comportamento descrito em cada uma delas.  

Para a análise estatística foi realizado o cálculo de margem de erro que demonstrou 

que o número de respondentes era significativo. O programa utilizado para o cálculo foi a 

Calculadora Amostral online Comentto, conforme apresentado na Imagem 1: 

 

 

Imagem 1 – Calculadora Amostral 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

 

Para este cálculo da amostra survey, apresentado na Imagem 1, foi considerado o 

número total de alunos graduandos em Administração, sendo uma população de 175 pessoas, 

com um tamanho da amostra de 112 pessoas, com nível de confiança de 90%, resultando em 

uma margem de erro de 4,66%. 



   

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados da presente pesquisa dividem-se em duas partes principais. A primeira 

refere-se a estudar os temas educação financeira e gestão dos recursos humanos para 

compreender os reflexos na qualidade de vida dos estudantes de nível superior, que foi 

apresentada no referencial teórico do presente estudo. A seguir, serão apresentados os 

resultados relativos aos demais objetivos desta pesquisa. 

Foram apresentados os gráficos da pesquisa, elaborados a partir de cada uma das 17 

questões, sendo uma questão para cada gráfico. Por serem em barras, os gráficos a seguir 

apresentam a quantidade de pessoas em número de respondentes para cada pergunta. Para 

ficar ainda mais detalhada a pesquisa, os mesmos foram interpretados de modo a escrever o 

percentual para cada resposta, que está explicado abaixo de cada um deles. 

Não houve um critério para a seleção dos entrevistados. Os questionamentos foram 

entregues a todos os estudantes matriculados e cursando o ensino superior em Administração 

na Uergs de Cachoeira do Sul/RS. Dos respondentes, 69 pessoas são do público feminino e 

43, masculino. 

Dessa forma, a seguir, o Gráfico 1 apresenta o gênero dos entrevistados dando as 

opções “feminino”, “masculino”, “prefiro não dizer” e “outros” que é um campo para 

acrescentar uma resposta que não estivesse nas alternativas anteriores. 

Por serem em barras, os gráficos a seguir apresentam a quantidade de pessoas em 

número de respondentes para cada pergunta. Para ficar ainda mais detalhada a pesquisa, os 

mesmos foram interpretados de modo a escrever o percentual para cada resposta, que está 

explicado abaixo de cada um deles. 
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Gráfico 1 – Gênero (questão nº 1) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Conforme observado no Gráfico 1, o gênero dos respondentes foi 61,6% feminino e 

38,4% masculino. Nenhum dos entrevistados respondeu escolhendo a opção “prefiro não 

dizer” ou “outros”. A seguir, o Gráfico 2 apresenta a idade dos respondentes. 

 

 

Gráfico 2 – Idade (questão nº 2) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Conforme visto no Gráfico 2, as idades dos respondentes foram 28,6% até 25 anos; de 

26 a 35 anos 36,6%; de 36 a 45 anos 25,9%; de 46 a 55 anos 8% e; 0,9% com mais de 55 anos 

de idade. A seguir, o Gráfico 3 apresenta qual o estado civil dos questionados. 

 

69 

43 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Feminino Masculino

32 

41 

29 

9 

1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Até 25 anos De 26 a 35

anos

De 36 a 45

anos

De 46 a 55

anos

Mais de 55

anos



30 

 

 

Gráfico 3 – Estado civil (questão nº 3) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

De acordo com o observado no Gráfico 3, a metade dos respondentes disse ter estado 

civil solteiro; 44,6% são casados ou em união estável; 3,6% se disseram divorciados; 0,9%, 

corresponde a uma pessoa que respondeu na alternativa aberta “outros”, completando a lacuna 

com a frase “união estável” e; 0,9% morando junto. 

Como a primeira alternativa trazia a resposta “casado(a)/união estável”, une-se esta 

resposta da alternativa “outros” a ela, ficando um total de 45,5% casados(as) ou em união 

estável. 

A seguir, o Gráfico 4 apresenta se os entrevistados são naturais de Cachoeira do Sul. 

 

Gráfico 4 – Natural de Cachoeira do Sul (questão nº 6) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Conforme observado no Gráfico 4, a maioria dos respondentes é natural de Cachoeira 

do Sul, sendo 62,5% do total, contra 37,5% são naturais de outras cidades. 

 Portanto, em maioria, trata-se de estudantes na faixa etária entre 26 e 35 anos, do 

gênero feminino, solteiros e residentes em Cachoeira do Sul/RS. 

A pergunta que embasou o Gráfico 5, a seguir, foi “quantas pessoas moram com 

você?”. Essa pergunta serve para ter uma noção acerca do perfil dos alunos estudados, como 

já verificado no método de pesquisa, a maioria dos estudantes estão na faixa etária entre 26 e 

35 anos, do gênero feminino, solteiros, residentes em Cachoeira do Sul/RS e moram com uma 

ou duas pessoas. 

