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RESUMO 

Esse estudo procurou responder se existem determinantes que são significativos no nível de 

alfabetização financeira dos alunos do ensino médio. Usando modelos advindos da OECD e 

estudos seminais da área, variáveis e construtos como Alfabetização financeira 

(Comportamento, Atitude e Conhecimento), Gestão Financeira, Consumo e Poupança e 

Investimento foram relacionados com variáveis independentes sócio geográficas e do lar ou da 

escola. A constatação da importância do lar e da escola para a construção desse conhecimento 

se mostraram significante para a formação do adolescente nos tópicos de literácia financeira 

como um todo. Características inatas devem ser consideradas, como gênero e numeracia e a 

forma de passagem do conhecimento deve ter a atenção de sua geografia e linguagem. Embora 

a religião não tenha tido influência significante na amostra, deve-se aprofundar a verificação se 

faz alguma diferença na forma de desempenhar a literacia financeira.  

Do ponto de vista prático, as conclusões servem para guiar estudos acadêmicos e de gestão 

pública em novas direções. Mapear a literacia é o primeiro passo para diagnosticar a situação. 

Treinamentos de finanças não são suficientes e nem tratar da educação como um bem coletivo. 

As especificidades pedem que se customize a educação financeira, em projetos de aquisição de 

conhecimento de maior duração. Programas de capacitação de professores, que são 

intermediários multiplicadores do conhecimento devem ser valorizados, e um projeto com 

participação de pais deve ser valorizado, enfatizando não apenas conhecimento, mas 

principalmente, comportamento e atitude, para melhor resultado. Enfim, o primeiro passo que 

é o indicador foi montado, para que as atividades ligadas e agora monitoradas apresentem seus 

resultados. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Financeira, Atitude Financeira, Comportamento Financeiro, 

Conhecimento Financeiro, Ensino Médio, Escolas. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to answer about the existence of determinants that are significant in the level 

of financial literacy of high school students. Using models from OECD and seminal studies in 

the field, variables and constructs as Financial Literacy (Knowledge, Attitude, Behavioral), , 

Financial Management, Consumer, Saving and Investment, were related with independent 

variables socio geographical, home or school based. The importance of home and school for 

building the construction of this knowledge showed significance for the teenager education in 

the topics of financial literacy as a whole.  

Innate characteristics should be considered, such as gender and numeracy and the transmission 

of knowledge should be aware of geography and language. Although religion has not had 

significant influence in the sample, the question should be deeply checked if it makes any 

difference in the form of studying financial literacy.   

From a practical standpoint, the findings are useful to guide academic studies and public 

policies in new directions. Literacy map is the first step to diagnose the situation. Training of 

finance is not sufficient and not treat education as a collective good.  

The specifics seek customization of financial education, knowledge acquisition projects of 

longer duration. Teacher training programs, who are intermediate disseminators of knowledge 

should be prioritized, and a project with participation of parents should be valued, emphasizing 

not only knowledge, but mainly, and behavior attitude, for best results. Anyway, the first step 
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that is the indicator was fitted, so that the activities and now present their results monitored to 

present its results.  

Key Words: Financial Literacy, Financial Attitude, Financial Behavior, Financial Knowledge, 

High School, School  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A importância da educação financeira foi reconhecida de forma progressiva desde 

2003-2004 e reforçada após a crise de 2007 pelos governos de diversos países, notadamente 

os participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD).  

O principal pilar filosófico é que a Educação Financeira contribui para a mudança da 

qualidade de vida de todos os envolvidos, e por isso a Associação de Educação Financeira 

Brasil (AEF Brasil) desenvolveu metodologia pedagógica para implementar o conhecimento 

financeiro na educação fundamental e ensino médio. Tanto o projeto pedagógico quanto as 

atividades educativas propostas foram construídas e validadas pelos representantes dos 

setores educacional e financeiro, incluindo o Ministério da Educação, a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e o Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação (CONSED).  

A implantação do programa pela AEF foi testada nos anos 2010-2011, como projeto 

piloto, envolvendo 891 escolas públicas de 05 estados brasileiros (Tocantins, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, São Paulo e Ceará) e o Distrito Federal, contando com a participação de 

aproximadamente 27.000 estudantes e 1.800 professores. Seu resultado, a partir de um 

método de avaliação do Banco Mundial, apontou maior capacidade do jovem poupar, fazer 

lista de despesas mensais, negociar preços e meios de pagamento ao realizar compras, além 

da construção de planos pessoais para alcançar seus objetivos. No projeto piloto da AEF, no 

qual os pais dos alunos foram envolvidos, foi maior o relacionamento entre eles no diálogo 

sobre questões financeiras, como orçamento doméstico familiar, por exemplo. 

Percebe-se assim que várias experiências foram conduzidas na rede pública 

incorporando a educação financeira desde 2008, no ciclo básico. Há consultorias atuando 

inclusive na rede de ensino privada, como a DSOP Educação Financeira, que alega ter 

atendido mais de 500 escolas particulares em todo o país, com material didático e capacitação 

de professores.  

A OCDE tem feito um acompanhamento da evolução do conhecimento de estudantes 

na faixa do ensino médio (15 anos) em todo o mundo.  Os Resultados do PISA 2015 - Program 

for International Student Assessment, um programa da OCDE, têm sido insatisfatórios. Os 

dados permitem uma análise de 2003 a 2015. O levantamento de 2015 compreendeu 75 países, 

cerca de 540.000 estudantes, e abordou conhecimento nas áreas de Ciências, Matemática e 

Leitura. Os dados do período revelaram que no topo da lista estão países desenvolvidos como 

Japão e Singapura, países asiáticos. O desempenho médio dos estudantes brasileiros em 2015 

ficou significativamente abaixo da média de 493 pontos, com 401 pontos. Em Leitura, os 

brasileiros obtiveram 407 pontos comparado com a média de 493 pontos. Em Ciências, os 

brasileiros obtiveram 401 pontos, bem abaixo da média da OCDE e no nível dos estudantes da 

Indonésia e Peru. Ainda, de acordo com os resultados da PISA (2015), para Matemática, entre 

os 10 países de melhor performance no mundo estão, como já indicado, os asiáticos, tais como, 

China, Singapura, Hong Kong, e desenvolvidos, como Japão, Suíça e Bélgica. Os dados para o 

Brasil, em Matemática, mostram uma média muito baixa, 377 pontos comparado com a média 

de 490 pontos. De forma geral, a performance média ficou basicamente inalterada no período 

2003 – 2015. 
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Para D’Aquino (2008a) não existe uma maneira correta de lidar com dinheiro e, por isso 

mesmo, não existe manual de uso para educar os filhos neste assunto. Para ela “a função da 

educação financeira deve ser tão somente criar as bases para que na vida adulta nossos filhos 

possam ter uma relação saudável, equilibrada e responsável em relação a dinheiro”.    

Segundo D’Aquino (2008a) o processo de educar-se as crianças para lidar com dinheiro 

deve abarcar quatro grandes áreas: como ganhar, como poupar, como gastar e como doar. 

De acordo com McCormick (2009), as profundas crises financeiras recentes causaram 

grande impacto nas unidades familiares e nos indivíduos em todo o mundo, causando uma 

enorme preocupação, principalmente com seu impacto nas crianças. A argumentação é que as 

estratégias que emergiram em relação à educação adulta não podem simplesmente serem 

replicadas no sistema educacional dos anos de ensino fundamental a médio. McCormick (2009) 

comenta que nos Estados Unidos, 28 estados já requerem os padrões de ensino econômico 

definido pelo Conselho de Educação Econômico, e em 40 estados há cursos de finanças 

pessoais, mas apenas 7 estados exigem disciplina especifica de finanças no ensino médio e 9 

estados testam o conhecimento dos alunos. O principal ponto levantado em seu estudo é que 

existe forte dificuldade em mensurar o impacto do processo de educação financeira.   

Segundo Kempson (2009) há uma crescente preocupação entre uma larga gama de 

países a propósito da “capacidade” financeira (financial capability), como uma definição ampla 

dos consumidores. Várias iniciativas, portanto, foram desenvolvidas para lidar com essa 

preocupação, e os países estão desenvolvendo políticas públicas e estratégias nacionais para 

capacitar financeiramente determinados segmentos da população. A eficiência dessas políticas 

requer primeiramente uma identificação via evidências de áreas deficientes e onde medidas de 

proteção ao consumidor devem ser adotadas. Mas ainda não existem muitas métricas e 

informações robustas para permitir comparações sobre a efetividade das estratégias entre os 

países.  

Medir conhecimento financeiro é uma tarefa das mais difíceis. Chen e Volpe (1988) 

realizaram estudo precursor em 1988 com 924 estudantes universitários procurando a relação 

de alfabetização financeira com suas características pessoais e seu impacto, usando um 

questionário com 52 questões em um modelo logístico.  

Jorgensen (2007) em seu trabalho de mestrado elabora uma métrica com os requisitos 

de confiabilidade e validade e o aplica online no College Student Financial Literature Survey 

(CSFLS), com um final de 478 respondentes. Suas análises indicam variáveis relevantes sociais, 

como gênero, classe e nível educacional.  

Sarigul (2014), por sua vez, examinou essa relação em seu artigo, parte de um estudo 

em 3 universidades da Turquia, com 29 questões de múltipla escolha, atingindo 1099 

questionários válidos envolvendo as diversas dimensões do conhecimento e variáveis atuantes 

como as sociodemográficas. A partir de análise de regressão logística, relacionou os diversos 

conceitos chave de conhecimento financeiro com as variáveis sociais dos alunos e pais, com 

significantes relações. 

Atkinson e Messy, (2012) por sua vez geraram um relatório sobre o experimento gerado 

pela OCDE do projeto piloto para essa tarefa, que visava desenvolver uma escala de 

conhecimento financeiro e que foi aplicado em 14 países. A coleta de dados envolveu pelo 

menos 1000 indivíduos de cada país participante e ponderado pela população total, sendo 

realizado entre 2010 e 2011, com o uso de questionários praticamente idênticos.  

Assad (2015) realizou um amplo estudo nos Estados Unidos com mais de 25.000 

respondentes, com idade superior a 18 anos. Foi usado um questionário que relacionou 
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conhecimento financeiro e confiança financeira (Financial Confidence), e a partir de uma 

regressão logística, foi feita a relação entre os constructos.  

De acordo com Remund (2010) a alfabetização financeira é o grau que alguém possui 

para compreender conceitos chave de finanças, com a habilidade e confiança para gerenciar 

finanças pessoais a partir de processos de decisão de curto prazo e razoável planejamento 

financeiro de logo prazo, consciente de eventos de ciclo de vida e alterações de condições 

econômicas. Para Atkinson e Messy (2012), a medida de alfabetização financeira (Financial 

Literacy) é decomposta por três dimensões: o conhecimento financeiro (Financial Knowledge), 

o comportamento financeiro (Financial Behaviour) e a atitude em relação ao conhecimento 

(Attitudes), como a figura a seguir.  

 

Figura 1. Interação entre as dimensões de Alfabetização Financeira 

Fonte: Autores, baseados em Atkinson e Messy (2012). 

 

Esses estudos, que atualmente pautam a OECD, apontam uma relação positiva entre o 

conhecimento financeiro e o comportamento financeiro e também entre o conhecimento 

financeiro e a atitude. Outras variáveis sociodemográficas apresentam-se relevantes, como 

gênero, idade, nível educacional e faixa de renda.  

O interesse em desenvolver as dimensões é de elaborar estratégias eficientes para 

trabalhá-las posteriormente. Maurer e Lee (2011), por exemplo, compararam a eficácia de 

ensino em uma universidade norte-americana, entre ensino tradicional de técnicas 

orçamentárias e noções de crédito, com uma “consultoria” por pares, obtendo resultados 

similares. Isso sugere que não se podem descartar estratégias multidisciplinares para a 

constituição de alfabetização financeira. Meier e Sprenger (2013) testaram por sua vez, o 

processo de tomada de decisão do ponto de vista financeiro dos indivíduos de acordo com 

variáveis de alfabetização financeira, e confirmaram que indivíduos com maior conhecimento 

e, do ponto de vista comportamental, treinados, cometem menos erros e, portanto, estão em 

melhor condição do que os menos preparados. No Brasil, um experimento de Potrich, Vieira, 

Coronel e Bender Filho (2015) usa a metodologia das escalas da OECD para comparar a 

alfabetização financeira dos gêneros com adultos do sul do país.  

A implantação em escolas públicas e a necessidade de incorporação nas escolas 

privadas faz com que seja necessário o desenvolvimento de métricas de controle de qualidade 

dos programas, que tenham propriedades de comparabilidade discriminantes entre elas, e com 

diversas dimensões, de forma que possam posteriormente aplicar metodologias de 

treinamento e ensino diferenciadas, alinhadas com as diferentes dimensões. 

O objetivo principal desse projeto é mapear a alfabetização financeira dos alunos do 

Ensino Médio do Sistema Mackenzie de Ensino (SME). Para isso, utilizou-se um 

Conhecimento 
Financeiro

Atitudes
Comportamento 

Financeiro
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questionário como instrumento de mensuração das três dimensões: conhecimento, 

comportamento e atitude (Apêndice A). Com isso espera-se contribuir com a elaboração de 

um instrumento de acompanhamento do progresso da alfabetização financeira que permita 

mensurar os efeitos de técnicas pedagógicas e treinamentos. A concepção inicial do projeto 

envolvia mapear a literacia financeira dos professores, considerados multip 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

2.1 Método de Pesquisa 

 

A pesquisa é exploratória, caracterizada pela revisão da literatura visando aprofundar a 

compreensão sobre o assunto tratado. A pesquisa é descritiva porque se descreve as 

características do grupo de respondentes, sua distribuição por idade, gênero, nível de 

escolaridade, atitudes, comportamentos etc. Também são descritas as relações entre as 

variáveis. A pesquisa é quantitativa, pois adotam-se procedimentos estatísticos para a análise 

dos dados coletados.  

 

2.2 Problema e Objetivos da Pesquisa 

 

Dado o contexto apresentado, o problema de pesquisa que se busca responder neste 

estudo é: existem determinantes que influenciam no nível de alfabetização financeira dos alunos 

do ensino médio? 

O objetivo geral é investigar se existem determinantes que influenciam no nível de 

alfabetização financeira dos alunos do ensino médio. De forma a alcançar o objetivo geral, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

 Estimar o nível de conhecimento financeiro dos alunos do ensino médio; 

 Estimar o nível de comportamento financeiro dos alunos do ensino médio; 

 Estimar o nível de atitude financeira dos alunos do ensino médio; 

 Estimar o nível de alfabetização financeira dos alunos do ensino médio; 

 Determinar se existe influência das variáveis independentes no nível de alfabetização 

financeira dos alunos do Ensino Médio. 

 

2.3 Instrumento de Pesquisa 

 

O instrumento de coleta de dados dos alunos foi composto por 10 blocos de perguntas, 

visando coletar da melhor forma possível as informações para atingir os objetivos da pesquisa. 

As questões foram elaboradas ou adaptadas pelos professores Silvia Franco de Oliveira, João 

Francisco de Aguiar, Denis Forte e Adilson Aderito da Silva.  

O primeiro bloco (questões de 1 a 3) classifica o respondente de acordo com a classe 

social da família que o respondente pertence utilizando o Critério de Classificação Econômica 

Brasil – ABEP 2016 (2017). O segundo bloco (questões 4 e 5) identifica os responsáveis pelas 

contas da família. O terceiro bloco (questões 6, 7 e 12) identifica se o respondente possui 

atividade remunerada, se recebe mesada ou semanada, e se possui algum produto financeiro. O 
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quarto bloco (questão 8) identifica o desempenho do aluno na disciplina de Matemática. O 

quinto bloco (questões de 9 a 11) procura verificar se o aluno tem contato ou recebe orientação 

em casa e na escola sobre como utilizar o dinheiro. O sexto bloco (questões de 13 a 17) 

identifica o comportamento de consumo do respondente. O sétimo bloco (questões de 18 a 30) 

mensura o nível de comportamento financeiro. O oitavo bloco (questões de 31 a 35) mensura o 

nível de atitude financeira. O nono bloco (questões de 36 a 40) mensura o nível de conhecimento 

financeiro. O décimo bloco (questões de 41 a 45) mensura seus valores.  

As variáveis não foram padronizadas para variar no mesmo sentido, ou seja, quanto 

maior melhor. Desta forma, para se realizar a análise dos dados foi necessário fazer a reversão 

das questões indicadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 1. Questão original e questão alterada 

Questão Original Alterada 

Questão 22 Comprometo com compras a prazo minha 
mesada/dinheiro que recebo pelo meu 
trabalho. 

Não comprometo com compras a prazo 
minha mesada/dinheiro que recebo pelo 
meu trabalho 

Questão 23 Peço adiantamento de minha 
mesada/dinheiro que recebo pelo meu 
trabalho. 

Não peço adiantamento de minha 
mesada/dinheiro que recebo pelo meu 
trabalho. 

Questão 28 Compro por impulso. Não compro por impulso. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.4 Medição de Conhecimento Financeiro 

 

Neste item são apresentadas as questões utilizadas para medir o nível de conhecimento 

financeiro e o método de cálculo do mesmo. 

De acordo com Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), sem uma compreensão dos 

conceitos financeiros básicos, as pessoas não estão bem equipadas para tomar decisões 

relacionadas à gestão financeira, numa economia onde produtos financeiros complexos estão 

facilmente disponíveis e estão ocorrendo grandes mudanças na aposentadoria. A ignorância 

financeira traz custos significativos, tais como, taxas de juros mais elevadas nos empréstimos, 

gastos maiores em taxas de transação, mais consumo, menos poupança. As pessoas que são 

financeiramente alfabetizadas têm capacidade de fazer escolhas financeiras mais adequadas nos 

empréstimos, investimentos, entre outros.  

Dado os vários aspectos que a alfabetização financeira afeta nas finanças pessoais, é 

importante compreender a extensão da compreensão das pessoas sobre os conceitos básicos 

financeiros. O Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey fornece 

esta informação em uma ampla gama de países (mais de 150 mil adultos foram selecionados 

aleatoriamente em mais de 140 economias em 2014). Baseia-se em iniciativas da Rede 

Internacional de Educação Financeira (INFE), da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Capacitação Financeira e Pesquisas Domiciliares do 

Banco Mundial, a Alfabetização Financeira em todo o mundo (FLAT Mundo), e iniciativas 

nacionais de pesquisa que coletam informações sobre alfabetização financeira. A informação 

baseia-se em questões adicionadas à pesquisa Gallup World Poll que avaliam o conhecimento 

básico de quatro conceitos fundamentais na tomada de decisões financeiras: conhecimento de 
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taxas de juros, composição de juros, inflação e diversificação de risco. As questões estão 

disponíveis no quadro a seguir. 

 

Quadro 2. Questões para captar o nível de conhecimento financeiro do aluno 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As questões foram adaptadas para serem utilizadas no questionário desta pesquisa com 

o objetivo de captar o nível de conhecimento financeiro dos alunos do ensino médio. Cada 

questão vale 2 pontos. As notas vão de zero a 10, onde o aluno tem nota zero quando não acerta 

nenhuma questão e 10 quando acerta todas as cinco questões de conhecimento financeiro.  

  

2.5 Medição de Comportamento Financeiro 

 

Neste item são apresentadas as questões utilizadas para medir o nível de comportamento 

financeiro positivo e o método de cálculo do mesmo. 