Como a maioria respondente disse ser solteira, subentende-se que possam morar com 

o pai, a mãe ou ambos. Tal informação serve para compreender a estrutura familiar destes 

alunos e assim, ter uma percepção mais ampla sobre o impacto da gestão financeira dentro das 

famílias. 

 

 

Gráfico 5 – Quantas pessoas moram com você? (questão nº 4) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Como descrito no Gráfico 5, os respondentes também foram perguntados se moram 

sozinhos ou quantas outras pessoas moram junto deles, ao que as respostas foram: 8,9% dos 

entrevistados moram sozinhos; 42,9% convivem com, de uma a duas pessoas, com duas a três 

pessoas 19,6%; 21,4% responderam que convivem com três a quatro pessoas e; 7,1% 

responderam viver com mais de quatro pessoas na mesma residência. 
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Provavelmente, os respondentes vivem com seus pais ou com o cônjuge, tendo-se um 

ambiente familiar na pesquisa, onde a maioria respondeu que não vive sozinho e que passa o 

mês com uma renda de um a dois salários mínimos. 

Considerando-se que o valor atual do salário mínimo é de R$ 1.100,00 e a inflação 

está cada vez mais elevada, sendo noticiada em revistas de grande circulação como Veja, 

Istoé Dinheiro e Exame, por exemplo, o salário baixo (que é a média para a região), atrelado à 

inflação, são fatores que também pesam na questão do orçamento familiar. Uma vez que o 

poder aquisitivo está sendo cada vez menor. Muitas vezes o rendimento mensal não 

possibilita o atendimento de todas as necessidades do indivíduo. 

O Gráfico 6 equivale às respostas sobre a suas faixas salariais mensais. 

 

 

Gráfico 6 – Faixa salarial (questão nº 5) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

De acordo com o Gráfico 6, a faixa salarial dos entrevistados é: 13 deles, recebe o 

salário mínimo; de um a dois salários mínimos, 41 entrevistados; 26 deles recebem de dois a 

três salários mínimos; de três a quatro salários mínimos, 12 dos respondentes; enquanto que 

20 recebe mais do que quatro salários mínimos mensais. Desta forma, foi possível identificar 

que a maioria dos entrevistados recebe de um a dois salários mínimos mensais. 

Não é necessário que o orçamento seja elevado para que seja realizado um 

planejamento. Inclusive, o planejamento orçamentário deve estar presente em todos os 

momentos, independentemente do valor recebido através de salário mensal ou outras fontes de 
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rendimentos. Na atual situação em que o país está, com a alta da inflação e a perda do poder 

aquisitivo da população, onde o salário mínimo é de R$ 1.100,00, a média do valor do aluguel 

é de R$ 600,00 e a cesta básica é de aproximadamente R$ 450,00 é difícil conceituar que 

apenas o planejamento orçamentário pessoal é a solução para que o indivíduo desfrute de uma 

melhor qualidade de vida. 

Essa afirmativa concorda com Ross, Westerfield e Jaffe (1995), que explanam sobre as 

metas financeiras que, tanto empresariais como pessoais, só podem ser alcançadas através de 

um planejamento. Os autores consideram este planejamento como um método para o alcance 

de metas de curto, médio e longo prazo. 

A seguir, o Gráfico 7 apresenta quantos entrevistados têm interesse em estudar e 

aprender mais sobre economia e finanças pessoais. 

 

 

Gráfico 7 – Interesso-me por estudar/entender sobre economia e finanças pessoais 

(questão nº 7) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Conforme observado no Gráfico 7, quando questionados sobre o interesse em estudar 

e entender mais sobre economia e finanças pessoais 47,3% dos entrevistados concordam; 

44,6% concordam totalmente; 7,1% dos entrevistados disseram não estarem decididos; apenas 

0,9% discorda totalmente e; nenhum marcou a opção "discordo". 

Neste sentido, observa-se que a grande maioria dos acadêmicos, 91,9%, tem interesse 

em aprender sobre finanças pessoais. Isso corresponde a 103 das 112 pessoas que 

responderam ao questionário. Apenas 8% disseram não ter interesse sobre o tema. Como 

sugestão para este ponto, dentro da graduação em Administração já existe a educação 
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financeira, porém voltada para empresas, sendo assim, poderia ser adicionada à grade 

curricular também uma cadeira sobre finanças pessoais. Ou ainda, que esta disciplina de 

gestão financeira que já existe, possa contemplar a gestão de finanças pessoais também. 

Ainda, seria interessante ter palestras sobre o assunto. Isso concorda com os autores Leal e 

Melo (2007), que afirmam que finanças, geralmente é uma cadeira vista na faculdade, mas 

não necessariamente são finanças pessoais, o mais comum é serem finanças empresariais. 

É muito importante que a pessoa possa ter contato com a educação financeira desde 

cedo, se possível antes mesmo de chegar ao ensino médio, para já passar a desenvolver 

habilidade de gerir as próprias finanças. A educação financeira é um meio promotor de 

qualidade de vida para as pessoas, pois caracteriza um conjunto de procedimentos pelos quais 

o indivíduo compreende como e quando gastar e investir para viver melhor (OCDE, 2005; 

CERBASI, 2008; BACEN, 2021). 

Em muitas situações, percebe-se certo descaso das pessoas em aprender qualquer 

atividade ligada à Matemática, por acharem que não terá nenhuma aplicabilidade prática no 

dia a dia. Neste ponto também é necessário que exista uma conscientização da importância da 

Matemática ligada às finanças, por exemplo, quando se aprende sobre juros, amortização, e 

outras temáticas nesta linha, está-se recebendo a preparação para saber como agir na 

contratação de um financiamento, por exemplo. Então, é sim importante e vários aprendizados 

têm aplicabilidade, porém não são apresentados de uma forma que o aluno crie uma ligação 

entre o conhecimento e o contexto de aplicação de forma prática. 

Quanto mais o indivíduo estuda sobre como fará seu dinheiro render, mais próximo 

estará de metas como a liberdade financeira e a compra de bens que julga serem importantes 

(CERBASI, 2008; NASCIMENTO, 2010). O interesse dos entrevistados por aprender mais 

sobre finanças pessoais, apresenta que os mesmos sabem a importância da temática para a 

suas vidas. 

O Gráfico 8 demonstra como os respondentes receberam orientação sobre finanças em 

período escolar. 
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Gráfico 8 – Recebi instrução/ensinamentos sobre educação financeira suficientes/ 

satisfatórios durante o período escolar (questão nº 8) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Conforme o Gráfico 8, os respondentes também foram questionados se receberam 

instrução/ensinamento suficiente sobre educação financeira durante o período escolar, ao que 

33,9% responderam que discordam; 29,5% discordam totalmente; não souberam opinar cerca 

de 7,1%; 22,3% concordam que receberam instrução sobre educação financeira 

suficientemente satisfatória durante o período escolar e; apenas 7,1% disseram concordar 

totalmente. 

De uma forma geral, discordam de ter recebido educação financeira suficiente no 

período escolar 63,4% dos respondentes e apenas 29,4% concordaram ter aprendido sobre 

finanças no período escolar. Esta análise concorda com os autores Leal e Melo (2007), que 

afirmam que as finanças apenas são abordadas em cursos superiores, como os de 

Administração, Economia e Ciências Contábeis, por exemplo. 

Mesmo que estas disciplinas sejam vistas na graduação, elas são mais voltadas para 

finanças empresariais, não pessoais. Os autores salientam que por este motivo, alguns 

profissionais têm grande habilidade para trabalhar com finanças corporativas, porém não 

conseguem administrar de forma satisfatória as suas próprias (LEAL e MELO, 2007). 

Assim, também Cerbasi (2003) e Stiglitz (2010) afirmam que a educação financeira no 

Brasil é tratada com descaso. O mais correto seria que as crianças tivessem a oportunidade de 

aprender, desde tenra idade, sobre finanças pessoais (KIM e GARMAN, 2003; STEHLING e 

ARAÚJO 2008; GILLGAN, 2012). 
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O Gráfico 9 apresenta como as pessoas respondentes têm controle sobre o 

gerenciamento de suas finanças pessoais. 

Gráfico 9 – Consigo gerir meu orçamento financeiro pessoal de forma satisfatória 

(questão nº 9) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

De acordo com o Gráfico 9, foi possível observar que 50% dos respondentes 

afirmaram conseguir gerir seu orçamento financeiro pessoal de forma satisfatória; a outra 

metade dos respondentes se dividiu em 18,8% concordando totalmente; 16,1% discordam e; 

2,7% discordam totalmente; 12,5% dos entrevistados não souberam responder. Deve-se 

salientar que gerir os recursos não significa satisfazer as necessidades sem que exista o 

endividamento.  

Quando somado o total de pessoas que acredita gerenciar de forma satisfatória suas 

finanças pessoais, que são as que responderam que concordam e concordam totalmente, temos 

77 das 112. Ainda, 21 pessoas não concordam ou discordam totalmente sobre a afirmação e 

não opinaram, marcando a resposta “não estou decidido”, outras 14 pessoas. 

No Brasil, a questão dos cuidados com as finanças pessoais é tratada como algo 

individual, já em países como Estados Unidos, Inglaterra e França, entende-se que esta é uma 

questão social, sendo essa uma questão cultural. Isso porque quando uma pessoa sabe cuidar 

de suas finanças, sabe o momento correto de comprar, separa uma parte de sua renda para 

investir e garante que a economia gire de uma forma harmônica, sem deixar de pagar por suas 

compras ou prestações de serviços, contraindo dívidas que são maléficas para o indivíduo e 

para o restante da cadeia econômica (CERBASI, 2003; STIGLITZ, 2010). 
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A seguir, o Gráfico 10 apresenta como é a relação dos acadêmicos com a questão de 

poupar parte da sua renda mensal. 