De acordo com Atkinson e Messy (2012), a forma como uma pessoa se comporta 

impactará no seu bem-estar financeiro, sendo relevante capturar evidências de comportamento 

financeiro na medida de alfabetização financeira.  

No quadro estão expostas as questões utilizadas no questionário para captar o 

comportamento financeiro do aluno sob quatro aspectos: gestão financeira, utilização de 

crédito, investimento/poupança e consumo planejado. As questões são compostas de um mesmo 

a Colocá-lo em um só negócio ou aplicação financeira.

b Colocá-lo em vários negócios ou aplicações financeiras.

c Não sei.

a Menos do que compra hoje.

b O mesmo que você compra hoje.

c Mais do que compra hoje.

d Não sei.

a R$ 105,00

b R$100,00 + 3%

c Não sei.

a
Mais dinheiro em sua conta no segundo ano que no 

primeiro

b O mesmo montante nos dois anos.

d Não sei.

a Mais de R$150,00

b Exatamente R$150,00

c Menos que R$150,00

d Não sei.

Q36. Suponha que você dispõe de algum 

dinheiro. É mais seguro: 

Q37. Suponha que nos próximos 10 anos os 

preços das coisas que você compra dobrem. 

Se sua renda também dobrar, você será capaz 

de comprar:

Q38. Suponha que precise tomar emprestado 

de um amigo R$100,00. Seu amigo oferece 

duas alternativas. Qual é a alternativa mais 

vantajosa para você, ou seja, qual é a proposta 

que você pagará menos?

Q39. Suponha que você ganhou de aniversário 

R$100,00 de seus pais e decidiu colocar na 

conta de poupança que você tem no Banco. O 

banco concordou em pagar 15% ao ano nesta 

aplicação. O banco adicionará:

Q40. Suponha que você ganhou de aniversário 

R$100,00 de seus pais e decidiu colocar na 

conta de poupança que você tem no Banco. O 

banco concorou em pagar 10% ao ano nesta 

aplicação. Quanto terá após cinco anos se não 

tirar nenhum dinheiro da conta?
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intervalo, entre 0 e 10, onde 0 representa a ideia “Não faço” e 10 representa a ideia “Faço 

muito”. Para se medir o comportamento financeiro utilizou-se a análise fatorial confirmatória 

(AFC). 

Quadro 3. Questões para captar o comportamento financeiro do aluno 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

2.6 Medição de Atitude Financeira 

 

Neste item são apresentadas as questões utilizadas para medir o nível de atitude 

financeira e o método de cálculo do mesmo. 

Segundo Atkinson e Messy (2012), as atitudes são consideradas um elemento 

importante da alfabetização financeira. Se a pessoa tem uma atitude bastante negativa com 

relação à poupança para seu futuro, por exemplo, argumenta-se que será menos inclinada a se 

comportar de tal maneira. Do mesmo modo, se a pessoa prefere priorizar seus desejos de curto 

prazo, é improvável que se empenhe em fazer planos financeiros de longo prazo.  

No quadro estão expostas as questões utilizadas no questionário para captar a atitude 

financeira do aluno levando em consideração potenciais resultados futuros quando decidem por 

um determinado resultado no presente. As questões são compostas de um mesmo intervalo, 

entre 0 e 10, onde 0 representa a ideia “Não concordo” e 10 representa a ideia “Concordo 

muito”. Para se medir a atitude financeira utilizou-se a análise fatorial confirmatória (AFC).  

 

Quadro 4. Questões que tentam captar a atitude financeira do aluno 

Q18 Controlo meus gastos todos os meses.

Q19 Planejo minha situação financeira no futuro.

Q20 Procuro participar das atividades da família que envolvem dinheiro.

Q21 Ao comprar a prazo comparo as opções de crédito disponíveis.

Q22
Comprometo com compras a prazo minha mesada/dinheiro que recebo pelo 

meu trabalho.

Q23 Peço adiantamento de minha mesada/dinheiro que recebo pelo meu trabalho.

Q24 Guardo o que posso todos os meses.

Q25 Poupo visando a compra de um produto de maior valor no futuro.

Q26 Comparo preços ao fazer uma compra.

Q27 Analiso minhas finanças antes de fazer alguma grande compra.

Q28 Compro por impulso.

Q29
Prefiro juntar dinheiro para comprar algo à vista do que comprar um produto 

financiado.

Q30 Negocio descontos para pagamento à vista.

Gestão financeira

Utilização de 

crédito

Investimento e 

poupança

Consumo 

planejado
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

2.7 Medição de Alfabetização Financeira 

 

Uma vez calculados os níveis de conhecimento financeiro, comportamento financeiro e 

atitude financeira, deve-se calcular a alfabetização financeira. De acordo com Atkinson e Messy 

(2012), a alfabetização financeira é uma combinação de conhecimento, atitude e 

comportamento. Para se medir a alfabetização financeira utilizou-se a análise fatorial 

confirmatória (AFC).  

 

2.8 Técnica de Pesquisa e Tratamento dos Dados 

 

Após obter os questionários respondidos, os dados foram inseridos no site 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKWX7SqgD15t5XMjHcjIiXmXaeidCplo99

G3hRweaBJ6Vzw/viewform. A seguir, retirou-se um relatório com os dados tabulados em 

planilha Excel. A base de dados foi analisada e, após validação da consistência dos dados, os 

mesmos foram lançados no software estatístico SmartPLS 2.0 (o programa usa o método de 

Mínimos Quadrados Parciais) e no software SPSS versão 24. 

Para lidar com os diferentes objetivos e abrangência, o uso de técnicas complementares 

de análise pareceu ser mais adequado. A combinação entre a estatística descritiva, análise 

fatorial confirmatória e testes de hipótese apresentaram-se como mais adequados.  

Na análise descritiva foram apresentadas as características da amostra: perfil religioso, 

tarefa de casa e relacionamento com a família. 

A análise fatorial confirmatória (AFC) foi utilizada para estimar os construtos de 

comportamento financeiro, atitude financeira e alfabetização financeira. A AFC é uma técnica 

que busca descrever os relacionamentos entre dois tipos de variáveis, as latentes e os 

indicadores. A variável latente apresenta o conceito hipotetizado e não observado, o qual pode 

ser aproximado por variáveis observáveis ou mensuráveis. O indicador é o valor observado 

usado como medida da variável latente. Tem-se a premissa de que as variáveis observadas são 

indicadores imperfeitos da variável latente. Dessa maneira, se mais de um indicador é usado 

para medir a variável latente, a AFC permite agrupar estes indicadores com o objetivo de avaliar 

em que extensão esse conjunto de dados confirma a estrutura prevista (LOPES, 2005). 

Em outras palavras, essa técnica permite testar a plausibilidade do modelo teórico 

apresentado, baseado na ideia de que determinadas variáveis podem ser estimadas a partir de 

variáveis observadas em uma escala. Essa técnica permite verificar se todos os itens na escala 

estimam do mesmo modo, com a mesma magnitude a variável latente em questão. Isso significa 

dizer que a técnica pondera cada item em função da porcentagem de variância explicada pelo 

Q31 Considero impotante controlar os gastos mensais.

Q32 Considero importante estabelecer metas financeiras para o futuro.

Q33 Considero importante poupar dinheiro mensalmente.

Q34
Penso que o modo como uma pessoa controla o dinheiro hoje irá afetar seu 

futuro.

Q35
Ao comprar a prazo considero importante comparar as ofertas de crédito 

disponível

Atitude financeira

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKWX7SqgD15t5XMjHcjIiXmXaeidCplo99G3hRweaBJ6Vzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKWX7SqgD15t5XMjHcjIiXmXaeidCplo99G3hRweaBJ6Vzw/viewform
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fator subjacente à escala. O modelo final é escolhido com base na análise de alguns indicadores 

que permitem ter uma ideia da adequação do modelo.  

O primeiro aspecto a ser observado são as Validades Convergentes, obtidas pelas 

observações das Variâncias Médias Extraídas (Average Variance Extracted – AVEs). A AVE 

é a parte dos dados que é explicada por construto ou quanto, em média, as variáveis se 

correlacionam positivamente com a variável latente. Utilizando o critério de Forneel e Larcher 

(Henseler et al, 2009), os valores dos AVEs devem ser maiores que 0,5 pois, neste caso, admite-

se que o modelo converge para um resultado satisfatório. Se o AVE for igual ou inferior a 0,5 

é necessário eliminar as variáveis observadas dos construtos que possuem AVE igual ou inferior 

a 0,5 (BIDO et al, 2014). 

Após garantir a Validade Convergente, analisa-se a Confiabilidade Composta – CC 

(Composite Reliability). A CC prioriza as variáveis de acordo com sua confiabilidade. Usa-se 

CC para avaliar se a amostra está livre de vieses ou se as respostas, em seu conjunto, são 

confiáveis. Segundo Hair et al (2014), valores satisfatórios estão entre 0,7 e 0,9 (BIDO et al, 

2014). 

A seguir, avalia-se a validade discriminante (VD) do modelo de equações estruturais. 

Este indicador avalia se as variáveis latentes são independentes umas das outras. Para isso, 

utiliza-se o critério de Fornell e Larcker (1981) onde se comparam as raízes quadradas dos 

valores das AVEs de cada variável latente com as correlações de Pearson entre as variáveis 

latentes. Neste caso, as raízes devem ser maiores que as correlações. Se isso ocorrer, constata-

se que o modelo tem validade discriminante. Se as correlações de Pearson forem maiores que 

as raízes quadradas dos valores das AVEs, deve-se retirar as variáveis observadas que 

apresentam correlações altas em duas variáveis latentes (BIDO et al, 2014). 

Na sequência, deve-se avaliar se as relações são significantes uma vez que o modelo 

trabalha com correlações e regressões lineares. O software SmartPLS 2.0 calcula o teste T 

Student entre os valores originais e aqueles obtidos pela técnica de reamostragem (módulo 

“Bootstrapping”). Valores acima de 1,96 indicam que as correlações e os coeficientes de 

regressão são significantes a um nível de confiança de 95%. Isso significa dizer que são 

estatisticamente diferentes de zero. Hair et al (2014) indica usar como Missing Value Algorithm 

a opção Casewise Replacement, para o Sign Changes a opção Individual Changes, e para o 

Samples (reamostragem) a opção 1000. Foi utilizado no Cases (número de sujeitos da amostra) 

o total de observações desta amostra (BIDO et al, 2014). 

Após o cálculo dos construtos “Comportamento”, “Atitude” e “Alfabetização”, foram 

realizados testes de hipótese das médias para duas ou mais amostras independentes. Os testes 

paramétricos assumem que a distribuição de probabilidade da população seja normal e que 

somente os valores de certos parâmetros, tais como, a média e o desvio padrão, sejam 

desconhecidos. Foram realizados testes de Kolmogorov-Smirnov, a um nível de significância 

de 5%, para verificar se os dados dos construtos possuíam distribuição normal. A conclusão foi 

que os dados não satisfazem esse pré-requisito. Desta forma, foi necessário utilizar as técnicas 

não paramétricas. Para o teste com duas amostras independentes utilizou-se o teste não 

paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney. Para o teste com mais de duas amostras 

independentes utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Os testes foram realizados no software 

SPSS v.24. 
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3 ESTATISTICA DESCRITIVA 

 

3.1 Ensino Médio Público 

 

3.1.1 População e Amostra 

 

A população é representada pelos alunos regularmente matriculados no curso de Ensino 

Médio, em escolas públicas das cidades de Barueri, São Bernardo do Campo e São Paulo, nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, pertencentes ao primeiro, segundo e terceiro ano do 

Ensino Médio. A população é composta de 498.092 alunos matriculados segundo o censo 

escolar 2016 (INEP, 2017). A amostra representa 2,03% em Barueri, 0,71% em São Bernardo 

do Campo e 0,05% em São Paulo. 

 

Tabela 1. Quantidade de matrículas realizadas no Ensino Médio Público em 2016 e número de 

observações da amostra por cidade 

 

Fonte: INEP (quantidade de matrículas realizadas em 2016) e dados da pesquisa 

  

A pesquisa foi realizada entre o 1º semestre de 2016 e o 1º semestre de 2017. Apesar de 

ser uma pesquisa quantitativa, a amostra foi definida de forma intencional, uma vez que foram 

convidadas a participar somente as escolas que possuíam algum vínculo com os pesquisadores. 

As escolas são: 

 Escola Pública Estadual Parque Imperial, localizada à Rua Padre Cícero Romão Batista 

269, Parque Imperial, Barueri, SP. 

 Etec Prof. Basilides de Godoy, localizada à Rua Guaipá 678, Vila Leopoldina, São 

Paulo, SP. 

 Escola Pública Estadual Ismael da Silva Junior, localizada à Rua João Batista de 

Almeida 230, Vila Flórida, São Bernardo do Campo, SP.   

Os alunos foram convidados a participar e os que concordaram em responder passaram 

a integrar o conjunto da pesquisa. O aluno, mesmo depois de receber e ler o questionário, 

poderia optar por não responder ou não entregar.  

 

3.1.2 Margem de Erro 

 

Segundo Fávero et al (2009), a utilização da amostra implica na aceitação de uma 

margem de erro. Quanto maior o tamanho da amostra, menor a margem de erro, e vice-versa. 

Se a população é finita, o tamanho da amostra pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

Cidade
Quantidade de 

Matrículas

Número de 

observações
%

Barueri 9.165              186 2,03%

São Bernardo do Campo 30.480            216 0,71%

São Paulo 423.507          231 0,05%

Total 463.152          633 0,14%
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onde: 

Z α/2 = abscissa da distribuição normal padrão, fixado a um nível de confiança  

^p = estimativa da proporção de p 

^q = 1 – ^p 

N = tamanho da população 

E = erro amostral (máxima diferença permitida entre p e ^p) 

Tabela 2. Estimativa da margem de erro amostral de Ensino Médio Público 

 

Fonte: IBGE (população estimada em 2016), INEP (quantidade de matrículas realizadas em 2016), dados da 

pesquisa 

 

Utilizando-se as estimativas do IBGE da população nas cidades de Barueri, São 

Bernardo do Campo e São Paulo, mais as quantidades de alunos matriculados no Ensino Médio 

divulgadas pelo INEP, pode-se calcular a margem de erro, a um nível de confiança de 95%. A 

margem de erro do total da amostra é de 1,244%, sendo 2,625% em Barueri, 2,519% em São 

Bernardo do Campo e 2,376% em São Paulo. 

 

3.1.3 Perfil do Respondente 

 

Participaram da pesquisa 186 (29%) estudantes de Barueri, 216 (34%) de São Bernardo 

do Campo e 231 (37%) de São Paulo, totalizando 633 respondentes.  

 

Gráfico 1. Quantidade de alunos do ensino médio público por cidade 

Cidade

População 

(estimativa 

2016)

Quantidade 

alunos 

matriculados 

Ensino Médio

Número de 

observações 

da amostra

P Q Zc
Margem 

de Erro

Barueri 264.935            9.165              186                  3,5% 96,5% 1,96 2,625%

São Bernardo do Campo 822.242            30.480            216                  3,7% 96,3% 1,96 2,519%

São Paulo 12.038.175      423.507          231                  3,5% 96,5% 1,96 2,376%

Total 13.125.352      463.152          633                  3,5% 96,5% 1,96 1,437%
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos estudantes do Ensino Médio (98,1%) está entre 14 e 18 anos, faixa etária 

considerada dentro do padrão normal para os alunos do 1º ao 3º ano. Os alunos com idade entre 

19 e 21 anos (12 alunos representando 1,9%) são minoria e pertencem à cidade de Barueri.  

Machado (2011) apresentou estudo do perfil dos alunos do ensino secundário da região 

de Lisboa e concluiu que 24,9% dos alunos tinham entre 18 e 22 anos. Nesta pesquisa, os alunos 

nesta faixa de idade representam 8,5%. 

 

Gráfico 2. Quantidade de alunos do ensino médio público por idade e cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos alunos (70,6%) cursa no período da manhã, porém ainda possui tempo 

disponível para o trabalho à tarde, podendo participar do Programa Jovem Aprendiz, que foi 

instituído de acordo com a Lei no. 10.097/2000 e regulamentado pelo Decreto no. 5598/2005. 

 

Tabela 3. Quantidade de alunos do ensino médio público por período 

Barueri; 186; 29%

São Bernardo do 
Campo; 216; 34%

São Paulo; 231; 
37%
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

O programa Jovem Aprendiz é destinado a jovens com idade entre 14 e 24 anos. As 

empresas conveniadas determinam qual o nível de escolaridade que desejam contratar e são 

obrigadas a contratar por CLT (carteira assinada). O salário é definido pela empresa e pode 

variar de R$600,00 a R$1.200,00. A carga horária é de 4 horas ou 6 horas, 4 dias na semana, 

uma vez que um dia da semana é destinado para o jovem fazer um curso de aprendizagem 

(JOVEM APRENDIZ, 2017).  

Percebe-se que nas cidades de São Bernardo do Campo (53,7%) e São Paulo (50,6%) 

existe a predominância do gênero feminino; já em Barueri há a predominância do gênero 

masculino (53,2%).  

 

 

 

 

Tabela 4. Quantidade de alunos do ensino médio público por gênero e cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O primeiro ano do ensino médio é o que apresenta o maior (41,7%) número de alunos 

nas três cidades e o último ano é o que tem menos alunos matriculados (24,6%). Segundo 

Mariana Tokarnia, repórter da Agência Brasil (2016), a falta de atratividade, a busca por 

trabalho e a gravidez precoce fazem com que os alunos abandonem seus estudos. Eduardo 

Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), afirma que 

o abandono do ensino médio é maior que em outras etapas do ensino obrigatório em virtude da 

falta de atratividade. O Consed pretende reverter esta situação através da reformulação do 

ensino médio, tornando o curso mais atraente com a integração do ensino técnico como parte 

do currículo do ensino médio (TORKANIA, 2016).  

 

Gráfico 3. Quantidade de alunos do ensino médio público por ano de curso e cidade 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade %

Barueri 0,0% 85 100,0% 101 100,0% 186 29,4%

São Bernardo do Campo 216 48,3% 0,0% 0,0% 216 34,1%

São Paulo 231 51,7% 0,0% 0,0% 231 36,5%

Total 447 70,6% 85 13,4% 101 16,0% 633 100,0%

Manhã Tarde Total
Cidade

Noite

Quantidade % Quantidade %

Barueri 99 53,2% 87 46,8% 186

São Bernardo do Campo 100 46,3% 116 53,7% 216

São Paulo 114 49,4% 117 50,6% 231

Total 313 49,4% 320 50,6% 633

Cidade
Masculino Feminino

Total
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Santos (2011), existem mais alunos de primeiro ano do que dos demais 

anos devido ao grande número de reprovações dos alunos quando iniciam o ensino médio. 

Analisando os dados da tabela a seguir, percebe-se que a faixa etária do 1º ano é de 14 a 18 

anos.  

Supondo que a idade prevista para conclusão do 1º ano do ensino médio seja entre 14 e 

15 anos (74%), as turmas pesquisadas apresentam 31% de alunos reprovados (idades entre 16 

e 18 anos), supondo que estes alunos não entraram tardiamente na escola. Os alunos do 2º ano 

apresentam o mesmo comportamento que o identificado nos alunos do 1º ano, ou seja, 75% dos 

alunos encontram-se na idade natural para alunos que não foram reprovados (15 e 16 anos), 

sendo 31% considerados reprovados/atrasados. O último ano apresenta uma situação um pouco 

melhor, onde 74% dos alunos estão entre 16 e 17 anos e os reprovados/atrasados com 26%. 