 

 

Gráfico 10 – Tenho uma poupança e consigo guardar 10% da minha renda mensal 

(questão nº 10) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Conforme observado no Gráfico 10, sobre ter uma poupança e conseguir guardar no 

mínimo 10% da renda mensal, 32,1% dos respondentes discordaram totalmente da afirmativa; 

outros 25% também discordaram; 10,7% não souberam responder; 12,5% concordaram e 

19,6% concordaram totalmente afirmando ter uma poupança e conseguindo guardar 10% de 

sua renda mensal. 

Poupar ao menos 10% da renda mensal é um pilar importante para a vida financeira. 

Depender unicamente do salário mensal, sem ter uma reserva, pode trazer problemas em um 

momento de emergência, por exemplo. Sabe-se que poupar e investir são situações diferentes, 

porém, esta pesquisa trouxe a questão de uma forma que fosse mais fácil para os 

respondentes, pois é mais comum alguém poupar do que realmente investir. A poupança em si 

não é o melhor método de investimento, mas é o mais básico. Vale lembrar também que na 

atual situação global, onde enfrenta-se uma pandemia, torna-se ainda mais difícil que seja 

possível realizar alguma poupança e/ou investimento (CERBASI, 2008; GOMES, ISKREV e 

RIBEIRO, 2021). 

Desta forma, ao comparar as respostas dos gráficos 8, 9 e 10, pode-se compreender 

que os respondentes acham que sabem gerir satisfatoriamente seus recursos pessoais, por não 
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terem um real conhecimento sobre o que é a gestão financeira pessoal, pois eles mesmos 

afirmam não ter recebido este ensinamento durante o período escolar e, provavelmente é por 

isso que não sabem que é necessário economizar ao menos 10% da renda mensal para 

investir. E se sabem, não conhecem os meios para colocar isso em prática. 

O Gráfico 11, a seguir, demonstra as respostas sobre qualidade de vida e relação desta 

com o gerenciamento das finanças pessoais. 

 

 

Gráfico 11 – Entendo que minha qualidade de vida depende de como gerencio minhas 

finanças pessoais (questão nº 11) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Conforme o Gráfico 11, a questão apresentada é diretamente relacionada com o tema 

da pesquisa, sobre a qualidade de vida depender de como o respondente gerencia as suas 

finanças, onde obtiveram-se as seguintes respostas: 60,7% concordam totalmente; outros 

36,6% também concordam que a qualidade de vida depende de como gerenciam suas finanças 

pessoais; 0,9% discorda; nenhum dos respondentes discordou totalmente e; apenas 1,8% não 

soube responder. Percebe-se que, ao mesmo tempo em que os acadêmicos sabem da 

importância de saber gerenciar suas finanças pessoais para obter uma melhor qualidade de 

vida, não têm uma poupança onde possam guardar ao menos 10% de sua renda mensal. 

O termo “qualidade de vida” é de difícil definição, pois para cada pessoa, ter uma boa 

qualidade de vida pode significar situações diferentes. Mas alguns pontos são primordiais e a 
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esta temática, pode-se associar a Pirâmide das necessidades de Maslow (GIARETA, 2011; 

PEREIRA, 2012). 

O dinheiro é importante na vida de todas as pessoas, é necessário saber fazer com que 

o dinheiro trabalhe para a pessoa. Sabendo gerir suas finanças pessoais, o indivíduo pode 

fazer com que a sua qualidade de vida seja melhor. O dinheiro não é tudo, mas é necessário 

para se satisfazerem as necessidades básicas de todas as pessoas. E quando se fala em 

gerenciar as finanças pessoais, não significa de todo, saber realizar grandes investimentos ou 

ter uma renda mensal elevada, mas sim, organizar o que tem para usar de maneira correta, em 

coisas que são realmente importantes, tendo em vista que investir também é um pilar 

necessário (CERBASI, 2008). 

A seguir apresenta-se o Gráfico 12, que corresponde ao questionamento também de 

número 12, sobre se o acadêmico costuma fazer viagens durante as férias. 

 

 

Gráfico 12 – Faço viagens durante as férias (questão nº 12) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

De acordo com o Gráfico 12, sobre fazer viagens durante as férias, 34,8% e outros 

15,2% concordam e concordam totalmente, respectivamente; 10,7% discordam totalmente e 

21,4% discordam; não souberam ou não opinaram 17,9%. 

Não ter recursos financeiros é um estresse para o ser humano, algumas atividades 

podem fazer com que uma pessoa se sinta melhor, mas ela não estará completamente tranquila 

sem ter seu orçamento equilibrado. Isso faz parte da segurança, do lazer e demais pontos que 
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podem ser expressos através da pirâmide das necessidades de Maslow (GIARETA, 2011; 

GILLGAN, 2012). Os acadêmicos também foram questionados sobre o hábito de jantar fora, 

o que é demonstrado no Gráfico 13, a seguir. 

 

 

Gráfico 13 – Saio para jantar fora (bares/restaurantes), pelo menos uma vez ao mês 

(questão nº 13) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Como apresentado no Gráfico 13, quando questionados sobre sair para jantar fora em 

bares ou restaurantes pelo menos uma vez ao mês, 38,4% concordaram que realizam esta 

prática; mais 30,4% concordaram totalmente; não decidiram 10,7%; discordaram e 

discordaram totalmente 12,5% e 8%, respectivamente. Momentos de lazer são importantes 

para a qualidade de vida, desde que estes sejam planejados, para que não saiam do controle 

orçamentário pessoal (CERBASI, 2008). 

Outra atividade questionada aos respondentes, foi sobre irem ao cinema ao menos uma 

vez ao mês, respostas que formaram a base de dados para o Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Vou ao cinema uma vez ao mês (questão nº 14) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Conforme observado no Gráfico 14, sobre ir ao cinema ao menos uma vez ao mês, 

40,2% discordaram e 33% discordaram totalmente. O restante dos respondentes, 7,1% 

concordaram totalmente; apenas concordaram 8,9% e; não souberam responder 10,7%. Isso 

demonstra que não é uma prática tão comum entre o público entrevistado, ir a sessões de 

cinema. 

Esta foi uma questão em partes prejudicada pelo fato de que quando a pesquisa estava 

sendo realizada, o cinema da cidade estava fechado. Porém, leva-se em consideração que 

alguns respondentes concordaram e concordaram totalmente, isso significa que consideraram 

o hábito em si, independentemente do momento em que estavam respondendo ao 

questionário. 

Entende-se que qualidade de vida é para cada pessoa, um conjunto de aspectos 

diferentes (GIARETA, 2011; PEREIRA, 2012). Portanto, é compreensível que jantar fora e ir 

ao cinema, sejam respostas variadas para concordantes e discordantes. Já realizar uma viagem 

nas férias pode não ser considerado interessante, mas é importante ter esse espaço do período 

das férias no sentido de descansar e fazer coisas que são também necessárias, mesmo que não 

envolvam viajar. E para quem gosta de viajar, é preciso saber gerir suas finanças para poder 

ter um valor separado para isso. 

O Gráfico 15, apresentado a seguir, corresponde às respostas sobre os acadêmicos 

terem plano de saúde e realizarem um check-up ao menos uma vez a cada ano. 
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Gráfico 15 – Tenho plano de saúde e faço check-up médico uma vez ao ano (questão 

nº 15) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

De acordo com o exposto no Gráfico 15, sobre ter um plano de saúde e fazer check-up 

médico uma vez ao ano, concordaram totalmente 29,5%; concordaram 26,8%; não souberam 

responder 8,9%; discordaram e discordaram totalmente 20,5% e 14,3%, respectivamente. 

Cuidar da saúde deve ser uma prioridade, pois estar saudável é uma condição para que se 

possa realizar planos e projetos. 

Em se tratando de qualidade de vida, esta pergunta não poderia faltar, uma vez que 

demonstra o quão cientes estão os acadêmicos sobre a importância de utilizar parte da sua 

renda para manter um plano de saúde e realizar os exames rotineiros.  Pois é muito importante 

saber poupar e investir, mas é necessário entender que algumas áreas da vida, como a saúde, 

não devem ser negligenciadas em nome de poupar recursos (CERBASI, 2008). 

A seguir, o Gráfico de número 16 traz informações sobre a frequência com que os 

respondentes vão à academia. 

 

 

Gráfico 16 – Consigo frequentar academia com regularidade (questão nº 16) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

Conforme o gráfico 16, que demonstra os dados colhidos acerca da questão “consigo 

frequentar academia com regularidade”, 30,4% discordaram totalmente, também discordaram 

em parte 25,9%; 13,4% concordaram totalmente e 16,1% concordaram em parte. Cerca de 

14,3% dos respondentes não souberam, marcando a opção "não estou decidido". Seria 

interessante para a saúde e qualidade de vida que os acadêmicos fizessem uma atividade 

física. 

Esta questão pode ter sido prejudicada em partes pelo período de restrição e 

isolamento social que diminuiu o acesso a espaços como academias fechadas. Porém, da 

mesma forma que para a pergunta sobre ir ao cinema, ainda assim alguns respondentes 

concordaram, o que também leva a interpretar que os entrevistados consideraram o hábito em 

si, sem levar em consideração o momento da pesquisa. 

A academia está ligada ao estilo de vida, qualidade de vida, bem-estar e beleza. 

Porém, para algumas pessoas, a academia não é considerada um melhorador de qualidade de 

vida, sendo necessário descobrir uma outra atividade física que seja interessante, pois este é 

um conceito muito particular. Não necessariamente os respondentes podem não frequentar 

academia de forma regular com o único objetivo de economizar, ou não separam um dinheiro 

para isso. 