 

Tabela 5. Quantidade de alunos do ensino médio público por idade e ano de curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os rendimentos de cada família não foram questionados nesta pesquisa uma vez que 

alguns alunos não sabem quanto ganham suas famílias. Segundo Santos (2011), o fato dos 

jovens não saberem o rendimento das famílias pode advir de vários fatores, dentre eles, o fato 
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Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade %

14 37 14% 0% 0% 37 6%

15 145 55% 41 19% 1 1% 187 30%

16 66 25% 105 49% 34 22% 205 32%

17 14 5% 56 26% 80 51% 150 24%

18 2 1% 10 5% 30 19% 42 7%

19 0% 1 0% 7 4% 8 1%

20 0% 0% 3 2% 3 0%

21 0% 0% 1 1% 1 0%

Total 264 100% 213 100% 156 100% 633 100%

1o ano 2o ano 3o ano
Anos

Total
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do responsável não informar aos jovens, a falta de interesse dos próprios jovens com relação a 

este assunto e/ou os responsáveis serem profissionais autônomos (renda variável).  

 

Gráfico 4. Participação percentual dos alunos do ensino médio público por classe social (renda 

familiar média) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Levando em consideração que esta informação é relevante para traçar o perfil do aluno 

do ensino médio público, optou-se pelo Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP). 

Seguindo este critério, obteve-se o seguinte resultado disponível no gráfico a seguir. Analisando 

os dados, conclui-se que a maioria (77,7%) dos estudantes está nas classes B1 (18,6%), B2 

(37,0%) e C1 (22,1%), possuindo renda familiar média entre R$2.705,00 e R$9.254,00. 

Segundo Santos (2011), este grupo representa o cerne da classe média, a qual transita em 

ambientes de classe baixa e alta, onde os responsáveis pelos alunos podem matriculá-los tanto 

em escola pública como em escola particular.   

 

Gráfico 5. Participação percentual dos alunos do ensino médio público por classe social e cidade 

12,3%
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em Barueri há predominância (86,0%) das classes B2 (33,9%), C1 (32,3%) e C2 

(19,9%). Em São Bernardo do Campo há predominância (85,6%) das classes B1 (21,3%), B2 

(44,4%) e C1 (19,9%). Por fim, em São Paulo, há predominância (82,3%) das classes A 

(24,7%), B1 (25,1%) e B2 (32,5%).  

 

Tabela 6. Variação percentual comparando a quantidade de alunos do 1o ano e 3o ano do ensino 

médio público, por classe social e cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Camarano, Kanso e Melo (apud GONZALEZ, 2009, p.106) afirmam que as condições 

socioeconômicas precárias dos estudantes de classe social mais baixa contribuem para o baixo 

rendimento escolar e o aumento das taxas de abandono escolar. Analisando os dados da 

pesquisa observa-se que houve uma queda em todas as classes sociais quando se compara a 

quantidade de alunos no 1º ano com a quantidade no 3º ano, porém a taxa de evasão é diferente 

de acordo com a cidade. Em Barueri a queda mais acentuada ocorreu nas classes D-E (100%). 

Na sequência, as maiores quedas ocorrem nas classes B1 (-57%), B2 (-59%) e C2 (-68%). Em 

São Bernardo do Campo as maiores quedas ocorrem nas classes A (-100%), B1 (-81%) e B2 (-

57%). Em São Paulo a maior queda ocorre na classe A (-36%), apresentando aumento na classe 

C1 (40%).  
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Barueri SBC SP

Classe A Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classes D-E

Variação entre 1o e 3o anos Classe A Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classes D-E Total

Barueri -33% -57% -59% -27% -68% -100% -53%

São Bernardo do Campo -100% -81% -57% -42% -29% -61%

São Paulo -36% 18% 4% 40% 0% -1%

Total -50% -40% -44% -20% -56% -100% -41%
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Segundo Borges (2012) a taxa bruta de matrícula do ensino médio é menor do que 50%, 

sendo esta taxa muito inferior às taxas observadas no Chile (73%), Argentina (76%) e Uruguai 

(81%). Apenas Paraguai e Bolívia estão em situação pior que a do Brasil.   

A minoria (17,9%) dos estudantes do ensino médio público trabalha, sendo que o maior 

percentual está na cidade de São Bernardo do Campo (22,2%). Uma explicação para o baixo 

percentual é o fato de o curso ser ministrado no período matutino. Em uma pesquisa realizada 

por Siewert Junior (2013) na cidade de Blumenau, o autor conclui que 71,1% dos estudantes 

do ensino médio público noturno já estão inseridos no mercado de trabalho.  

Machado (2011) apresentou questão semelhante para identificar a situação de emprego 

dos alunos do ensino secundário da região de Lisboa. Enquanto nesta pesquisa temos 17,9% 

dos alunos com algum vínculo empregatício, o percentual de jovens identificados com trabalho 

em Lisboa é de 5,7%. 

 

Tabela 7. Quantidade de alunos do ensino médio público que estão no mercado de trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 8. Remuneração mínima, máxima e média, desvio padrão e coeficiente de variação por 

cidade dos alunos do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A cidade que apresenta a maior remuneração entre os entrevistados é a de São Paulo 

(R$2.000,00) e a cidade com a menor remuneração é a de São Bernardo do Campo (R$25,00).  

Alguns entrevistados informaram que recebem por dia (festas e eventos, entre outros 

trabalhos esporádicos). Para efeito de cálculo da média foi considerado um evento por mês, 

visto que os respondentes não informaram quantos eventos participam em um mês alegando 

que é muito aleatório.  

A remuneração média das duas cidades (SBC e SP) é de R$390,24 sendo que a maior 

remuneração média é de SBC (R$392,42) e a menor remuneração média é de São Paulo 

(R$386,50). A cidade de São Paulo apresenta o maior coeficiente de variação (1,09). 

As cidades de São Bernardo do Campo (52,1%) e São Paulo (56,3%) apresentam 

predominância do gênero masculino entre os que trabalham.   

 

Cidade Trabalha % Não trabalha % Total

São Bernardo do Campo 48 22,2% 168 77,8% 216

São Paulo 32 13,9% 199 86,1% 231

Total 80 17,9% 367 82,1% 447

Cidade
Remuneração 

máxima

Remuneração 

mínima
Média Desvio Padrão

Coeficiente 

de Variação

São Bernardo do Campo 1.309,00R$    25,00R$          392,42R$  321,49R$     0,82          

São Paulo 2.000,00R$    30,00R$          386,50R$  419,83R$     1,09          

Total 2.000,00R$    25,00R$          390,24R$  360,87R$     0,92          
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Tabela 9. Quantidade de alunos do ensino médio público que trabalham por gênero e cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A remuneração máxima ocorre na cidade de São Paulo (R$2.000,00) e pertence ao 

gênero masculino (maior coeficiente de variação = 1,11). A remuneração média é maior para o 

gênero masculino nas duas cidades pesquisadas (SBC = R$438,76 e SP = R$450,19). 

 

Tabela 10. Remuneração mínima, máxima e média, desvio padrão e coeficiente de variação por 

gênero e cidade dos alunos do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 11. Quantidade de alunos do ensino médio público que recebem mesada por cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Verifica-se que 52,6% dos jovens entrevistados recebem mesada ou algum tipo de 

pensão, sendo que o maior percentual ocorre na cidade de São Paulo (69,7%). 

 

Tabela 12. Mesada mínima, máxima e média, desvio padrão e coeficiente de variação por 

cidade dos alunos do ensino médio público 

 

Quantidade % Quantidade %

São Bernardo do Campo 25 52,1% 23 47,9% 48

São Paulo 18 56,3% 14 43,8% 32

Total 43 53,8% 37 46,3% 80

Masculino Feminino
Cidade Total

Cidade
Remuneração 

máxima

Remuneração 

mínima
Média Desvio Padrão

Coeficiente 

de Variação

São Bernardo do Campo Masculino 1.000,00R$    30,00R$          438,76R$  296,22R$     0,68          

Feminino 1.309,00R$    25,00R$          342,04R$  339,78R$     0,99          

São Paulo Masculino 2.000,00R$    25,00R$          450,19R$  497,71R$     1,11          

Feminino 500,00R$       30,00R$          271,85R$  164,91R$     0,61          

Total Masculino 2.000,00R$    25,00R$          443,55R$  393,37R$     0,89          

Feminino 1.309,00R$    25,00R$          320,77R$  299,58R$     0,93          

Cidade
Recebe 

mesada
%

Não recebe 

mesada
% Total

São Bernardo do Campo 74 34,3% 142 65,7% 216

São Paulo 161 69,7% 70 30,3% 231

Total 235 52,6% 212 47,4% 447

Cidade
Mesada 

máxima

Mesada 

mínima
Média Desvio Padrão

Coeficiente de 

Variação
São Bernardo do Campo 2.300,00R$  10,00R$       200,86R$     379,18R$     1,89              

São Paulo 1.000,00R$  10,00R$       141,32R$     144,73R$     1,02              

Total 1.000,00R$  10,00R$       160,71R$     248,43R$     1,55              
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A mesada máxima ocorre em São Bernardo do Campo (R$2.300,00), porém deve-se 

ressaltar que neste item também se inclui a pensão alimentícia. A menor mesada é de R$10,00 

e ocorre em São Bernardo do Campo e São Paulo. O maior coeficiente de variação ocorre em 

São Bernardo do Campo (1,89). A maior mesada média ocorre em SBC (R$200,86). 

 

Tabela 13. Mesada mínima, máxima e média, desvio padrão e coeficiente de variação por 

cidade dos alunos do ensino médio público (excluindo valores iguais ou superiores a 

R$1.000,00 relacionados à pensão alimentícia) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Retirando os valores iguais ou superiores a R$1.000,00 supondo que estejam 

relacionados à pensão alimentícia, o maior valor em São Bernardo do Campo reduz de 

R$2.300,00 para R$560,00 e o coeficiente de variação diminui de 1,89 para 1,02. A mesada 

média de SBC cai de R$200,86 para R$129,25 se constituindo na menor mesada média entre 

as duas cidades.  Já em São Paulo a mesada máxima que era de R$1.000,00 passa a ser de 

R$650,00 e a mesada média diminui de R$141,32 para R$135,36.  

 

Tabela 14. Mesada dos alunos do ensino médio público por gênero e cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelos dados conclui-se que a proporção do gênero feminino (SBC 59,5% e SP 55,3%) 

que recebe mesada é superior à do gênero masculino. 

A mesada máxima é do gênero feminino em SBC (R$560,00) enquanto que em São 

Paulo é do gênero masculino (R$650,00). O coeficiente de variação é próximo a 1 nas duas 

cidades, independente do gênero.  

 

Tabela 15. Mesada mínima, máxima e média, desvio padrão e coeficiente de variação por 

gênero e cidade dos alunos do ensino médio público (excluindo valores iguais ou superiores a 

R$1.000,00 relacionados à pensão alimentícia) 

Cidade
Mesada 

máxima

Mesada 

mínima
Média Desvio Padrão

Coeficiente de 

Variação
São Bernardo do Campo 560,00R$     10,00R$       129,25R$     132,37R$     1,02              

São Paulo 650,00R$     10,00R$       135,36R$     126,24R$     0,93              

Total 650,00R$     10,00R$       133,42R$     128,25R$     0,96              

Quantidade % Quantidade %

São Bernardo do Campo 30 40,5% 44 59,5% 74

São Paulo 72 44,7% 89 55,3% 161

Total 102 43,4% 133 56,6% 235

Cidade
Masculino Feminino

Total
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 6. Renda (remuneração + mesada + pensão alimentícia) dos alunos do ensino médio 

público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico, conclui-se que a maioria (57,7%) dos jovens recebe uma renda 

inferior a R$200,00, sendo que 37,1% recebem menos que R$100,00 por mês. Cerca de 3,8% 

dos respondentes possui renda igual ou superior a R$1.000,00 por receberem algum tipo de 

pensão. Sabendo que o salário mínimo vigente a partir de 01.01.2017 é de R$937,00 pode-se 

afirmar que, aproximadamente, 90% dos respondentes possuem uma renda inferior ao salário 

mínimo.  Percebe-se, por estes dados, que a maioria dos jovens está em contato com dinheiro 

e, portanto, estão iniciando sua educação financeira.  

Foi elaborada uma questão procurando saber se os jovens gastam conforme instruções 

dos pais ou responsáveis nas cidades de São Bernardo do Campo e São Paulo. Foi dada uma 

escala entre 0 e 10, sendo 0 quando ele não segue a orientação dos pais/responsáveis e 10 

quando ele segue a orientação dada pelos pais/responsáveis. Portanto, quanto maior o número, 

mais o aluno segue a orientação dos pais/responsáveis para gastar sua renda. A maior parte dos 

alunos (65%) nas duas cidades possui renda regular proveniente de trabalho ou mesada. Os 

alunos que exercem atividade remunerada e não recebem mesada apresentam a menor média 

(3,6) com o maior coeficiente de variação (1,0). Isso significa dizer que eles não seguem muito 

a orientação dos pais quando sua renda provém de trabalho.  

Cidade
Mesada 

máxima

Mesada 

mínima
Média Desvio Padrão

Coeficiente 

de Variação

São Bernardo do Campo Masculino 430,00R$     10,00R$       94,42R$       89,79R$       0,95         

Feminino 560,00R$     10,00R$       151,34R$     149,21R$     0,99         

São Paulo Masculino 650,00R$     15,00R$       130,53R$     135,89R$     1,04         

Feminino 500,00R$     10,00R$       139,23R$     117,80R$     0,85         

Total Masculino 650,00R$     10,00R$       120,10R$     125,42R$     1,04         

Feminino 560,00R$     10,00R$       143,33R$     129,43R$     0,90         
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Tabela 16. Média, desvio padrão e coeficiente de variação do indicador de percepção quanto ao 

gasto da renda de acordo com orientação dos responsáveis dos alunos do ensino médio público 

nas cidades de São Bernardo do Campo e São Paulo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maior média está ligada ao grupo que não trabalha e recebe mesada (5,6) com o menor 

coeficiente de variação de 0,6. Segundo Santos (2011), esses casos ocorrem quando o aluno 

recebe o dinheiro para bens específicos, tais como, lanche na escola ou roupas, não permitindo 

que o jovem escolha o que fazer com ele. Entretanto, segundo D’Aquino (2008b), sendo a 

mesada um dos instrumentos de educação financeira utilizado para apresentar aos filhos o 

mundo das finanças pessoais, a orientação dos pais/responsáveis é fundamental e deve ser dada 

para que seu efeito não seja nulo, mas quem deve assumir o controle das decisões são os filhos, 

uma vez que consumidores mais inteligentes realizam melhores escolhas que possibilitam 

maior satisfação e menor gasto.  

 

Tabela 17. Média, desvio padrão e coeficiente de variação (CV) do indicador de percepção 

quanto ao gasto dos alunos do ensino médio público por tipo e cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os alunos foram questionados a respeito de como gastavam seu dinheiro. Como citado 

anteriormente, a mesada é uma ótima forma de ensinar finanças pessoais, mas dar sem elaborar 

um raciocínio a respeito do consumo pode gerar descontrole nas finanças. Foi dada uma escala 

entre 0 e 10, sendo 0 quando o aluno não gasta nada no item e 10 quando ele gasta muito no 

item. Foram avaliados cinco itens: vestuário, alimentação, celular, lazer e despesas pessoais 

(cabelo, maquiagem, livros etc.). De acordo com a pesquisa, não há extremos, ficando a sua 

maioria abaixo de 5. A maior média ocorre na alimentação (SBC = 5,8 e SP = 6,2) e, em segundo 

lugar, no lazer (SBC = 5,9 e SP = 5,7).  A menor média é a referente a gastos com conta de 

celular (3,1) e despesas pessoais (3,6). 

 

Itens % Média
Desvio 

Padrão

Coeficiente de 

variação

Não recebe mesada nem trabalha 35% 4,9       3,6          0,7                   

Exerce atividade remunerada e não recebe mesada 13% 3,6       3,6          1,0                   

Não exerce atividade remunerada e recebe mesada 47% 5,6       3,3          0,6                   

Exerce atividade remunerada e recebe mesada 5% 3,8       3,4          0,9                   

Total 100% 5,0       3,5          0,7                   

Média
Desvio 

Padrão
CV Média

Desvio 

Padrão
CV Média

Desvio 

Padrão
CV

Vestuário 5,3    3,2       0,6    4,4    2,8       0,6    4,9    3,1       0,6    

Alimentação 5,8    3,0       0,5    6,2    2,8       0,4    6,0    2,9       0,5    

Celular 3,1    2,9       0,9    3,2    2,7       0,8    3,1    2,8       0,9    

Lazer 5,9    3,2       0,5    5,7    2,7       0,5    5,8    2,9       0,5    

Despesas pessoais 3,4    3,1       0,9    3,8    2,9       0,8    3,6    3,0       0,8    

Itens

São Bernardo do Campo São Paulo Total
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Gráfico 7. Percentual de alunos do ensino médio público que possuem cartão de crédito, conta 

bancária, poupança ou ações 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando se analisa a inclusão financeira dos respondentes do ensino médio, observa-se 

que a maioria (51,2%) possui algum produto bancário, sendo a poupança o produto financeiro 

mais cotado (27.2%), sendo seguido pela conta bancária (14,2%) e cartão de crédito (8,9%). As 

ações não são muito conhecidas por esse grupo (0,9%).  

 

Tabela 18. Percentual de alunos do ensino médio público que possuem produtos bancários por 

país 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Machado (2011) apresentou questões semelhantes para avaliar o nível de inclusão 

financeira de alunos do ensino secundário na região de Lisboa e comparou com os resultados 

obtidos nos EUA. Segundo a pesquisa de Machado, 48,8% dos estudantes de Lisboa possuem 

conta bancária contra 72% dos EUA e 14,2% dos alunos das cidades do Estado de São Paulo. 

A diferença com relação ao cartão de crédito é menor (SP 8,9%; Portugal 10,7% e EUA 15,0%). 

Apesar das diferenças de faixa etária ocorridas entre os dados desta pesquisa (14 a 21 anos) e 

os obtidos nas pesquisas de Portugal (14 a 22 anos) e EUA (18 a 29 anos), percebe-se que há 

uma maior utilização de produtos financeiros nos EUA, portanto, maior inclusão financeira.  

São Paulo apresenta o maior percentual de alunos com poupança (49%) e cartão de 

crédito (42%). Barueri apresenta o maior número de alunos com conta bancária (43%) e ações 

(43%). São Paulo possui o maior número de alunos que possui algum tipo de produto bancário 

(43%).   

48,8%

27,2%

14,2%

8,9%

0,9%
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Conta bancária

Cartão de crédito

Ações

Tipo Pesquisa Portugal EUA

Conta bancária 13,8% 48,8% 72,0%

Cartão de crédito 9,1% 10,7% 15,0%
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Tabela 19. Percentual dos alunos do ensino médio público que possuem produto bancário por 

cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com exceção do cartão de crédito, todos os demais produtos analisados apresentam 

maior concentração no gênero masculino (poupança 52%, conta bancária 58% e ações 57%). 

 

Tabela 20. Percentual dos alunos do ensino médio público que possuem produto bancário por 

gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 21. Percentual de alunos do ensino médio público por produto financeiro e classe social 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os alunos das classes B1 e B2 apresentam o maior número de contas de poupança (23% 

e 37%, respectivamente), conta corrente (20% e 36%, respectivamente). Já o cartão de crédito 

apresenta predominância nas classes A (29%) e B2 (57%). 