Porém, também é possível inferir que algumas pessoas possam ter este pensamento, ao 

que Cerbasi (2008), afirma que não é interessante que a vida seja apenas poupar, mas que 

deve ser um poupar e investir de forma inteligente e consciente. Deixar de praticar uma 

atividade física para poupar, é deixar de lado a saúde e a qualidade de vida. A vida não deve 
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estar pautada em sempre economizar, mas em economizar nas coisas que realmente merecem 

este cuidado. 

E a última questão, que serviu de base para a elaboração do Gráfico 17 apresentado a 

seguir, trata sobre hábitos de compra dos acadêmicos. 

 

 

Gráfico 17 – Evito compras a prazo, especialmente com longo parcelamento (questão 

nº 17) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Conforme o Gráfico 17, ao serem questionados sobre evitar compras a prazo, 

especialmente com longo parcelamento, 24,1% dos respondentes concordaram totalmente que 

evitam compras a prazo; outros 22,3% concordaram em parte; discordaram e discordaram 

totalmente 25,9% e 16,1%, respectivamente. Não souberam opinar 11,6%. Neste sentido, é 

possível observar que quase a metade dos estudantes de graduação respondentes do 

questionário da pesquisa, realizam compras a prazo, mesmo que estas sejam parceladas em 

período mais longo. 

Assim, 46% dos respondentes evitam compras a prazo, 11,6% ficaram indecisos e os 

outros 42% preferem comprar a prazo. As respostas se apresentaram bem divididas quanto ao 

assunto, porém, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC BRASIL, 2018) que é vinculado à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL), indica que somente 31% da população brasileira é formada por consumidores 

conscientes. 
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O consumismo é algo que torna menor a qualidade de vida das pessoas, pois gera o 

endividamento e com isso, a preocupação. Alguns indivíduos estão mais propensos a contrair 

dívidas do que deixar de comprar o que acham que é importante, mas que na verdade muitas 

vezes apenas serve para que a sociedade veja. A tentativa de demonstrar um status, pode gerar 

um consumo desenfreado, onde a pessoa não espera ter os recursos para então comprar, ela 

compra e espera ter os recursos para posteriormente pagar (TOLOTTI, 2007; PAIXÃO, 2012; 

VIEIRA, KILIMNIK e SANTOS, 2016). 

É interessante ressaltar que existem tipos de consumidores. Há o consumidor que 

compra para sanar suas necessidades e pode ter um endividamento dentro deste consumo 

mesmo que moderado devido ao seu rendimento mensal, assim como existe o consumidor que 

é compulsivo e compra o que não necessita. Além disso, o consumidor compulsivo nem 

sempre é assim por questões culturais, alguns casos são uma doença e devem ser tratados 

(BAUMAN, 2008). 

Finalizando os resultados e discussões da presente pesquisa, percebe-se a necessidade 

de criar uma ligação do exposto com dicas que irão agregar aos estudantes sobre como gerir 

melhor suas finanças pessoais a fim de alcançar uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, 

seguem-se 12 dicas como sugestão sobre o tema: 

1) Verificar o valor da renda mensal e, a partir dela, organizar o orçamento; 

2) Restringir gastos, buscando e identificando o que está sendo pago, mas que não é 

essencial no dia a dia; 

3) Procurar ter todo o valor do bem que deseja comprar para só então, adquiri-lo. 

Inclusive, tentando conseguir desconto no pagamento à vista. 

4) Formar uma reserva de emergência, mesmo que seja aos poucos. No mínimo, ela deve 

servir para cobrir o custo de vida em um período de seis meses, caso ocorra um 

imprevisto que faça com que a pessoa fique sem renda; 

5) Quebrar grandes metas em pequenos objetivos e focar em alcançar um a um; 

6) Estabelecer um valor que será economizado por mês a fim de alcançar as metas; 

7) Envolver a família nas metas. Quando todos estão conscientes e buscando pelo mesmo 

resultado, a trajetória para o atingimento se torna mais fácil; 

8) Ter uma planilha ou fazer anotações manuais sobre ganhos e gastos. Essa é uma forma 

eficiente de se organizar, pois só depender da memória não é conveniente; 

9) Procurar alternativas mais em conta para serviços e produtos que se tem o hábito de 

adquirir, aproveitando para pensar se eles são mesmo importantes; 
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10) Buscar construir hábitos saudáveis, como praticar uma atividade física, boa 

alimentação e desfrutar de momentos de lazer, que não necessariamente precisam ser 

viagens. Mudanças simples causam grande diferença na qualidade de vida; 

11) Negociar gastos fixos. Um exemplo disso é a conta de telefone, pois muitas vezes é 

possível continuar com o mesmo plano de telefonia fixa ou móvel, pagando um valor 

menor. Também é válido avaliar um período de tempo em que se está utilizando 

aquele serviço, para fazer um levantamento sobre o que realmente está sendo utilizado 

do serviço. Algumas pessoas pagam um valor mais elevado para terem recursos 

disponíveis no plano, porém não fazem uso dos mesmos. 

12) Buscar conhecimento sobre finanças pessoais. Atualmente, existem vários meios de se 

conseguir informação através da Internet. Vários profissionais que tratam do assunto 

disponibilizam material gratuito em sites, blogs, YouTube e Redes Sociais. O tema 

finanças pessoais é um dos mais importantes, pois serve de base para várias áreas da 

vida. Quase tudo envolve dinheiro, e nesta pesquisa foi possível perceber que os 

alunos entendem a importância de aprender mais. 

Foi possível perceber, ao longo da construção dos resultados, que os acadêmicos de 

graduação em Administração da Uergs Cachoeira do Sul compreendem a importância de ter 

noções sobre orçamento pessoal e gestão de seus recursos. Porém, não dispõem deste 

conhecimento para pôr em prática hábitos como, poupar e investir, por exemplo. Na seção 

seguinte, apresentam-se as considerações finais para melhor compreensão dos resultados 

demonstrados ao longo da pesquisa, indo ao encontro dos objetivos propostos inicialmente. 

  



 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente seção faz um apanhado das respostas obtidas na pesquisa, para depois 

realizar as considerações finais gerais, dando maior clareza sobre o que pôde ser avaliado 

durante o estudo, tendo como base os autores: Cerbasi (2003; 2008), Nascimento (2010) e 

Cherobin e Espejo (2011). 

Desta forma, foi possível conseguir as respostas através da pesquisa para o 

atingimento dos objetivos propostos. Foram estudados os temas relativos à educação 

financeira e gestão de recursos financeiros para obter compreensão acerca dos reflexos destes 

temas com a qualidade de vida de acadêmicos de nível superior. Este primeiro objetivo foi 

alcançado durante a construção do referencial teórico, que norteou a construção dos processos 

para atingimento dos objetivos seguintes. 

A partir de então, investigou-se através de questionários online, montados no Google 

Forms, como se dá a relação entre a gestão de recursos financeiros e qualidade de vida dos 

respondentes. Também se avaliou como o resultado da gestão financeira pessoal impacta na 

qualidade de vida destes estudantes da Uergs de Cachoeira do Sul/RS. 

A maioria dos acadêmicos que responderam são do gênero feminino, com idades entre 

26 e 35 anos, solteiros e naturais de Cachoeira do Sul/RS. Em maioria, não moram sozinhos, 

convivendo sob o mesmo teto com uma ou duas pessoas. A faixa salarial que mais se 

destacou na pesquisa foi de um a dois salários mínimos. De acordo com as respostas obtidas, 

os respondentes, em sua maioria, têm interesse em aprender mais sobre finanças pessoais e 

afirmam não ter recebido instruções/ensinamentos sobre educação financeira 

suficiente/satisfatórios durante o período escolar. 

Foi possível perceber que, mesmo que os acadêmicos acreditem que sabem gerenciar 

de forma satisfatórias suas finanças pessoais, quando analisado o gráfico sobre as respostas 

relacionadas a poupar ao mínimo 10% do seu salário mensal e investir, quase a metade não 

tem este hábito. O resultado desta questão também se deve ao momento histórico em que se 

vive uma crise que abalou a economia brasileira, à alta da inflação e perda do poder aquisitivo 

do salário. 

A fim de entender melhor sobre a qualidade de vida dos acadêmicos, tendo em vista 

que o lazer e bem-estar também são importantes, foram realizadas perguntas que também 

servem para que possa ser avaliado o modo como os acadêmicos realizam a gestão das suas 
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finanças pessoais. Assim, a maioria dos respondentes afirma fazer viagens durante o período 

de férias e saem para jantar fora, em bares e/ou restaurantes, pelo menos uma vez ao mês. A 

questão relativa a ir ao cinema ao menos uma vez ao mês ficou prejudicada, pois durante a 

pesquisa o cinema da cidade estava fechado. Mesmo com o cinema fechado, algumas pessoas 

responderam de forma afirmativa, o que significa que os respondentes consideraram o hábito 

em si, não apenas o momento em que a pesquisa estava sendo realizada. 

Ainda na investigação sobre a qualidade de vida dos respondentes, foram questionados 

se têm plano de saúde e fazem check-up médico ao menos uma vez ao ano. A maioria 

respondeu de forma afirmativa a esta questão, o que é um bom indício de que o orçamento é 

suficiente para as questões de saúde mesmo que, exames de rotina. Poucos entrevistados 

afirmaram conseguir frequentar academia com regularidade, não sendo este um hábito para a 

maioria deles. 

A última questão tratava sobre compras a prazo, especialmente com longo 

parcelamento, ao que quase metade dos respondentes responderam comprar a prazo, mesmo 

com parcelamento mais longo. 