 

3.1.4 Conhecimento Financeiro  

 

De acordo com Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), uma pessoa possui nível 

adequado de conhecimento financeiro quando responde corretamente a, pelo menos, três dos 

quatro conceitos financeiros, quais sejam, diversificação de risco, inflação, matemática 

Cidade Poupança Conta bancária Cartão de crédito Ações Total

Barueri 21% 43% 33% 43% 30%

São Bernardo do Campo 30% 24% 24% 14% 27%

São Paulo 49% 33% 42% 43% 43%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Gênero Poupança Conta bancária Cartão de crédito Ações Total

Masculino 52% 58% 50% 57% 53%

Feminino 48% 42% 50% 43% 47%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Classe Social Poupança
Conta 

corrente

Cartão de 

crédito
Ações Total

Classe A 18% 14% 29% 30% 19%

Classe B1 23% 20% 14% 21% 22%

Classe B2 37% 36% 57% 27% 35%

Classe C1 13% 19% 0% 12% 14%

Classe C2 7% 9% 0% 8% 8%

Classes D-E 1% 2% 0% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%



42 

 

financeira e conhecimento de juros compostos. Este método indica que o aluno deve ter, pelo 

menos, 75% de acerto. As questões apresentam situações práticas com que o aluno poderia se 

deparar na vida real ao entrar em contato com uma instituição financeira. A resposta requer 

algum conhecimento financeiro e alguma competência em termos de cálculo mental.   

 

Tabela 22. Taxa de acerto por tipo de questão de conhecimento financeiro e cidade dos alunos 

do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os alunos da escola de São Paulo apresentaram os maiores percentuais de acerto em 

todos os quatro conceitos: diversificação de risco 48%, inflação 82%, matemática financeira 

77% e conhecimento de juros compostos 62% e 45%. São Bernardo do Campo apresentou o 

menor percentual de acerto em três dos quatro conceitos: diversificação de risco (31%), 

matemática financeira (43%) e conhecimento de juros compostos (32%). Barueri apresentou o 

menor percentual de acerto em inflação (56%). Esses dados indicam que existe alguma 

dificuldade em compreender as questões e selecionar a resposta correta.  

Percebe-se que o nível de compreensão sobre o conceito de diversificação do risco é o 

mais baixo (38%), porém isso não acontece somente nesta pesquisa. Segundo Klapper, Lusardi 

e Oudheusden (2015), a diversificação do risco figura em uma das maiores disparidades entre 

os países, onde 64% dos respondentes entendem desse conceito nas economias avançadas 

contra 28% nas economias emergentes. No geral, 35% dos adultos respondem corretamente a 

essa pergunta, sendo esse percentual não muito diferente do obtido nas três cidades de São 

Paulo (38%).   

Machado (2011) apresentou questões semelhantes para avaliar o nível de conhecimento 

dos alunos do ensino secundário na região de Lisboa e comparou com os resultados obtidos nos 

EUA. A tabela a seguir apresenta o resultado comparando com os dados desta pesquisa. Ao 

analisar os dados conclui-se que os alunos das cidades pesquisadas em São Paulo apresentam 

um maior nível de conhecimento em inflação (67,3%), talvez em virtude das experiências 

ocorridas na história econômica brasileira. Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015) afirmam que 

as pessoas podem ter uma melhor compreensão dos conceitos financeiros quando são 

confrontados com eles em sua vida diária, refletindo a experiência em seus conhecimentos. No 

que se refere a conhecimentos de juros compostos, o nível de conhecimento dos alunos que 

frequentam as escolas em São Paulo se mostra bem abaixo (46,8%) dos EUA (59,0%). Ao 

analisar o nível de conhecimento de matemática financeira, os alunos que frequentam as escolas 

em São Paulo (55,9%) apresentam desempenho melhor que o dos alunos da região de Lisboa 

(51,2%).  

 

Tabela 23. Comparativo da taxa de acerto de questões de conhecimento financeiro da pesquisa 

de ensino médio público no Estado de São Paulo com Portugal e EUA 

Cidade
Diversificação 

de risco
Inflação

Matemática 

financeira

Barueri 35% 56% 46% 58% 40%

São Bernardo do Campo 31% 61% 43% 43% 32%

São Paulo 48% 82% 77% 62% 45%

Total 38% 67% 56% 54% 39%

Conhecimento de juros 

compostos
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Fonte: Dados da pesquisa e Machado (2011) 

 

Tabela 24. Taxa de acerto por tipo de questão de conhecimento financeiro, gênero (M = 

masculino e F = feminino) e cidade do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gênero masculino tem um percentual de acerto superior ao gênero feminino em quase 

todos os tipos de questão, e este comportamento ocorre nas três cidades pesquisadas. Exceção 

feita para o tema inflação em Barueri (61%) e São Paulo (85%), além do conhecimento de juros 

compostos em Barueri (41%).  

 

Tabela 25. Taxa de acerto de conceitos financeiros por cidade no ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Seguindo o critério de Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), qual seja, o limite 

mínimo de acerto de 3 conceitos, conclui-se que 44% dos alunos pesquisados possuem um nível 

adequado de conhecimento financeiro. Se for realizada uma análise por cidade, São Paulo é a 

que apresenta o maior percentual (66%), seguida de Barueri (35%) e São Bernardo do Campo 

(27%). A cidade que apresentou o maior percentual de alunos que acertou os quatro conceitos 

foi São Paulo (23%) e a cidade que apresentou o maior percentual de alunos que não acertou 

nenhum conceito foi SBC (7%). 

Segundo Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), os níveis diferem de acordo com o 

gênero. Em todo o mundo, 35% dos homens e 30% das mulheres apresentam acerto de, pelo 

menos, 3 dos 4 conceitos básicos. Essa diferença de gênero é encontrada tanto nas economias 

Tipo
Brasil                

(Ensino Público)
Portugal EUA

Conhecimento de juros 

compostos
46,8% 54,5% 59,0%

Inflação 67,3% 39,8% 43,0%

Matemática financeira 55,9% 51,2% 62,0%

M F M F M F M F M F

Barueri 37% 33% 53% 61% 51% 40% 62% 53% 39% 41%

São Bernardo do Campo 34% 28% 64% 59% 48% 38% 51% 36% 33% 31%

São Paulo 54% 43% 79% 85% 86% 68% 66% 59% 50% 41%

Cidade

Diversificação de 

risco
Inflação

Matemática 

financeira

Conhecimento de 

juros compostos 1

Conhecimento de 

juros compostos 2

Cidade
Nenhum 

conceito

Um 

conceito

Dois 

conceitos

Três 

conceitos

Quatro 

conceitos

Total 

alunos

Barueri 5% 27% 33% 26% 9% 100%

São Bernardo do Campo 7% 30% 36% 22% 5% 100%

São Paulo 2% 11% 21% 43% 23% 100%

Total 5% 22% 30% 31% 13% 100%
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avançadas quanto nas economias emergentes. A diferença nas economias emergentes é de 5 

pontos percentuais (pp). Analisando os dados da pesquisa, percebe-se que a diferença por 

gênero é superior à encontrada nas economias emergentes (9 pp), chegando ao extremo de 13 

pp em São Paulo, quando analisado o desempenho por cidade.   

 

Tabela 26. Nível de conhecimento financeiro (mínimo de 3 acertos dos 4 conceitos) por gênero 

e cidade do ensino médio público  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além das mulheres apresentarem uma probabilidade menor em fornecer respostas 

corretas às questões de conhecimento financeiro, elas também são mais propensas a assinalarem 

a alternativa “Não sei”, como se pode observar pelos dados da tabela a seguir. Considerou-se 

pertinente incluir esta opção para dar possibilidade ao aluno de reconhecer que não sabe o que 

está sendo perguntado, visto que as questões exigem um conhecimento específico. Desta forma, 

consegue-se obter uma informação mais precisa sobre o autoconhecimento do respondente, 

visto que o mesmo pode não conhecer como responder corretamente e ter essa consciência. 

Retirando Barueri, que apresenta um empate entre os gêneros, nas demais cidades analisadas o 

percentual feminino é sempre maior que o percentual masculino.   

 

Tabela 27. Percentual de vezes que a opção "Não sei" foi assinalada nas questões de 

conhecimento financeiro por cidade e gênero do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015) afirmam que, em países mais ricos, dependendo 

do PIB per capita, os níveis de conhecimento financeiro tendem a ser mais elevados. Nas 

economias mais pobres não há evidência de que o rendimento esteja associado ao conhecimento 

financeiro, sendo isso possível devido às políticas relacionadas à educação e proteção ao 

consumidor, a nível nacional, que moldam a literácia financeira. Os autores fizeram um estudo 

onde separaram em dois grupos as famílias que moravam nas economias emergentes: 60% das 

famílias mais ricas e 40% das famílias mais pobres. Concluíram que nas famílias mais ricas a 

taxa de alfabetização financeira é de 31% enquanto que nas famílias mais pobres é de 23%. O 

tamanho da diferença depende da economia analisada. 

Cidade Masculino Feminino Total

Barueri 36% 33% 35% 3 pp

São Bernardo do Campo 31% 23% 27% 8 pp

São Paulo 73% 60% 66% 13 pp

Total 48% 39% 44% 9 pp

Diferença 

(M-F)

Cidade Masculino Feminino Total

Barueri 13% 13% 13%

São Bernardo do Campo 23% 29% 26%

São Paulo 10% 16% 13%

Total 15% 20% 18%



45 

 

Analisando os dados da pesquisa percebe-se que os maiores percentuais de respondentes 

considerados financeiramente alfabetizados estão nas classes sociais mais elevadas, quais 

sejam, classes A (63%), B1 (47%), B2 (41%) e C1 (42%), podendo levantar a questão de que a 

renda pode explicar a diferença no conhecimento financeiro (C2 = 30% e D-E = 17%).  

 

Tabela 28. Nível de conhecimento financeiro (mínimo de 3 acertos dos 4 conceitos) por classe 

social e cidade do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015) informam que nas economias emergentes os 

adultos jovens (entre 15 e 35 anos) apresentam um maior nível de conhecimento financeiro 

(32%) e este percentual tende a cair ao longo dos anos, chegando a 17% para adultos mais 

velhos (mais de 65 anos). O nível de conhecimento financeiro da pesquisa realizada em São 

Paulo apresenta valores superiores a 32% (44%). Se for analisado o resultado por cidade, SBC 

apresenta nível inferior ao indicado nas economias emergentes (27%). 

 

Tabela 29. Nível de conhecimento financeiro (mínimo de 3 acertos dos 4 conceitos) por idade 

e cidade do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015) entendem que o nível de conhecimento 

financeiro aumenta com a obtenção educacional, além de estar fortemente associado às 

habilidades matemáticas, bem como a idade e a renda. De acordo com os autores, em economias 

emergentes, 52% dos adultos com ensino médio (entre 9 e 15 anos de escolaridade) possuem 

nível adequado de conhecimento financeiro. Já os adultos que têm educação primária (até 8 

anos de escolaridade), o nível de conhecimento financeiro cai para 31%. Os alunos do 1º ano 

do ensino médio estão mais próximos da taxa de educação primária, visto que iniciaram o 

ensino médio recentemente, portanto, estão mais próximos de 31%. Neste caso, somente São 

Paulo (65%) apresenta valor superior, sendo Barueri (28%) e SBC (22%) abaixo do nível obtido 

em economias emergentes, ou seja, abaixo de 31%. Conforme aumenta a obtenção educacional 

fica claro o aumento do nível de conhecimento financeiro (de 36% no 1º ano para 48% no 2º 

ano e 50% no 3º ano), demonstrando forte indício de que existe uma relação entre nível de 

conhecimento financeiro adequado e obtenção educacional. 

 

Cidade Classe A Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D-E Total

Barueri 29% 29% 38% 37% 32% 20% 35%

São Bernardo do Campo 36% 30% 27% 26% 13% 0% 27%

São Paulo 74% 64% 60% 70% 75% 0% 66%

Total 63% 47% 41% 42% 30% 17% 44%

Cidade 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18  anos 19 anos 20 anos 21 anos Total

Barueri 0% 22% 37% 31% 60% 25% 33% 0% 35%

São Bernardo do Campo 23% 23% 33% 22% 40% 0% 0% 0% 27%

São Paulo 75% 64% 64% 67% 71% 0% 0% 0% 66%

Total 57% 41% 46% 39% 57% 25% 33% 0% 44%
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Tabela 30. Nível de conhecimento financeiro (mínimo de 3 acertos dos 4 conceitos) por ano de 

curso e cidade do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), as habilidades de conhecimento 

financeiro são importantes para pessoas que utilizam produtos financeiros, uma vez que pessoas 

sem estas habilidades podem incorrer em desastres financeiros, tais como, elevado 

endividamento, inadimplência ou até falência, caso possua um negócio próprio. Nas principais 

economias emergentes 30% dos adultos detentores de conta bancária possuem um nível 

adequado de conhecimento financeiro. Analisando os dados da pesquisa, observa-se que o 

percentual de alunos que acertaram, no mínimo 3 dos 4 conceitos e que não possuem produtos 

financeiros (37%) é menor quando comparado ao percentual de alunos que possuem algum 

produto financeiro (conta bancária = 55%, poupança = 56%, cartão de crédito = 52% e ações = 

43%). No geral (46%), o nível está acima do apresentado nas principais economias emergentes 

(30%). 

 

Tabela 31. Nível de conhecimento financeiro (mínimo de 3 acertos dos 4 conceitos) por produto 

financeiro e cidade do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.1.5 Comportamento Financeiro 

 

Segundo Atkinson e Messy (2012), o comportamento é um elemento essencial na 

alfabetização financeira. Para analisar o comportamento dos alunos do ensino médio utilizou-

se o método de cálculo de Atkinson e Messy (2012). No questionário proposto pelos autores o 

respondente ganha um ponto se assinalar a escala entre 4 e 5 (a escala proposta pelos autores é 

de 1 a 5), demonstrando que naquele quesito proposto na questão o respondente possui 

comportamento financeiro adequado. Neste trabalho a escala é de 0 a 10, sendo que a pessoa 

pontua quando escolhe entre 7 e 10. O percentual de alunos que pontuou em cada questão está 

disponível na tabela a seguir.  

 

Cidade 1o ano 2o ano 3o ano Total

Barueri 28% 36% 48% 35%

São Bernardo do Campo 22% 38% 20% 27%

São Paulo 65% 67% 67% 66%

Total 36% 48% 50% 44%

Cidade
Nenhuma das 

opções

Conta 

bancária
Poupança

Cartão de 

crédito
Ações Total

Barueri 33% 41% 44% 41% 0% 37%

São Bernardo do Campo 23% 36% 34% 44% 0% 29%

São Paulo 58% 86% 76% 64% 100% 69%

Total 37% 55% 56% 52% 43% 46%
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Tabela 32. Nível de comportamento financeiro por questão e cidade do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Atkinson e Messy (2012) acreditam que as pessoas devem ficar atentas sobre a 

movimentação de seus produtos financeiro para evitar descontrole, fraude entre outros. A 

questão Q25 trabalha com esta ideia (“Controlo meus gastos todos os meses”) e apresenta um 

nível de comportamento financeiro baixo, sugerindo que 61% dos entrevistados não costumam 

acompanhar seus gastos mensalmente. Aviz (2009) fez pergunta semelhante em sua pesquisa e 

concluiu que somente 30% dos alunos do ensino médio público e privado do Distrito Federal 

anotam e controlam seus gastos pessoais mensalmente. Segundo Aviz (2009), esse 

comportamento não colabora para a gestão financeira pessoal dos alunos uma vez que não se 

tem ideia do destino dos recursos disponíveis, dificultando a estimativa dos gastos e possível 

acúmulo de capital. Um maior controle de gastos favorece o aluno no momento de planejar seu 

fluxo de caixa, evitando exageros no consumo.  

Atkinson e Messy (2012) afirmam que uma pessoa financeiramente alfabetizada sempre 

terá ideia da quantidade de dinheiro que ela pode gastar em uma compra. Na questão Q34, ao 

perguntar se o aluno analisa suas finanças antes de fazer alguma grande compra, o nível de 

comportamento financeiro sugere que 34% dos entrevistados estão cientes de que às vezes 

fazem compras sem considerar sua acessibilidade.  

Outro ponto relevante é a necessidade de definir metas financeiras a longo prazo e se 

esforçar para alcançá-las. As questões Q26 e Q36 trabalham com este assunto, concluindo que 

46% dos entrevistados se preocupam em fazer um planejamento para o futuro e 64% preferem 

juntar dinheiro do que comprar a prazo. Vê-se, portanto, que 54% dos alunos não se preocupam 

em traçar e trabalhar em direção a metas de longo prazo. 

Um comportamento que também apresenta informação relevante é no que se refere às 

responsabilidades domésticas financeiras. A questão Q27 trabalha com este assunto e pode-se 

inferir pelos dados da pesquisa que somente 24% dos entrevistados procuram participar das 

atividades familiares que envolvem dinheiro.   

Questões Barueri SBC São Total

Q25 Controlo meus gastos todos os meses 30% 31% 54% 39%

Q26 Planejo minha situação financeira no futuro 44% 42% 52% 46%

Q27 Procuro participar das atividades da família que envolvem dinheiro 32% 19% 23% 24%

Total 35% 31% 43% 36%

Q28 Ao comprar a prazo comparo as opções de crédito disponíveis 17% 13% 27% 19%

Q29 Não comprometo com compras a prazo minha mesada/salário 62% 79% 69% 70%

Q30 Não peço adiantamento de minha mesada/salário 91% 90% 85% 88%

Total Utilização de Crédito 57% 61% 60% 59%

Q31 Guardo o que posso todos os meses 34% 28% 49% 38%

Q32 Poupo visando a compra de um produto de maior valor no futuro 31% 34% 53% 40%

Total Investimento e Poupança 33% 31% 51% 39%

Q33 Comparo preços ao fazer uma compra 58% 68% 87% 72%

Q34 Analiso minhas finanças antes de fazer alguma grande compra 58% 60% 77% 66%

Q35 Não compro por impulso 67% 60% 59% 62%

Q36 Prefiro juntar dinheiro para comprar algo à vista do que financiado 58% 59% 72% 64%

Q37 Negocio descontos para pagamento à vista 47% 39% 52% 46%

Total Consumo Planejado 57% 57% 69% 62%

Total Comportamento Financeiro 48% 48% 58% 52%
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Atkinson e Messy (2012) entendem que o comportamento da economia é importante 

para a alfabetização financeira, trabalhando com a questão da poupança e destacando a 

importância de que a poupança foi intencional e não devido à diferença entre o rendimento e os 

gastos. Esse assunto foi abordado nas questões Q31 (38%) e Q32 (40%) onde, no máximo, 40% 

dos entrevistados se preocupa com esse assunto. Talvez isto ocorra pelo fato de não possuírem 

renda periódica, recebendo valores quando necessário para casos específicos, impedindo o 

gerenciamento dos recursos livremente. 

Um dado que chama a atenção é que 38% dos alunos compra por impulso. Aviz (2009) 

chega a um percentual bem menor (18%) ao analisar o comportamento dos alunos do ensino 

médio público e privado do Distrito Federal.  Isso demonstra a necessidade que se tem em 

conscientizar esta população sobre o consumo, uma vez que existe uma ideia de consumo 

veiculada em propagandas que vai contra à ideia de consumo planejado, afetando os jovens na 

tomada de decisão segura e consciente.    

Cabe destacar que a questão Q28 (“Ao comprar a prazo comparo as opções de crédito 

disponíveis”) é a que apresenta o menor nível de comportamento financeiro (19%), e isso se 

deve ao fato de os alunos do ensino médio que participaram da pesquisa não utilizarem crédito, 

sendo sempre preferível comprar à vista ou juntar o dinheiro para compra num futuro próximo.  

No geral, menos da metade (46%) das questões apresenta pontuação superior a 50%, 

portanto, existe uma grande quantidade de alunos que poderiam se beneficiar com a mudança 

de comportamento financeiro. 

Os melhores comportamentos estão relacionados à utilização de crédito (59%) e ao 

consumo planejado (62%) enquanto os piores comportamentos estão ligados ao gerenciamento 

financeiro (36%) e ao investimento e poupança (39%).  

 

3.1.6 Atitude Financeira 

 

As questões de atitude financeira tentam captar uma atitude subjacente informando se o 

aluno tende a se preocupar com as gratificações no presente ou a segurança no longo prazo. 

Para analisar a atitude dos alunos do ensino médio utilizou-se o método de cálculo de Atkinson 

e Messy (2012). No questionário proposto pelos autores o respondente ganha um ponto se 

assinalar a escala entre 4 e 5 (a escala proposta pelos autores é de 1 a 5), demonstrando que 

naquele quesito proposto na questão o respondente possui atitude financeira adequada. Neste 

trabalho a escala é de 0 a 10, sendo que a pessoa pontua quando escolhe entre 7 e 10. O 

percentual de alunos que pontuou em cada questão está disponível na tabela a seguir.  

Em todas as afirmações a proporção de alunos que possui atitudes financeiras positivas 

elevadas é superior a 50%, sendo que a maior proporção ocorre com os alunos da cidade de São 

Paulo (85%) e a menor proporção ocorre com os alunos de Barueri (63%). Isto significa dizer 

que os alunos se identificam com atitudes em relação ao planejamento para o futuro. 

A maior proporção ocorre na questão sobre controlar os gastos mensais (87%). Isto 

significa dizer que os alunos têm consciência da importância de se saber no que gastam, quanto 

gastam e quando gastam, porém, ainda não conseguem atingir este objetivo, visto que somente 

39% efetivamente fazem esta atividade.  

A menor proporção ocorre na compra a prazo, e isto se justifica porque eles não 

costumam comprar a prazo, preferindo comprar à vista. Uma justificativa a esse comportamento 

é o fato de não receberem dinheiro periodicamente.  
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Tabela 33. Nível de atitude financeira por questão e cidade do ensino médio público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2 Sistema Mackenzie de Ensino 

 

3.2.1 População e Amostra 

 

A população é representada pelos alunos regularmente matriculados no curso de Ensino 

Médio nas escolas do Sistema Mackenzie de Ensino, pertencentes ao primeiro, segundo e 

terceiro ano do Ensino Médio. A amostra é composta por 223 respondentes. A pesquisa foi 

realizada no 2º semestre de 2017. Os alunos foram convidados a participar e os que 

concordaram em responder, passaram a integrar o conjunto da pesquisa. O aluno, mesmo depois 

de ler o questionário, poderia optar por não responder. 

 

3.2.2 Perfil do Respondente 

 

Participaram da pesquisa 223 estudantes do Sistema Mackenzie de Ensino (SME). A 

maioria (92%) dos alunos está entre as classes A (48%), B1 (18%) e B2 (26%). Os alunos do 

ensino público se concentram nas classes B2 (37%) e C1 (22%). 

 

 

 

Gráfico 8- Quantidade de alunos do ensino público e do SME por classe social (renda familiar 

média) 

Questões Barueri SBC São Paulo Total

Q38 Considero importante controlar os gastos mensais 76% 87% 96% 87%

Q39
Considero importante estabelecer metas financeiras para o 

futuro
75% 84% 85% 82%

Q40 Considero importante poupar dinheiro mensalmente 60% 78% 89% 77%

Q41
Penso que o modo como uma pessoa controla o dinheiro 

hoje irá afetar seu futuro
58% 64% 78% 67%

Q42
Ao comprar a prazo considero importante comparar as 

ofertas de crédito disponível
47% 67% 79% 66%

Total Atitude Financeira 63% 76% 85% 76%
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 9 - Quantidade de alunos do ensino médio público e privado que recebem mesada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos alunos do SME (63%) recebe mesada ou semanada. O mesmo ocorre para 

os alunos do ensino público (53%), levando em consideração somente os alunos que 

responderam à questão (29% não responderam). 
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Os alunos do SME, na sua maioria, não trabalham (94%), ocorrendo o mesmo caso no 

ensino público, levando em consideração somente os alunos que responderam à questão (18%).  

 

Gráfico 10 - Quantidade de alunos do ensino médio público e privado que trabalham 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 11 - Média do indicador de percepção quanto ao gasto dos alunos do ensino médio 

público e privado por tipo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi solicitado ao aluno que indicasse, numa escala likert (de 0 a 10), qual a intensidade 

de gastos de acordo com o tipo (vestuário, alimentação, telefone, lazer e despesas pessoais). 

Observa-se que os maiores gastos ocorrem com alimentação (SME = 5,4 e Público = 6,0) e 
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lazer (SME = 4,3 e Público = 5,8), sendo o maior diferencial das médias no item vestuário, onde 

os alunos do ensino público apresentam maiores gastos (4,9) que no SME (2,9).  

A maioria dos alunos do SME (61%) possui produto financeiro. Isso contrasta com a 

situação dos alunos do ensino médio público, onde 57% não possui produtos financeiros.  

 

Gráfico 12 - Percentual de alunos do ensino médio público e privado que possuem produtos 

financeiros 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos que possuem produtos financeiros, o ponto em comum entre os dois grupos é que 

a poupança é o produto financeiro mais escolhido (público = 75% e SME = 84%). Em seguida 

vem a conta bancária a qual possibilita maior facilidade de acesso ao cartão de crédito, produto 

que está em terceiro lugar no ranking.  

 

Gráfico 13 - Percentual de alunos do ensino médio público e privado por produtos financeiros 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

Ao aluno foi questionado quem era o responsável pelas contas da casa. Nesta situação, 

o aluno poderia escolher mais de uma opção. Em sua maioria (80%), o pai e/ou padrasto é o 

43%

61%57%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ensino Público SME

Possui Não possui

39%

75%

24%

3%

35%

84%

30%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Conta bancária

Poupança

Cartão de crédito

Ações

SME Ensino Público



53 

 

responsável pelo sustento da família sendo, em segundo lugar, a mãe e/ou madrasta com 63% 

de votos.  

 

Gráfico 14- Participação percentual por tipo de responsável pelas contas da casa dos alunos do 

SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 15 – Participação percentual por tipo de pessoa que vive na residência do aluno do 

SME e que trabalha 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionado sobre as pessoas que residem na residência do aluno e que 

trabalham, a maioria respondeu pai e/ou padrasto (78%). Em segundo lugar, a mãe e/ou 
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madrasta, com 74%. Nesta questão, o aluno poderia assinalar quantas opções fossem 

necessárias.    

 

Gráfico 16- Nota de matemática dos alunos do SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A nota média de matemática é de 6,75 com desvio padrão de 2,43 e coeficiente de 

variação de 0,36. A nota mínima é zero e a nota máxima é 10. A mediana é 7 e a moda é 6. 

 

Gráfico 17 - Intensidade com que as pessoas de casa falam com os alunos do SME sobre como 

se deve usar o dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A maioria dos alunos (95%) conversa com as pessoas de casa sobre como se deve usar 

o dinheiro (35% = às vezes e 60% = muitas vezes).  
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Gráfico 18 - Intensidade com que os professores falam com os alunos do SME sobre como se 

deve usar o dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a maioria dos alunos (55%), os professores conversam às vezes sobre como se deve 

usar o dinheiro. Do total de alunos pesquisados, 30% indicam que os professores nunca falam 

sobre este assunto.  

Quando questionado se a escola deveria falar sobre como se deve usar o dinheiro, 74% 

assinalaram que sim, 14% assinalaram que não e 13% não sabem sobre o assunto.  

  

Gráfico 19 – Opinião sobre a questão de a escola falar ou não sobre como se deve usar o dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Há predominância de alunos (34%) que frequenta a igreja Católica. 

Gráfico 20 - Frequência do aluno em locais religiosos 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando o aluno recebe dinheiro, a maioria (41%) gasta com diversão (cinema, boliche 

e lanches) e, em segundo lugar, economiza para o futuro (30%). 

 

Gráfico 21 - O que o aluno do SME faz com o dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos alunos do SME (56%) cuidam de tirar a mesa e separar a roupa. 

 

 

Gráfico 22 - O que o aluno do SME pensa com relação às tarefas de casa 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação à intensidade de contato do aluno do SME com seus pais, a maioria (64%) 

informa que os pais participam bastante da vida deles (39%) e o conhecem melhor que ninguém 

(25%). 

 

Gráfico 23 - Intensidade de contato do aluno do SME com seus pais 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao que os alunos do SME pensam sobre o trabalho de seus pais, 26% dos 

alunos do SME sabem o que os pais fazem, entendendo que tudo que eles fazem é o melhor 

(23%) e possuem admiração pela dedicação deles (40%). 
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Gráfico 24 - Identificação se o aluno do SME conhece o que os pais fazem e o que pensa sobre 

isso 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2.3 Conhecimento Financeiro 

 

Os alunos do SME apresentaram os maiores percentuais de acerto em todos os quatro 

conceitos. A questão de matemática financeira (83%) e inflação (78%) apresentam os maiores 

percentuais de acerto, enquanto que o menor percentual de acerto ocorre na questão de 

conhecimento de juros compostos (49%).  

 

Gráfico 25 - Taxa de acerto por tipo de questão de conhecimento financeiro no ensino público 

e no SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 34 - Comparativo da taxa de acerto de questões de conhecimento financeiro do ensino 

público, SME, Portugal e EUA 

 

Fonte: Dados da pesquisa e Machado (2011) 

 

Machado (2011) apresentou questões semelhantes para avaliar o nível de conhecimento 

dos alunos do ensino secundário da região de Lisboa e comparou com os resultados obtidos nos 

EUA. Ao comparar os dados conclui-se que o nível de conhecimento de juros compostos dos 

alunos do SME (57,8%) é semelhante ao dos alunos dos EUA (59,0%). No que se refere ao 

nível de conhecimento de inflação (77,6%) e matemática financeira (83,0%), o nível dos alunos 

do SME é superior ao dos EUA (43,0% e 62,0 respectivamente) e Portugal (39,8% e 51,2% 

respectivamente).  

De acordo com Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), o nível adequado de 

conhecimento financeiro ocorre quando o indivíduo acerta, no mínimo, 3 dos 4 conceitos. 

Seguindo este critério, conclui-se que 69% dos alunos do SME e 44% dos alunos do ensino 

público possuem nível adequado de conhecimento financeiro, concluindo que os alunos do 

SME estão mais bem preparados que os do ensino público.  

 

Gráfico 26 - Taxa de acerto de conceitos financeiros por cidade no ensino médio público e no 

SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 27 - Percentual de vezes que a opção "Não sei" foi assinalada nas questões de 

conhecimento financeiro do ensino público e SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelo gráfico, observa-se que os alunos do SME possuem menor propensão a assinalar a 

alternativa “Não sei”. Além disso, percebe-se que tanto no ensino público como no SME os 

alunos reconhecem que não possuem conhecimento específico sobre diversificação de risco. 

 

3.2.4 Comportamento Financeiro 

 

Tabela 35. Nível de comportamento financeiro por questão e cidade do ensino médio público e 

SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Questões Ensino Público SME Total

Q25 Controlo meus gastos todos os meses 39% 38% 39%

Q26 Planejo minha situação financeira no futuro 46% 37% 44%

Q27 Procuro participar das atividades da família que envolvem dinheiro 24% 25% 24%

Total 36% 33% 35%

Q28 Ao comprar a prazo comparo as opções de crédito disponíveis 19% 11% 17%

Q29 Não comprometo com compras a prazo minha mesada/salário 70% 81% 73%

Q30 Não peço adiantamento de minha mesada/salário 88% 94% 90%

Total Utilização de Crédito 59% 62% 60%

Q31 Guardo o que posso todos os meses 38% 35% 37%

Q32 Poupo visando a compra de um produto de maior valor no futuro 40% 38% 39%

Total Investimento e Poupança 39% 36% 38%

Q33 Comparo preços ao fazer uma compra 72% 53% 67%

Q34 Analiso minhas finanças antes de fazer alguma grande compra 66% 53% 62%

Q35 Não compro por impulso 62% 65% 63%

Q36 Prefiro juntar dinheiro para comprar algo à vista do que financiado 64% 53% 61%

Q37 Negocio descontos para pagamento à vista 46% 43% 45%

Total Consumo Planejado 62% 53% 60%

Total Comportamento Financeiro 52% 48% 51%
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Segundo Atkinson e Messy (2012), o respondente possui comportamento financeiro 

adequado quando escolhe entre 7 e 10 na escala likert. O percentual de alunos que pontuou em 

cada questão está disponível na tabela acima.  

Analisando o comportamento no que se refere ao controle mensal dos gastos (Q25), 

observa-se que os dois grupos apresentam um nível de comportamento abaixo do necessário, 

uma vez que 61% dos entrevistados não costuma acompanhar os gastos mensalmente.  

No que se refere a analisar as finanças antes de fazer alguma grande compra (Q34), os 

alunos do ensino público apresentam um comportamento mais adequado (66%) quando 

comparado com o dos alunos do SME (53%). 

Outro ponto relevante é a necessidade de definir metas financeiras a longo prazo e se 

esforçar para alcançá-las (Q26). Novamente, os alunos do ensino público (46%) apresentam 

comportamento mais adequado que os do SME (37%).  

No geral, para os dois grupos, menos da metade (46%) das questões apresenta pontuação 

superior a 50%. A média do grupo do ensino público (52%) é melhor que a do SME (48%), 

apresentando diferença de 4 pontos percentuais. Portanto, os dois grupos podem se beneficiar 

com a mudança de comportamento financeiro. 

Os melhores comportamentos estão relacionados à utilização de crédito (Ensino público 

= 59% e SME = 62%) e ao consumo planejado (Ensino público = 62% e SME = 53%) enquanto 

os piores comportamentos estão ligados ao gerenciamento financeiro (Ensino público = 36% e 

SME = 33%) e ao investimento e poupança (Ensino público = 39% e SME = 36%).  

 

3.2.5 Atitude Financeira 

 

As questões de atitude financeira tentam captar uma atitude subjacente informando se o 

aluno se preocupa com a alocação dos recursos no presente e no futuro. O aluno apresenta 

atitude adequada quando escolhe entre 7 e 10 na escala likert. O percentual de alunos que 

pontuou em cada questão está disponível na tabela a seguir.  

 

Tabela 36. Nível de atitude financeira por questão e cidade do ensino médio público e SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em todas as afirmações a proporção de alunos que possui atitudes financeiras positivas 

elevadas é superior a 50%, com exceção do grupo SME na Q42 onde se questiona sobre a 

comparação de ofertas na compra a crédito (39%). Também se observa que o percentual obtido 

Questões Ensino Público SME Total

Q38 Considero importante controlar os gastos mensais 87% 64% 81%

Q39 Considero importante estabelecer metas financeiras para o 82% 59% 76%

Q40 Considero importante poupar dinheiro mensalmente 77% 63% 73%

Q41
Penso que o modo como uma pessoa controla o dinheiro 

hoje irá afetar seu futuro
67% 61% 66%

Q42
Ao comprar a prazo considero importante comparar as 

ofertas de crédito disponível
66% 39% 59%

Total Atitude Financeira 76% 57% 71%
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pelos alunos do ensino público (76%) é sempre superior ao obtido pelos alunos do SME (57%), 

indicando melhor atitude financeira.  

 

4 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 

 

4.1 Construto de Comportamento Financeiro 

 

Para mensurar o construto “comportamento financeiro” são utilizados quatro construtos: 

gestão financeira, utilização de crédito, investimento/poupança e consumo planejado. O modelo 

é apresentado na figura a seguir e as questões estão identificadas no apêndice A. Como os dados 

não são aderentes a uma distribuição normal multivariada, para a modelagem de equações 

estruturais (MEE) utilizou-se o modelo de estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais 

(Partial Least Square – PLS) no software SmartPLS versão 2.0 M3. Utilizou-se o PLS 

Algorithm para rodar o MEE principal. Na opção “Weighting Scheme” optou-se por “Factor 

Weighting Scheme” onde se faz uma análise fatorial confirmatória. Na opção “Data Metric” 

optou-se por média = 0 e desvio padrão = 1. Na opção “Maximum Iterations” optou-se por 300. 

Na opção “Abort Criterion” optou-se por 0,00001. E, para finalizar, para a opção “Initial 

Weights” optou-se por 1.  

 

 

Figura 2 - Diagrama do modelo inicial do construto comportamento financeiro 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Agora inicia-se a análise do ajuste do modelo. Primeiro, avalia-se o modelo de 

mensuração e depois avalia-se o modelo de caminho de acordo com Henseler et al (2009) e 

Götz et al (2010).  
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Tabela 37 - Valores da qualidade do ajuste do modelo MEE de comportamento financeiro - 

modelo inicial 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O primeiro aspecto a ser observado no modelo de mensuração são as Validades 

Convergentes. Segundo o critério de Fornell e Larcker os valores das AVEs devem ser maiores 

que 0,5. Percebe-se que a variável latente “Consumo” (0,4453) apresenta valor inferior a 0,5. 

Portanto, alguma variável observada deverá ser eliminada. Analisando o diagrama do modelo 

inicial percebe-se que a questão 35 (–0,042) apresenta uma carga fatorial baixa e negativa. O 

diagrama do modelo sem a questão 35 passa a ser o seguinte. 

 

Figura 3 - Diagrama do modelo do construto comportamento financeiro sem a questão 35 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 38 - Valores da qualidade do ajuste do modelo MEE de comportamento financeiro sem 

a questão 35 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

            AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

 Consumo 0,4453 0,7553 0,3379 0,5973 0,4453 0,0278

 Crédito 0,5336 0,0860 0,1208 -0,4993 0,5336 0,0629

  Gestão 0,5886 0,8089 0,0000 0,6508 0,5886 0,0000

Poupança 0,7754 0,8735 0,2762 0,7104 0,7754 0,0443

            AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

 Consumo 0,5562 0,8322 0,3380 0,7327 0,5562 0,0345

 Crédito 0,5336 0,0859 0,1208 -0,4993 0,5336 0,0629

  Gestão 0,5886 0,8089 0,0000 0,6508 0,5886 0,0000

Poupança 0,7754 0,8735 0,2762 0,7104 0,7754 0,0443
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Ao retirar a questão, todas as variáveis latentes ficam com AVE superior a 0,5: 

“Consumo” = 0,5562; “Crédito” = 0,5336; “Gestão” = 0,5886 e “Poupança” = 0,7754.  