Como considerações finais gerais, foi possível perceber que os acadêmicos acreditam 

ter uma boa gestão de suas finanças pessoais, embora concordem não ter uma poupança e não 

investirem ao menos 10% de sua renda mensal. Têm um comportamento de compra pouco 

planejado, que faz com que precisem comprar a prazo, mesmo que com período mais 

estendido, o que acarreta em juros mais altos. 

Além disso, possuem hábitos que precisam ser planejados para que o orçamento 

pessoal e familiar não seja prejudicado, como realizar viagens sempre que estão de férias. 

Este é um ponto que favorece a qualidade de vida, assim como ir ao cinema ou frequentar 

academia, outros dois pontos que não obtiveram relevância nas respostas coletadas. 

Os acadêmicos concordam que não tiveram educação financeira pessoal durante o 

período escolar e gostariam de aprender mais sobre o tema. Isso demonstra que os mesmos 

entendem a importância da relação da educação financeira para uma melhor qualidade de 

vida, afirmativa reforçada pela resposta dos mesmos a uma questão que trazia exatamente 

esse questionamento. Inclusive, eles têm uma preocupação com sua saúde, pois a maioria tem 

plano de saúde e realiza exames gerais ao menos uma vez por ano. 

Como sugestão para futuras pesquisas acerca do tema, recomenda-se realizar 

perguntas em um questionário aberto ou pesquisa semiestruturada com questões sobre 

endividamento; porcentagem do salário com divisão para cada gasto; sobre poupar e investir; 
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horas semanais dedicadas ao lazer; perfil, se trabalham e qual a carga horária semanal; tempo 

de dedicação à família e/ou vida pessoal; questões sobre atividade física no quesito qualidade 

de vida e qual o tipo de atividade física que os entrevistados praticam/preferem. 

Deixa-se a sugestão também da adoção de abordagens, através de políticas públicas, 

desde o ensino fundamental, sobre a educação financeira e finanças pessoais para que seja 

possível formar esta base desde cedo na vida das pessoas. Também a realização de palestras e 

demais atividades nas comunidades que visem difundir esse conceito sobre finanças pessoais. 

A construção do presente artigo serviu para a ampliação de horizontes no que tange ao 

conhecimento da pesquisadora, que pôde avaliar de forma mais detalhada qual a importância 

do controle das finanças pessoais para a qualidade de vida de acadêmicos de graduação. De 

maneira geral, o controle financeiro pessoal é a base para todos os outros pilares da vida, pois 

sem recursos financeiros não é possível ter acesso a um plano de saúde, alimentação, moradia, 

entre tantas outras necessidades. 

 



 

 

 

APÊNDICE 

 

A – FORMULÁRIO DA PESQUISA 

 

Gestão Financeira Pessoal 

Este é um questionário que faz parte do meu TCC. Estou estudando sobre o impacto da 

gestão dos recursos pessoais na qualidade de vida dos acadêmicos da UERGS da unidade de 

Cachoeira do Sul. Gostaria muito de contar com a sua colaboração. 

 

1) Gênero 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Prefiro não dizer 

d) Outro: ________________________ 

 

2) Idade 

a) Até 25 anos 

b) De 26 a 35 anos 

c) De 36 a 45 anos 

d) De 46 a 55 anos 

e) Mais de 55 anos 

 

3) Estado Civil 

a) Solteiro(a) 

b) Casado(a) 

c) Divorciado(a) 

d) Viúvo(a) 

e) Outro: ________________________ 

 

4) Quantas pessoas moram com você? 

a) Moro sozinho 

b) De uma a duas pessoas 

c) De duas a três pessoas 

d) De três a quatro pessoas 

e) Mais de 4 pessoas 

 

5) Faixa Salarial 

a) Um salário mínimo 

b) De um a dois salários mínimos 

c) De dois a três salários mínimos 

d) De três a quatro salários mínimos 

e) Mais de quatro salários mínimos 

 

6) Natural de Cachoeira do Sul 

a) Sim 

b) Não 

Continua... 
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7) Interesso-me por estudar/entender sobre economia e finanças pessoais. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

8) Recebi instruções/ensinamentos sobre educação financeira suficientes/satisfatórios 

durante o período escolar. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

9) Consigo gerir meu orçamento financeiro pessoal de forma satisfatória. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

10) Tenho uma poupança e consigo guardar 10% da minha renda mensal. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

11) Entendo que minha qualidade de vida depende de como gerencio minhas finanças 

pessoais. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

12) Faço viagens durante as férias. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

 

 

 

Continua... 
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13) Saio para jantar fora (bares/restaurantes), pelo menos uma vez ao mês. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

14) Vou ao cinema uma vez ao mês. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

15) Tenho plano de saúde e faço check-up médico uma vez ao ano. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

16) Consigo frequentar academia com regularidade. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

17) Evito compras a prazo, especialmente com longo parcelamento. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não estou decidido 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 
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