Após garantir a Validade Convergente, analisa-se a Confiabilidade Composta (CC), a 

qual prioriza as variáveis de acordo com suas confiabilidades. Em outras palavras, é avaliado 

se a amostra está livre de vieses ou se as respostas, em seu conjunto, são confiáveis.  De acordo 

com Hair et al (2014), valores entre 0,7 e 0,9 são considerados satisfatórios. A coluna 

“Composite Reliability” apresenta dados superiores a 0,8 (“Consumo” = 0,8322; “Gestão” = 

0,8089 e “Poupança” = 0,8735) exceto a variável latente “Crédito” (0,0859).  

Calculando a correlação entre Q28, Q29 e Q30, variáveis observadas da variável latente 

“Crédito”, percebe-se que a Q28 apresenta correlação negativa com as demais (Q29 =  –0,46930 

e Q130 = –0,18146). Neste caso, é melhor tirar a variável latente “Crédito”.  

 

Tabela 39- Correlação entre Q28, Q29 e Q30 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O diagrama do modelo sem a variável latente “Crédito” passa a ser o seguinte. 

 

Figura 4- Diagrama do modelo do construto comportamento financeiro sem a variável latente 

“Crédito” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao retirar a variável latente “Crédito”, todas as variáveis latentes ficam com AVE 

superior a 0,5: “Consumo” = 0,5565; “Gestão” = 0,5873 e “Poupança” = 0,7754. Analisando 

Q28 Q29 Q30

Q28 1

Q29 -0,46930 1

Q30 -0,18146 0,27615 1
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os dados da coluna “Composite Reliability”, observa-se que as variáveis latentes apresentam 

valores superiores a 0,8 (“Consumo” = 0,8324; “Gestão” = 0,8075 e “Poupança” = 0,8735), 

confirmando que a amostra está livre de vieses ou que as respostas, em seu conjunto, são 

confiáveis. 

 

Tabela 40 - Valores da qualidade do ajuste do modelo MEE de comportamento financeiro sem 

a variável latente “Crédito” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A terceira etapa é a avaliação da Validade Discriminante (VD) do MEE onde, utilizando 

o critério de Fornell e Larcker (1981) comparam-se as raízes quadradas dos valores das AVEs 

com as correlações de Pearson entre as variáveis latentes. As raízes devem ser maiores que as 

correlações entre as variáveis latentes. Analisando os dados da tabela, nitidamente se constata 

que as raízes quadradas das AVEs (“Consumo” = 0,7460; “Gestão” = 0,7664 e “Poupança” = 

0,8806”) são maiores que as correlações entre as variáveis latentes (Consumo-Gestão = 0,5226; 

Consumo-Poupança = 0,4650 e Gestão-Poupança = 0,5139). Portanto, pelo critério de Fornell 

e Larcker (1981) constata-se que o modelo tem Validade Discriminante.  

 

Tabela 41 - Correlação e raiz do AVE de comportamento financeiro para avaliar a Validade 

Discriminante 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dando sequência à análise, como se está trabalhando com correlações e regressões 

lineares, deve-se avaliar a significância dessas relações. Para testar a significância das relações 

usa-se o módulo “Bootstrapping” que é uma técnica de re-amostragem. Para a opção “Sign 

Changes” optou-se por “No Sign Changes”, na opção “Cases” definiu-se como 856 (número de 

sujeitos da amostra), e na opção “Samples” definiu-se 1000. O diagrama do modelo do construto 

comportamento financeiro fica da seguinte forma. 

 

 

 

 

 

            AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

 Consumo 0,5565 0,8324 0,3255 0,7327 0,5565 0,1404

  Gestão 0,5873 0,8075 0 0,6508 0,5873 0

Poupança 0,7754 0,8735 0,2641 0,7104 0,7754 0,2045

        Consumo  Gestão Poupança

 Consumo 1,0000 0,0000 0,0000

  Gestão 0,5226 1,0000 0,0000

Poupança 0,4650 0,5139 1,0000

Raiz do AVE 0,7460 0,7664 0,8806
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Figura 5- MEE com os valores dos testes t de Student obtidos por meio do módulo 

Bootstrapping do SmartPLS para comportamento financeiro 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em todos os casos, os valores são superiores a 1,96 (última coluna “T Statistics 

[O/STERR]) e pode-se dizer que as correlações e os coeficientes de regressão são significantes, 

ou seja, são diferentes de zero, a um nível de confiança de 95%. Em outras palavras, todas as 

cargas fatoriais são significativas. 

 

Tabela 42 - T Student das variáveis latentes “Gestão”, “Consumo” e “Poupança” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O próximo passo é calcular a variável latente “Comportamento Financeiro” utilizando 

o score das variáveis latentes “Gestão”, “Consumo” e “Poupança”. Esse passo é realizado junto 

com a variável latente “Atitude Financeira”. 

 

               

Original Sample 

(O)

Sample Mean 

(M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

Standard Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR|)

  Q25 <- Gestão 0,8187 0,8199 0,0142 0,0142 57,8213

  Q26 <- Gestão 0,8432 0,8417 0,0128 0,0128 65,6568

  Q27 <- Gestão 0,6169 0,6158 0,0338 0,0338 18,2327

Q31 <- Poupança 0,8861 0,8859 0,0099 0,0099 89,1966

Q32 <- Poupança 0,8749 0,8747 0,0111 0,0111 79,1055

 Q33 <- Consumo 0,805 0,8043 0,0171 0,0171 47,0611

 Q34 <- Consumo 0,8278 0,8279 0,0132 0,0132 62,8734

 Q36 <- Consumo 0,6844 0,6827 0,029 0,029 23,6203

 Q37 <- Consumo 0,6511 0,6497 0,0264 0,0264 24,6263
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4.2 Construto de Atitude Financeira 

 

O modelo apresentado na figura a seguir busca mensurar o construto “comportamento 

financeiro” e o construto “atitude financeira”. O construto “comportamento financeiro” é 

formado pelos construtos “Gestão”, “Poupança” e “Consumo”. O construto “atitude financeira” 

é composto por cinco questões. Como os dados não são aderentes a uma distribuição normal 

multivariada, para a modelagem de equações estruturais (MEE) utilizou-se o modelo de 

estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais (Partial Least Square – PLS) no software 

SmartPLS versão 2.0 M3. Utilizou-se o PLS Algorithm para rodar o MEE principal. Na opção 

“Weighting Scheme” optou-se por “Factor Weighting Scheme” onde se faz uma análise fatorial 

confirmatória. Na opção “Data Metric” optou-se por média = 0 e desvio padrão = 1. Na opção 

“Maximum Iterations” optou-se por 300. Na opção “Abort Criterion” optou-se por 0,00001. E, 

para finalizar, para a opção “Initial Weights” optou-se por 1. O diagrama do modelo inicial dos 

construtos comportamento e atitude está disponível a seguir. 

 

Figura 6 - Diagrama do modelo dos construtos “Comportamento” e “Atitude” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O primeiro aspecto a ser observado no modelo de mensuração são as Validades 

Convergentes. Segundo o critério de Fornell e Larcker os valores das AVEs devem ser maiores 

que 0,5. Analisando o diagrama do modelo inicial percebe-se que as duas variáveis latentes, 

atitude (0,6513) e comportamento (0,6595) apresentam AVE superior a 0,5 garantindo a 

validade convergente.  

 

Tabela 43- Valores da qualidade do ajuste do modelo ME dos construtos “Comportamento” e 

“Atitude” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O segundo aspecto a ser analisado é a Confiabilidade Composta (CC). De acordo com 

Hair et al (2014), a CC é considerada satisfatória para valores entre 0,7 e 0,9 são considerados 

satisfatórios. A coluna “Composite Reliability” apresenta dados superiores a 0,8 para as duas 

                 AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

      Atitude 0,6513 0,9025 0 0,8640 0,6513 0

Comportamento 0,6595 0,8529 0,3669 0,7465 0,6595 0,2336
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variáveis, “Atitude” (0,9025) e “Comportamento” (0,8529), os quais são considerados 

satisfatórios.  

A terceira etapa é a avaliação da Validade Discriminante (VD) do MEE onde, utilizando 

o critério de Fornell e Larcker (1981) comparam-se as raízes quadradas dos valores das AVEs 

com as correlações de Pearson entre as variáveis latentes. As raízes devem ser maiores que as 

correlações entre as variáveis latentes. Analisando os dados da tabela, nitidamente se constata 

que as raízes quadradas das AVEs (“Atitude” = 0,8070 e “Comportamento” = 0,8121) são 

maiores que as correlações entre as variáveis latentes (Atitude-Comportamento = 0,6057). 

Portanto, pelo critério de Fornell e Larcker (1981) constata-se que o modelo tem Validade 

Discriminante.  

 

Tabela 44- Correlação e raiz do AVE de comportamento financeiro e atitude financeira para a 

Validade Discriminante 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para testar a significância das relações usa-se o módulo “Bootstrapping” que é uma 

técnica de reamostragem. O diagrama do modelo dos construtos comportamento e atitude está 

disponível a seguir. 

 

Figura 7- MEE com os valores dos testes T Student obtidos por meio do módulo Bootstrapping 

do SmarPLS para “Comportamento” e “Atitude” 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando os dados da coluna T Statistics (O/STERR), em todos os casos, os valores 

são superiores a 1,96 e pode-se dizer que as correlações e os coeficientes de regressão são 

significantes, ou seja, são diferentes de zero, a um nível de confiança de 95%. 

 

 

 

             Atitude Comportamento

      Atitude 1,0000 0,0000

Comportamento 0,6057 1,0000

Raiz do AVE 0,8070 0,8121
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Tabela 45 - T Student das variáveis “Atitude” e “Comportamento” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O próximo passo é calcular a variável latente “Alfabetização financeira” utilizando os 

scores das variáveis latentes “Comportamento” e “Atitude” e o resultado de “Conhecimento”.  

 

4.3 Construto de Alfabetização Financeira 

 

O modelo apresentado na figura a seguir busca mensurar o construto “alfabetização 

financeira”, que é formado pelos construtos “Comportamento financeiro” e “Atitude 

financeira”, além da nota de conhecimento financeiro. Como os dados não são aderentes a uma 

distribuição normal multivariada, para a modelagem de equações estruturais (MEE) utilizou-se 

o modelo de estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais (Partial Least Square – PLS) 

no software SmartPLS versão 2.0 M3. Utilizou-se o PLS Algorithm para rodar o MEE principal. 

Na opção “Weighting Scheme” optou-se por “Factor Weighting Scheme” onde se faz uma 

análise fatorial confirmatória. Na opção “Data Metric” optou-se por média = 0 e desvio padrão 

= 1. Na opção “Maximum Iterations” optou-se por 300. Na opção “Abort Criterion” optou-se 

por 0,00001. E, para finalizar, para a opção “Initial Weights” optou-se por 1. O diagrama do 

modelo do construto “Alfabetização” está disponível a seguir.  

 

Figura 8- Diagrama do modelo do construto “Alfabetização” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

                         

Original Sample 

(O)

Sample Mean 

(M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

Standard Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR|)

  Gestão <- Comportamento 0,8099 0,8088 0,0151 0,0151 53,7998

 Consumo <- Comportamento 0,859 0,8589 0,01 0,01 86,2356

Poupança <- Comportamento 0,7646 0,7639 0,0189 0,0189 40,5235

           Q38 <- Atitude 0,8637 0,8629 0,0131 0,0131 65,8364

           Q39 <- Atitude 0,8602 0,8592 0,0123 0,0123 69,8963

           Q40 <- Atitude 0,8709 0,8705 0,012 0,012 72,6394

           Q41 <- Atitude 0,6851 0,6855 0,0278 0,0278 24,6828

           Q42 <- Atitude 0,7366 0,7362 0,0206 0,0206 35,8159
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Tabela 46- Valores da qualidade do ajuste do modelo ME de alfabetização financeira 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O primeiro aspecto a ser observado no modelo de mensuração são as Validades 

Convergentes. Segundo o critério de Fornell e Larcker os valores das AVEs devem ser maiores 

que 0,5. Analisando o diagrama do modelo inicial percebe-se que a variável latente 

alfabetização financeira (0,5487) tem AVE superior a 0,5 garantindo a validade convergente.  

O segundo aspecto a ser analisado é a Confiabilidade Composta (CC). De acordo com 

Hair et al (2014), a CC é considerada satisfatória para valores entre 0,7 e 0,9 são considerados 

satisfatórios. A coluna “Composite Reliability” apresenta valor superior a 0,7 (0,7649) sendo 

considerado satisfatório.  

Para testar a significância das relações usa-se o módulo “Bootstrapping” que é uma 

técnica de reamostragem.  

 

Figura 9- MEE com valores dos testes t Student obtidos por meio do módulo Bootstrapping do 

SmartPLS para o construto “Alfabetização” 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 47 - T Student da variável “Alfabetização” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em todos os casos (Coluna T Statistics [O/STERR]) os valores são superiores a 1,96 e 

pode-se dizer que as correlações e os coeficientes de regressão são significantes, ou seja, são 

diferentes de zero, a um nível de confiança de 95%. 

 

                 AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Alfabetização 0,5487 0,7649 0 0,5447 0,5487 0

                              

Original Sample 

(O)

Sample Mean 

(M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

Standard Error 

(STERR)

T Statistics 

(|O/STERR|)

      Atitude <- Alfabetização 0,8644 0,8642 0,0131 0,0131 66,0133

Comportamento <- Alfabetização 0,8790 0,8785 0,0102 0,0102 86,0123

 Conhecimento <- Alfabetização 0,3553 0,3495 0,0673 0,0673 5,2773
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5 TESTES DE HIPÓTESES 

 

5.1 Teste de Normalidade dos Dados 

 

Utilizando o software SPSS v.24, foi realizado o teste de normalidade dos dados de 

Kolmogorov-Smirnov, uma vez que o número de observações da amostra é superior a 30. As 

hipóteses para os testes são: 

 

Ho: os dados possuem distribuição normal 

Ha: os dados não possuem distribuição normal 

 

Comparando o valor-p com o nível de significância, temos que 0,000 < 0,05 e, portanto, 

rejeita-se a hipótese nula de que os dados possuem distribuição normal. Desta forma, para 

realizar os testes de hipótese dos itens a seguir, serão utilizados testes não paramétricos.  

 

Tabela 48 - Teste de normalidade dos dados de Kolmogorov-Smirnov para as variáveis 

“Consumo planejado”, “Gestão financeira”, “Poupança e investimento”, "Conhecimento", 

"Atitude", "Comportamento" e "Alfabetização" 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2 Correlação 

 

Neste item foi realizado o teste para verificar a significância da correlação entre as 

variáveis conhecimento, atitude, comportamento e alfabetização financeira. Para calcular a 

correlação utilizou-se do coeficiente de correlação de Spearman, uma vez que os dados não 

possuem distribuição normal ou são dados discretos. As hipóteses para os testes são: 

Ho: não há correlação entre as variáveis 

Ha: há correlação entre as variáveis 
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Atkinson e Messy (2012) afirmam que o nível de comportamento financeiro aumenta 

com os resultados do conhecimento financeiro. Isso significa dizer que quanto mais o aluno 

obtém informação, maior a propensão a adotar um comportamento financeiro positivo. 

Analisando os dados da tabela, observa-se que existe uma correlação positiva (0,152) e 

significativa (valor-p = 0,000) entre as variáveis comportamento financeiro e conhecimento 

financeiro, confirmando a ideia exposta pelos autores.  

Os autores informam, também, que existe uma relação entre a atitude financeira e o 

comportamento financeiro. Em outras palavras, as pessoas que possuem atitudes positivas em 

relação ao longo prazo são mais propensas a comportar-se de maneira mais consistente com a 

consecução das metas de longo prazo. Analisando os dados, observa-se que existe uma 

correlação positiva (0,492) e significativa (valor-p = 0,000) entre atitude e comportamento, 

confirmando a ideia exposta pelos autores.  

Pode-se também indicar uma relação entre as variáveis conhecimento e atitude. A 

atitude financeira pode ser entendida como a predisposição à adoção de ações financeiras mais 

cuidadosas e pode ser ensinada e aprendida. Uma das maneiras é através do conjunto de 

informações que é ministrado para os alunos durante as aulas, no convívio com a família, nas 

redes sociais, nas experiências de vida, entre outras fontes. Quanto maior o nível de 

conhecimento, maior a propensão do aluno a adotar valores mais adequados que conduzem à 

adoção de um comportamento positivo frente às finanças pessoais. Analisando os dados da 

tabela, conclui-se que existe uma correlação positiva (0,094) e significativa (valor-p = 0,006) 

entre as variáveis atitude e conhecimento.  

 

Tabela 49- Coeficiente de correlação de Spearman entre conhecimento, atitude e 

comportamento financeiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3 Hipóteses de 1 a 7: a variável “escola”  

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 1: a escola influencia o nível de alfabetização financeira 
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Hipótese 2: a escola influencia o nível de comportamento financeiro 

Hipótese 3: a escola influencia o nível de atitude financeira 

Hipótese 4: a escola influencia o nível de conhecimento financeiro 

Hipótese 5: a escola influencia o nível de gestão financeira 

Hipótese 6: a escola influencia o nível de consumo planejado 

Hipótese 7: a escola influencia o nível de poupança e investimento 

 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 1 de que a escola 

tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (U = 58313,000; 0,000 < 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos do SME (373,49) é inferior ao dos 

alunos do ensino público (447,88).  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 2 de que a escola 

tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (U = 58931,000; 0,000 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos do SME (376,26) é 

inferior ao dos alunos do ensino público (446,90).  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 3 de que a escola 

tem efeito sobre o nível de atitude financeira (U = 47043,500; 0,000 < 0,05). Analisando os 

postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos do SME (322,96) é inferior ao dos 

alunos do ensino público (465,68).  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 4 de que a escola 

tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (U = 47539,000; 0,000 < 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos do SME (531,82) é superior ao dos 

alunos do ensino público (392,10).  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 5 de que a escola 

tem efeito sobre o nível de gestão financeira (U = 60749,500; 0,002 < 0,05). Analisando os 

postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos do SME (384,42) é inferior ao dos 

alunos do ensino público (444,03).  

 

Tabela 50 - Teste de Mann-Whitney por tipo de escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 6 de que a escola 

tem efeito sobre o nível de consumo planejado (U = 57033,500; 0,000 < 0,05). Analisando os 

postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos do SME (367,76) é inferior ao dos 

alunos do ensino público (449,90).  
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O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 7 de que a escola 

tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (U = 64490,500; 0,055 > 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos do SME (401,20) é inferior ao dos 

alunos do ensino público (438,12), embora esta diferença não seja estatisticamente 

significativa. 

 

Tabela 51 - Posto médio por tipo de escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Atkinson e Messy (2012), o indivíduo apresenta um nível financeiro adequado 

quando pontua entre 4 e 5 numa escala entre 1 a 5. Neste trabalho, a escala é de 0 a 10. Portanto, 

o indivíduo apresenta um nível financeiro adequado quando atinge pontuação entre 7 e 10. 

Analisando as medianas tem-se as seguintes conclusões: 

 Alfabetização financeira: os alunos do ensino público apresentam uma mediana de 6,8393 

enquanto os alunos do SME apresentam uma mediana de 6,1185. Em ambos os casos não 

se atinge o mínimo nível financeiro indicado por Atkinson e Messy (2012).  

 Comportamento financeiro: os alunos do ensino público apresentam uma mediana de 

5,8250 enquanto os alunos do SME apresentam uma mediana de 5,0517. Em ambos os casos 

não se atinge o mínimo nível financeiro indicado por Atkinson e Messy (2012).  
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 Atitude financeira: os alunos do ensino público apresentam uma mediana de 8,6904 

enquanto os alunos do SME apresentam uma mediana de 7,2865. Em ambos os casos se 

atinge o mínimo nível financeiro indicado por Atkinson e Messy (2012).  

 Conhecimento financeiro: os alunos do ensino público apresentam uma mediana de 6,0 

enquanto os alunos do SME apresentam uma mediana de 8,0. Em ambos os casos se atinge 

o mínimo nível financeiro indicado por Atkinson e Messy (2012). Neste caso, os alunos do 

SME possuem o limite mínimo de conhecimento financeiro. 

 Gestão financeira: os alunos do ensino público apresentam uma mediana de 5,0143 

enquanto os alunos do SME apresentam uma mediana de 3,8240. Em ambos os casos não 

se atinge o mínimo nível financeiro indicado por Atkinson e Messy (2012).  

 Consumo planejado: os alunos do ensino público apresentam uma mediana de 7,3839 

enquanto os alunos do SME apresentam uma mediana de 6,4293. Neste caso, os alunos do 

ensino público atingem o limite mínimo.  

 Poupança e investimento: os alunos do ensino público apresentam uma mediana de 5,0282 

enquanto os alunos do SME apresentam uma mediana de 4,0226. Em ambos os casos não 

se atinge o mínimo nível financeiro indicado por Atkinson e Messy (2012).  

 

Tabela 52 – Média, mediana e variância do ensino público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 53 – Média, mediana e variância do SME 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.4 Hipóteses de 8 a 14: a variável “renda média familiar “ 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 8: a renda média familiar influencia o nível de alfabetização financeira 
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Hipótese 9: a renda média familiar influencia o nível de comportamento financeiro 

Hipótese 10: a renda média familiar influencia o nível de atitude financeira 

Hipótese 11: a renda média familiar influencia o nível de conhecimento financeiro 

Hipótese 12: a renda média familiar influencia o nível de gestão financeira 

Hipótese 13: a renda média familiar influencia o nível de consumo planejado 

Hipótese 14: a renda média familiar influencia o nível de poupança e investimento 

 

Neste caso, a estimativa da renda média familiar é realizada utilizando o Critério de 

Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 

2017).  São elas: classe A = R$20.888; classe B1 = R$9.254; classe B2 = R$4.852; classe C1 = 

R$2.705; classe C2 = R$1.625 e classes D-E = R$768. Os valores se baseiam na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio de 2014 (PNAD 2014). 

 

Tabela 54 - Teste de Kruskal Wallis por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 8 de que a renda 

média familiar tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (χ2 (5) = 4,112; 0,533 > 

0,05). Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre na renda média 

familiar de R$768 (345,79) e o maior posto médio na renda média familiar R$9.254 (457,30). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 9 de que a renda 

média familiar tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (χ2 (5) = 4,057; 0,541 > 

0,05). Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre na renda média 

familiar de R$768 (356,07) e o maior posto médio na renda média familiar R$9.254 (456,51). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 10 de que a renda média 

familiar tem efeito sobre o nível de atitude financeira (χ2 (5) = 13,272; 0,021 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre na renda média 

familiar de R$768 (349,21) e o maior posto médio na renda média familiar R$9.254 (457,44). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 11 de que a renda média 

familiar tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (χ2 (5) = 55,791; 0,000 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre na renda média 

familiar de R$768 (271,57) e o maior posto médio na renda média familiar R$20.888 (532,07). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 12 de que a renda 

média familiar tem efeito sobre o nível de gestão financeira (χ2 (5) = 1,642; 0,896 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre na renda média 
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familiar de R$20.888 (410,62) e o maior posto médio na renda média familiar R$9.254 

(439,22). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 13 de que a renda 

média familiar tem efeito sobre o nível de consumo planejado (χ2 (5) = 3,163; 0,675 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre na renda média 

familiar de R$768 (385,86) e o maior posto médio na renda média familiar R$1.625 (461,37). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 14 de que a renda média 

familiar tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (χ2 (5) = 17,032; 0,004 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre na renda média 

familiar de R$768 (325,86) e o maior posto médio na renda média familiar R$9.254 (477,52). 

 

Tabela 55 – Posto médio da alfabetização financeira por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 56 – Posto médio de comportamento financeiro por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 57 - Posto médio de atitude financeira por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 58 - Posto médio de conhecimento financeiro por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 59 - Posto médio de gestão financeira por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 60 - Posto médio de consumo planejado por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 61 - Posto médio de poupança e investimento por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Portanto, a renda média familiar tem efeito sobre o nível de atitude financeira, o nível 

de conhecimento financeiro e o nível de poupança e investimento. Para saber onde está a 

diferença é necessário comparar as distribuições entre grupos. Para isso, será utilizado o teste 

de Kruskal Wallis one-way ANOVA, onde as múltiplas comparações serão realizadas 

utilizando a opção “Todos em forma de par”.  Os valores de significância foram ajustados pela 

correção Bonferroni para vários testes. 

No construto “atitude financeira”, o grupo que apresenta diferença estatisticamente 

significativa é R$20.888 – R$9.254 (valor-p ajustado = 0,034).  

No construto “conhecimento financeiro”, os grupos que apresentam diferenças 

estatisticamente significativas são: R$1.625 – R$9.254 (valor-p ajustado = 0,016), R$1.625 – 

R$20.888 (valor-p ajustado = 0,000), R$2.705 – R$20.888 (valor-p ajustado = 0,000), R$4.852 

– R$20.888 (valor-p ajustado = 0,000) e R$9.254 – R$20.888 (valor-p ajustado = 0,002).  

No construto “poupança e investimento” os grupos que apresentam diferenças 

estatisticamente significativas são: R$1.625 – R$9.254 (valor-p ajustado = 0,039), R$2.705 – 

R$9.254 (valor-p ajustado = 0,019).  
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Tabela 62- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto atitude financeira por 

renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 63- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto conhecimento 

financeiro por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 64- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto poupança e 

investimento por renda média familiar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para Atkinson e Messy (2012), o nível adequado nos construtos deve ocorrer com 

pontuação entre 7 e 10. Analisando a mediana por renda média familiar tem-se as seguintes 

conclusões: 

 R$20.888: os alunos apresentam nível financeiro adequado somente nos construtos atitude 

financeira (7,9542) e consumo planejado (7,1112). 

 R$9.254: os alunos apresentam nível financeiro adequado somente nos construtos atitude 

financeira (8,4677) e consumo planejado (7,2676). 

 R$4.852: os alunos apresentam nível financeiro adequado somente nos construtos atitude 

financeira (8,4579) e consumo planejado (7,0736). 

 R$2.705: os alunos apresentam nível financeiro adequado somente nos construtos atitude 

financeira (8,6916) e consumo planejado (7,3424). 

 R$1.625: os alunos apresentam nível financeiro adequado somente nos construtos atitude 

financeira (8,4677) e consumo planejado (7,4720). 

 R$768: os alunos apresentam nível financeiro adequado somente no construto atitude 

financeira (8,3133). 

 

 

Tabela 65 – Média, mediana e variância de renda média familiar de R$20.888 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 66 – Média, mediana e variância de renda média familiar de R$9.254 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 67 – Média, mediana e variância de renda média familiar de R$4.852 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 68 – Média, mediana e variância de renda média familiar de R$2.705 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 69 – Média, mediana e variância de renda média familiar de R$1.625 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 70 – Média, mediana e variância de renda média familiar de R$768 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.5 Hipóteses de 15 a 21: a variável “mesada” 
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As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 15: a mesada influencia o nível de alfabetização financeira 

Hipótese 16: a mesada influencia o nível de comportamento financeiro 

Hipótese 17: a mesada influencia o nível de atitude financeira 

Hipótese 18: a mesada influencia o nível de conhecimento financeiro 

Hipótese 19: a mesada influencia o nível de gestão financeira 

Hipótese 20: a mesada influencia o nível de consumo planejado 

Hipótese 21: a mesada influencia o nível de poupança e investimento 

 

Tabela 71 - Postos médios com a variável mesada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 72 - Teste de Mann-Whitney com a variável mesada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 15 de que a 

mesada tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (U = 50734,000; 0,066 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não recebem mesada 

(319,98) é inferior ao dos alunos que recebem mesada (347,71), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa.  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 16 de que a 

mesada tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (U = 51301,500; 0,107 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não recebem mesada 

(321,90) é inferior ao dos alunos que recebem mesada (346,20), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 17 de que a 

mesada tem efeito sobre o nível de atitude financeira (U = 54041,500; 0,608 > 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não recebem mesada (339,81) é 

superior ao dos alunos que recebem mesada (332,11), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 18 de que a mesada 

tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (U = 47925,500; 0,002 < 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não recebem mesada (310,46) é 

inferior ao dos alunos que recebem mesada (355,20). 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 19 de que a 

mesada tem efeito sobre o nível de gestão financeira (U = 51666,000; 0,143 > 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não recebem mesada (323,14) é 

inferior ao dos alunos que recebem mesada (345,22), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 20 de que a 

mesada tem efeito sobre o nível de consumo planejado (U = 53205,500; 0,397 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não recebem mesada 

(328,36) é inferior ao dos alunos que recebem mesada (341,12), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 21 de que a 

mesada tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (U = 51178,500; 0,096 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não recebem mesada 

(321,49) é inferior ao dos alunos que recebem mesada (346,52), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 
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Tabela 73 – Média, mediana e variância do grupo que não recebe mesada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 74 – Média, mediana e variância do grupo que recebe mesada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Atkinson e Messy (2012), o indivíduo apresenta nível financeiro adequado 

quando pontua entre 7 e 10. Analisando as medianas dos dois grupos tem-se as seguintes 

conclusões: 

 O grupo dos alunos que não recebe mesada apresenta nível adequado somente em atitude 

financeira (8,6076) e consumo planejado (7,1645) 

 O grupo dos alunos que recebe mesada possui nível adequado na atitude financeira (8,4677) 

e no consumo planejado (7,2850) 

 

5.6 Hipóteses de 22 a 28: a variável “ocupação” 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 22: a ocupação influencia o nível de alfabetização financeira 

Hipótese 23: a ocupação influencia o nível de comportamento financeiro 

Hipótese 24: a ocupação influencia o nível de atitude financeira 

Hipótese 25: a ocupação influencia o nível de conhecimento financeiro 

Hipótese 26: a ocupação influencia o nível de gestão financeira 

Hipótese 27: a ocupação influencia o nível de consumo planejado 

Hipótese 28: a ocupação influencia o nível de poupança e investimento 
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Tabela 75 - Teste de Mann-Whitney por ocupação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 76 - Postos médios por ocupação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 22 de que a 

ocupação tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (U = 25278,500; 0,370 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não trabalham 

(332,81) é inferior ao dos alunos que trabalham (352,19), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa.  
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O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 23 de que a 

ocupação tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (U = 25874,500; 0,581 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não trabalham 

(333,84) é inferior ao dos alunos que trabalham (345,78), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa.  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 24 de que a 

ocupação tem efeito sobre o nível de atitude financeira (U = 23859,500; 0,085 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não trabalham 

(330,35) é inferior ao dos alunos que trabalham (367,45), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 25 de que a 

ocupação tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (U = 26449,000; 0,822 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não trabalham 

(336,16) é superior ao dos alunos que trabalham (331,40), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa.  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 26 de que a 

ocupação tem efeito sobre o nível de gestão financeira (U = 25542,000; 0,457 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não trabalham 

(337,73) é superior ao dos alunos que trabalham (321,65), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 27 de que a 

ocupação tem efeito sobre o nível de consumo planejado (U = 24914,000; 0,268 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não trabalham 

(332,18) é inferior ao dos alunos que trabalham (356,11), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa.  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 28 de que a 

ocupação tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (U = 25604,500; 0,478 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio dos alunos que não trabalham 

(333,38) é inferior ao dos alunos que trabalham (348,68), embora esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. 

Segundo Atkinson e Messy (2012), o indivíduo apresenta nível financeiro adequado 

quanto pontua entre 7 e 10. Analisando a mediana, conclui-se que o grupo que não possui 

ocupação apresenta nível adequado somente na atitude financeira (8,4677) e no consumo 

planejado (7,1924). Para o grupo que possui ocupação, a pontuação mínima ocorre na 

alfabetização financeira (7,0016), atitude financeira (8,9289) e no consumo planejado (7,5806). 

 

Tabela 77 – Média, mediana e variância do grupo que não possui ocupação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 



88 

 

Tabela 78 – Média, mediana e variância do grupo que possui ocupação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.7 Hipóteses de 29 a 35: a variável “gênero” no grupo do ensino público 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 29: a ocupação influencia o nível de alfabetização financeira no grupo do ensino 

público 

Hipótese 30: a ocupação influencia o nível de comportamento financeiro no grupo do ensino 

público 

Hipótese 31: a ocupação influencia o nível de atitude financeira no grupo do ensino público 

Hipótese 32: a ocupação influencia o nível de conhecimento financeiro no grupo do ensino 

público 

Hipótese 33: a ocupação influencia o nível de gestão financeira no grupo do ensino público 

Hipótese 34: a ocupação influencia o nível de consumo planejado no grupo do ensino público 

Hipótese 35: a ocupação influencia o nível de poupança e investimento no grupo do ensino 

público 

 

Tabela 79 - Teste de Mann-Whitney por gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 80 - Postos médios por gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 29 de que o 

gênero tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (U = 48162,500; 0,405 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do gênero feminino (310,87) é 

inferior ao do gênero masculino (322,99), embora esta diferença não seja estatisticamente 

significativa.  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 30 de que o 

gênero tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (U = 49849,000; 0,920 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do gênero feminino (316,26) é 

inferior ao do gênero masculino (317,72), embora esta diferença não seja estatisticamente 

significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 31 de que o gênero 

tem efeito sobre o nível de atitude financeira (U = 41668,500; 0,000 < 0,05). Analisando os 

postos médios conclui-se que o posto médio do gênero feminino (290,13) é inferior ao do 

gênero masculino (343,29).  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 32 de que o gênero 

tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (U = 43467,500; 0,003 < 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio do gênero feminino (338,13) é superior ao do 

gênero masculino (296,34).  
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O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 33 de que o 

gênero tem efeito sobre o nível de gestão financeira (U = 49113,500; 0,674 > 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o posto médio do gênero feminino (313,91) é inferior ao do 

gênero masculino (320,02), embora esta diferença não seja estatisticamente significativa. 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 34 de que o 

gênero tem efeito sobre o nível de consumo planejado (U = 48424,000; 0,471 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do gênero feminino (311,71) é 

inferior ao do gênero masculino (322,18), embora esta diferença não seja estatisticamente 

significativa.  

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney não confirma a hipótese 35 de que o 

gênero tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (U = 47944,000; 0,352 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do gênero feminino (323,82) é 

superior ao do gênero masculino (310,33), embora esta diferença não seja estatisticamente 

significativa.  

 

Tabela 81 – Média, mediana e variância do gênero feminino 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 82 – Média, mediana e variância do gênero masculino 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Atkinson e Messy (2012), o indivíduo apresenta nível financeiro adequado 

quanto pontua entre 7 e 10. Analisando a mediana, conclui-se que o gênero feminino apresenta 

nível adequado na atitude financeira (8,4570) e no consumo planejado (7,1924). O grupo 

masculino também apresenta nível adequado nestes dois construtos, quais sejam, atitude 

financeira (8,9247) e consumo planejado (7,4150). 

 

5.8 Hipóteses de 36 a 42: a variável “nível de escolaridade” no grupo do ensino público 
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As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 36: o nível de escolaridade influencia o nível de alfabetização financeira no grupo do 

ensino público 

Hipótese 37: o nível de escolaridade influencia o nível de comportamento financeiro no grupo 

do ensino público 

Hipótese 38: o nível de escolaridade influencia o nível de atitude financeira no grupo do ensino 

público 

Hipótese 39: o nível de escolaridade influencia o nível de conhecimento financeiro no grupo do 

ensino público 

Hipótese 40: o nível de escolaridade influencia o nível de gestão financeira no grupo do ensino 

público 

Hipótese 41: o nível de escolaridade influencia o nível de consumo planejado no grupo do 

ensino público 

Hipótese 42: o nível de escolaridade influencia o nível de poupança e investimento no grupo 

do ensino público 

 

Tabela 83 - Teste de Kruskal Wallis por nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 36 de que o nível de 

escolaridade tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (χ2 (2) = 34,072; 0,000 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre no 1º ano (275,49) e 

o maior posto médio ocorre no 3º ano (383,15). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 37 de que o nível de 

escolaridade tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (χ2 (2) = 23,012; 0,000 < 

0,05). Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre no 1º ano 

(281,21) e o maior posto médio ocorre no 3º ano (369,09). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 38 de que o nível de 

escolaridade tem efeito sobre o nível de atitude financeira (χ2 (2) = 15,003; 0,001 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre no 1º ano (289,56) e 

o maior posto médio ocorre no 3º ano (360,62). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 39 de que o nível de 

escolaridade tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (χ2 (2) = 15,407; 0,000 < 

0,05). Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre no 1º ano 

(291,32) e o maior posto médio ocorre no 3º ano (362,08). 
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O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 40 de que o nível 

de escolaridade tem efeito sobre o nível de gestão financeira (χ2 (2) = 4,786; 0,091 > 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre no 1º ano (300,87) e 

o maior posto médio ocorre no 3º ano (341,04). 

 

Tabela 84 - Postos médios por nível de escolaridade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 41 de que o nível de 

escolaridade tem efeito sobre o nível de consumo planejado (χ2 (2) = 39,811; 0,000 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre no 1º ano (266,72) e 

o maior posto médio ocorre no 3º ano (379,18). 
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O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 42 de que o nível de 

escolaridade tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (χ2 (2) = 10,727; 0,005 < 

0,05). Analisando os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre no 1º ano 

(297,88) e o maior posto médio ocorre no 3º ano (357,31). 

Portanto, o nível de escolaridade tem efeito sobre o nível de alfabetização, 

comportamento, atitude, conhecimento, consumo e poupança-investimento. Para saber onde 

está a diferença é necessário comparar as distribuições entre grupos. Para isso, será utilizado o 

teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA, onde as múltiplas comparações serão realizadas 

utilizando a opção “Todos em forma de par”.  Os valores de significância foram ajustados pela 

correção Bonferroni para vários testes. 

Para o construto alfabetização financeira, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: 1º ano – 2º ano (valor-p 

ajustado = 0,025), 1º ano – 3º ano (valor-p ajustado = 0,000) e 2º ano – 3º ano (valor-p ajustado 

= 0,003). 

 

Tabela 85- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto alfabetização financeira 

por nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto comportamento financeiro, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: 1º ano – 2º ano (valor-p 

ajustado = 0,038) e 1º ano – 3º ano (valor-p ajustado = 0,000). 

 

Tabela 86- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto comportamento 

financeiro por nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para o construto atitude financeira, o grupo que apresenta diferença estatisticamente 

significativa, a um nível de significância de 5%, é o grupo 1º ano – 3º ano (valor-p ajustado = 

0,000). 

 

Tabela 87- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto atitude financeira por 

nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto conhecimento financeiro, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: 1º ano – 3º ano (valor-p 

ajustado = 0,000) e 2º ano – 3º ano (valor-p ajustado = 0,042). 

 

Tabela 88- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto conhecimento 

financeiro por nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto consumo planejado, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: 1º ano – 2º ano (valor-p 

ajustado = 0,000) e 1º ano – 3º ano (valor-p ajustado = 0,000). 
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Tabela 89- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto consumo planejado por 

nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto poupança-investimento, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: 1º ano – 3º ano (valor-p 

ajustado = 0,004) e 2º ano – 3º ano (valor-p ajustado = 0,049). 

 

Tabela 90- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto poupança-investimento 

planejado por nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para Atkinson e Messy (2012), o nível financeiro adequado nos construtos deve ocorrer 

com pontuação entre 7 e 10. Analisando a mediana, obtêm-se as seguintes conclusões: 

 1º ano: somente no construto atitude financeira a mediana (8,4623) apresenta nível 

adequado.  

 2º ano: o nível financeiro adequado ocorre nos construtos atitude (8,7699) e consumo 

planejado (7,4601) 

 3º ano: o nível financeiro adequado ocorre nos construtos alfabetização (7,4476), atitude 

(9,1532) e consumo (8,0922). 
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Tabela 91 – Média, mediana e variância do grupo do ensino público no 1º ano do ensino médio 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 92 - Média, mediana e variância do grupo do ensino público no 2º ano do ensino médio 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 93 - Média, mediana e variância do grupo do ensino público no 3º ano do ensino médio  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.9 Hipóteses de 43 a 49: a variável “região” no grupo do ensino público 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 43: a região influencia o nível de alfabetização financeira no grupo do ensino público 

Hipótese 44: a região influencia o nível de comportamento financeiro no grupo do ensino 

público 

Hipótese 45: a região influencia o nível de atitude financeira no grupo do ensino público 

Hipótese 46: a região influencia o nível de conhecimento financeiro no grupo do ensino público 

Hipótese 47: a região influencia o nível de gestão financeira no grupo do ensino público 
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Hipótese 48: a região influencia o nível de consumo planejado no grupo do ensino público 

Hipótese 49: a região influencia o nível de poupança e investimento no grupo do ensino público 

 

Tabela 94 - Teste de Kruskal Wallis por região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 43 de que a região tem 

efeito sobre o nível de alfabetização financeira (χ2 (2) = 76,534; 0,000 < 0,05). Analisando os 

postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre em Barueri (259,21) e o maior posto 

médio ocorre em São Paulo (400,33). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 44 de que a região tem 

efeito sobre o nível de comportamento financeiro (χ2 (2) = 42,489; 0,000 < 0,05). Analisando 

os postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre em Barueri (285,12) e o maior 

posto médio ocorre em São Paulo (379,38). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 45 de que a região tem 

efeito sobre o nível de atitude financeira (χ2 (2) = 40,465; 0,000 < 0,05). Analisando os postos 

médios conclui-se que o menor posto médio ocorre em Barueri (247,85) e o maior posto médio 

ocorre em São Paulo (358,68). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 46 de que a região tem 

efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (χ2 (2) = 81,018; 0,000 < 0,05). Analisando os 

postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre em São Bernardo do Campo (253,29) 

e o maior posto médio ocorre em São Paulo (399,20). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 47 de que a região tem 

efeito sobre o nível de gestão financeira (χ2 (2) = 14,501; 0,001 < 0,05). Analisando os postos 

médios conclui-se que o menor posto médio ocorre em São Bernardo do Campo (284,16) e o 

maior posto médio ocorre em São Paulo (349,93). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 48 de que a região tem 

efeito sobre o nível de consumo planejado (χ2 (2) = 33,806; 0,000 < 0,05). Analisando os postos 

médios conclui-se que o menor posto médio ocorre em Barueri (281,78) e o maior posto médio 

ocorre em São Paulo (372,64). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 49 de que a região tem 

efeito sobre o nível de poupança e investimento (χ2 (2) = 36,564; 0,000 < 0,05). Analisando os 

postos médios conclui-se que o menor posto médio ocorre em Barueri (281,46) e o maior posto 

médio ocorre em São Paulo (374,81). 
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Tabela 95 - Postos médios por região 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Portanto, a região tem efeito sobre todos os construtos analisados neste trabalho. Para 

saber onde está a diferença é necessário comparar as distribuições entre grupos. Para isso, será 

utilizado o teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA, onde as múltiplas comparações serão 

realizadas utilizando a opção “Todos em forma de par”.  Os valores de significância foram 

ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

Para o construto alfabetização financeira, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: Barueri – SP (valor-p 

ajustado = 0,000) e SBC – SP (valor-p ajustado = 0,000). 
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Tabela 96- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto alfabetização financeira 

por região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto comportamento financeiro, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: Barueri – SP (valor-p 

ajustado = 0,000) e Barueri – SP (valor-p ajustado = 0,000). 

 

Tabela 97- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto comportamento 

financeiro por região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 98- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto atitude financeira por 

região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para o construto atitude financeira, os grupos que apresentam diferença estatisticamente 

significativa, a um nível de significância de 5%, são: Barueri – SBC (valor-p ajustado = 0,000) 

e Barueri – SP (valor-p ajustado = 0,000). 

Para o construto conhecimento financeiro, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: SBC – SP (valor-p 

ajustado = 0,000) e Barueri – SP (valor-p ajustado = 0,000). 

 

Tabela 99- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto conhecimento 

financeiro por região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto gestão financeira, o grupo que apresenta diferença estatisticamente 

significativa, a um nível de significância de 5%, é SBC – SP (valor-p ajustado = 0,000). 

 

Tabela 100- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto gestão financeira por 

região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto consumo planejado, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: Barueri – SP (valor-p 

ajustado = 0,000) e SBC – SP (valor-p ajustado = 0,000). 
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Tabela 101- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto consumo planejado 

por região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto poupança-investimento, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: Barueri – SP (valor-p 

ajustado = 0,000) e SBC – SP (valor-p ajustado = 0,000). 

 

Tabela 102- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto poupança-

investimento por região 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Atkinson e Messy (2012) afirmam que, para ter um nível financeiro adequado, é 

necessária uma pontuação entre 7 e 10. Quando se analisam as medianas, conclui-se: 

 Barueri: apresenta nível financeiro adequado somente no construto atitude financeira 

(8,0669) 

 São Paulo: apresenta nível financeiro adequado nos construtos alfabetização (7,4626), 

atitude (9,0732) e consumo (7,9688) 

 São Bernardo do Campo: apresenta nível adequado nos construtos atitude (8,8285) e 

consumo (7,0888). 
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Tabela 103 – Média, mediana e variância no grupo de São Paulo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 104 - Média, mediana e variância no grupo de São Bernardo do Campo  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 105 - Média, mediana e variância no grupo de Barueri 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.10 Hipóteses de 50 a 56: a variável “nota de matemática” no grupo do SME 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 50: a nota de matemática influencia o nível de alfabetização financeira no grupo do 

SME 

Hipótese 51: a nota de matemática influencia o nível de comportamento financeiro no grupo do 

SME 

Hipótese 52: a nota de matemática influencia o nível de atitude financeira no grupo do SME 

Hipótese 53: a nota de matemática influencia o nível de conhecimento financeiro no grupo do 

SME 
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Hipótese 54: a nota de matemática influencia o nível de gestão financeira no grupo do SME 

Hipótese 55: a nota de matemática influencia o nível de consumo planejado no grupo do SME 

Hipótese 56: a nota de matemática influencia o nível de poupança e investimento no grupo do 

SME 

 

Tabela 106 - Teste U de Mann-Whitney por nota de matemática 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 50 de que a nota de 

matemática tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (U = 3915,000; 0,000 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do grupo com nota menor do que 

7,0 (89,45) é inferior ao posto médio do grupo com nota igual ou superior a 7,0 (122,75). 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 51 de que a nota de 

matemática tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (U = 4164,500; 0,001 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do grupo com nota menor do que 

7,0 (91,99) é inferior ao posto médio do grupo com nota igual ou superior a 7,0 (120,60). 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 52 de que a nota de 

matemática tem efeito sobre o nível de atitude financeira (U = 4269,000; 0,002 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do grupo com nota menor do que 

7,0 (93,06) é inferior ao posto médio do grupo com nota igual ou superior a 7,0 (119,70). 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 53 de que a nota de 

matemática tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (U = 4407,500; 0,004 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do grupo com nota menor do que 

7,0 (94,47) é inferior ao posto médio do grupo com nota igual ou superior a 7,0 (118,50). 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 54 de que a nota de 

matemática tem efeito sobre o nível de gestão financeira (U = 4628,500; 0,019 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do grupo com nota menor do que 

7,0 (96,73) é inferior ao posto médio do grupo com nota igual ou superior a 7,0 (116,60). 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 55 de que a nota de 

matemática tem efeito sobre o nível de consumo planejado (U = 4338,000; 0,003 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do grupo com nota menor do que 

7,0 (93,77) é inferior ao posto médio do grupo com nota igual ou superior a 7,0 (119,10). 

O teste não paramétrico U de Mann-Whitney confirma a hipótese 56 de que a nota de 

matemática tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (U = 4281,500; 0,002 < 0,05). 

Analisando os postos médios conclui-se que o posto médio do grupo com nota menor do que 

7,0 (96,19) é inferior ao posto médio do grupo com nota igual ou superior a 7,0 (119,59). 
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Tabela 107 - Postos médios por nota de matemática 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Portanto, a nota de matemática tem efeito sobre todos os construtos analisados neste 

trabalho, sendo que o posto médio do grupo que possui nota inferior a 7,0 é sempre menor que 

o do grupo de possui nota igual ou superior a 7,0.  

Segundo Atkinson e Messy (2012), o indivíduo apresenta nível financeiro adequado 

quando atinge pontuação entre 7 e 10. Analisando a mediana, conclui-se que o grupo com nota 

de matemática igual ou superior a 7,0 possui atitude (8,0), conhecimento (8,0) e consumo 

planejado (7,4154) financeiramente adequados. Já o grupo com nota inferior a 7,0 não apresenta 

nível financeiro adequado em nenhum dos construtos estudados.  
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Tabela 108 – Média, mediana e variância dos alunos do SME que possuem nota de matemática 

inferior a 7,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 109 – Média, mediana e variância dos alunos do SME que possuem nota de matemática 

igual ou superior a 7,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.11 Hipóteses de 57 a 63: a variável “religião” no grupo do SME 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 57: a religião influencia o nível de alfabetização financeira no grupo do SME 

Hipótese 58: a religião influencia o nível de comportamento financeiro no grupo do SME 

Hipótese 59: a religião influencia o nível de atitude financeira no grupo do SME 

Hipótese 60: a religião influencia o nível de conhecimento financeiro no grupo do SME 

Hipótese 61: a religião influencia o nível de gestão financeira no grupo do SME 

Hipótese 62: a religião influencia o nível de consumo planejado no grupo do SME 

Hipótese 63: a religião influencia o nível de poupança e investimento no grupo do SME 

 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 57 de que a religião 

tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (χ2 (2) = 5,956; 0,310 > 0,05). Analisando 

os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para o grupo do templo judeu 

(61,00) e o maior posto médio ocorre no grupo da igreja evangélica (115,89). 
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Tabela 110 - Postos médios por religião 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

N Posto Médio

Igreja católica 76 102,41

Igreja protestante (Presbiteriana, Adventista) 31 85,58

Templo judeu 1 61,00

Igreja evangélica (Reino de Deus, entre outras) 35 115,89

Outro templo ou igreja 14 91,21

Tenho fé, mas não vou à nenhum local 41 94,40

Igreja católica 76 104,45

Igreja protestante (Presbiteriana, Adventista) 31 87,26

Templo judeu 1 96,00

Igreja evangélica (Reino de Deus, entre outras) 35 113,86

Outro templo ou igreja 14 84,29

Tenho fé, mas não vou à nenhum local 41 92,61

Igreja católica 76 99,16

Igreja protestante (Presbiteriana, Adventista) 31 91,42

Templo judeu 1 59,00

Igreja evangélica (Reino de Deus, entre outras) 35 115,41

Outro templo ou igreja 14 96,21

Tenho fé, mas não vou à nenhum local 41 94,76

Igreja católica 76 101,59

Igreja protestante (Presbiteriana, Adventista) 31 85,97

Templo judeu 1 36,50

Igreja evangélica (Reino de Deus, entre outras) 35 105,29

Outro templo ou igreja 14 99,64

Tenho fé, mas não vou à nenhum local 41 102,40

Igreja católica 76 103,43

Igreja protestante (Presbiteriana, Adventista) 31 86,74

Templo judeu 1 194,50

Igreja evangélica (Reino de Deus, entre outras) 35 111,69

Outro templo ou igreja 14 89,64

Tenho fé, mas não vou à nenhum local 41 92,50

Igreja católica 76 102,80

Igreja protestante (Presbiteriana, Adventista) 31 91,61

Templo judeu 1 31,50

Igreja evangélica (Reino de Deus, entre outras) 35 110,39

Outro templo ou igreja 14 80,25

Tenho fé, mas não vou à nenhum local 41 98,29

Igreja católica 76 105,09

Igreja protestante (Presbiteriana, Adventista) 31 86,24

Templo judeu 1 66,50

Igreja evangélica (Reino de Deus, entre outras) 35 113,07

Outro templo ou igreja 14 96,04

Tenho fé, mas não vou à nenhum local 41 89,57

Gestão financeira

Consumo 

planejado

Poupança e 

investimento

Qual é sua religião?

Alfabetização 

financeira

Comportamento 

financeiro

Atitude financeira

Conhecimento 

financeiro
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Tabela 111 - Teste de Kruskal Wallis por religião 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 58 de que a religião 

tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (χ2 (2) = 5,763; 0,330 > 0,05). Analisando 

os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para o grupo que frequenta outro 

templo ou igreja (84,29) e o maior posto médio ocorre no grupo da igreja evangélica (113,86). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 59 de que a religião 

tem efeito sobre o nível de atitude financeira (χ2 (2) = 4,150; 0,528 > 0,05). Analisando os 

postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para o grupo do templo judeu 

(59,00) e o maior posto médio ocorre no grupo da igreja evangélica (115,41). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 60 de que a religião 

tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (χ2 (2) = 3,700; 0,593 > 0,05). Analisando 

os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para o grupo do templo judeu 

(36,50) e o maior posto médio ocorre no grupo da igreja evangélica (105,29). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 61 de que a religião 

tem efeito sobre o nível de gestão financeira (χ2 (2) = 7,268; 0,201 > 0,05). Analisando os postos 

médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para o grupo da igreja protestante (86,74) 

e o maior posto médio ocorre no grupo da igreja evangélica (111,69). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 62 de que a religião 

tem efeito sobre o nível de consumo planejado (χ2 (2) = 5,113; 0,402 > 0,05). Analisando os 

postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para o grupo do templo judeu 

(31,50) e o maior posto médio ocorre no grupo da igreja evangélica (110,39). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 63 de que a religião 

tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (χ2 (2) = 6,010; 0,305 > 0,05). Analisando 

os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para o grupo do templo judeu 

(66,50) e o maior posto médio ocorre no grupo da igreja evangélica (113,07). 

 

Tabela 112 – Média, mediana e variância do grupo de alunos do SME que frequenta a Igreja 

Católica 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 113 - Média, mediana e variância do grupo de alunos do SME que frequenta a Igreja 

Protestante 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 114 - Média, mediana e variância do grupo de alunos do SME que frequenta o Templo 

Judeu 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 115 - Média, mediana e variância do grupo de alunos do SME que frequenta a Igreja 

Evangélica 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 116 - Média, mediana e variância do grupo de alunos do SME que frequenta outro 

Templo ou Igreja 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 117 - Média, mediana e variância do grupo de alunos do SME que tem fé, mas não vai 

a nenhum local 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 118 - Média, mediana e variância do grupo de alunos do SME que não tem religião 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para Atkinson e Messy (2012), o nível financeiro adequado nos construtos deve ocorrer 

com pontuação entre 7 e 10. Analisando a mediana, obtêm-se as seguintes conclusões: 

 Igreja católica: não atingiu a pontuação mínima em nenhum dos construtos 

 Igreja protestante: não atingiu a pontuação mínima em nenhum dos construtos 

 Templo judeu: atingiu pontuação mínima no construto gestão financeira (10) 

 Outro templo ou igreja: não atingiu a pontuação mínima em nenhum dos construtos 

 Tem fé, mas não frequenta: atingiu pontuação mínima na atitude financeira (7,2855) 

 Não tem religião: atingiu pontuação mínima na atitude (8,1716), conhecimento (8,0) e 

consumo planejado (7,1775) 

 

5.12 Hipóteses de 64 a 70: a variável “falar em casa sobre o uso do dinheiro” no grupo 

do SME 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 64: o ato de falar em casa sobre o uso do dinheiro influencia o nível de alfabetização 

financeira no grupo do SME 

Hipótese 65: o ato de falar em casa sobre o uso do dinheiro influencia o nível de comportamento 

financeiro no grupo do SME 

Hipótese 66: o ato de falar em casa sobre o uso do dinheiro influencia o nível de atitude 

financeira no grupo do SME 
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Hipótese 67: o ato de falar em casa sobre o uso do dinheiro influencia o nível de conhecimento 

financeiro no grupo do SME 

Hipótese 68: o ato de falar em casa sobre o uso do dinheiro influencia o nível de gestão 

financeira no grupo do SME 

Hipótese 69: o ato de falar em casa sobre o uso do dinheiro influencia o nível de consumo 

planejado no grupo do SME 

Hipótese 70: o ato de falar em casa sobre o uso do dinheiro influencia o nível de poupança e 

investimento no grupo do SME 

 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 64 de que o ato de falar 

em casa sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (χ2 (2) = 

7,948; 0,047 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre 

para o grupo onde em casa nunca se fala sobre o uso do dinheiro (78,67) e o maior posto médio 

ocorre no grupo que não sabe informar se em casa se fala sobre o uso do dinheiro (122,00). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 65 de que o ato de falar 

em casa sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro (χ2 (2) 

= 8,576; 0,036 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio 

ocorre para o grupo onde em casa nunca se fala sobre o uso do dinheiro (87,33) e o maior posto 

médio ocorre no grupo onde em casa se fala muito sobre o uso do dinheiro (122,14). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 66 de que o ato de 

falar em casa sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de atitude financeira (χ2 (2) = 

6,618; 0,085 > 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre 

para o grupo onde em casa nunca se fala sobre o uso do dinheiro (69,44) e o maior posto médio 

ocorre no grupo onde em casa se fala muito sobre o uso do dinheiro (119,21). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 67 de que o ato de 

falar em casa sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro (χ2 

(2) = 4,325; 0,228 > 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio 

ocorre para o grupo onde em casa nunca se fala sobre o uso do dinheiro (102,61) e o maior 

posto médio ocorre no grupo que não sabe informar se em casa se fala sobre o uso do dinheiro 

(201,50). 

 

Tabela 119 - Teste de Kruskal Wallis para a variável que identifica a intensidade do ato de falar 

em casa sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 120 - Postos médios para a variável que identifica a intensidade do ato de falar em casa 

sobre o uso do dinheiro 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 68 de que o ato de 

falar em casa sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de gestão financeira (χ2 (2) = 

6,747; 0,080 > 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre 

para o grupo onde em casa se fala às vezes sobre o uso do dinheiro (97,92) e o maior posto 

médio ocorre no grupo que não sabe informar se em casa se fala sobre o uso do dinheiro 

(134,50). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 69 de que o ato de falar 

em casa sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de consumo planejado (χ2 (2) = 14,322; 

0,002 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para 

o grupo onde em casa nunca se fala sobre o uso do dinheiro (71,56) e o maior posto médio 

ocorre no grupo que não sabe informar se em casa se fala sobre o uso do dinheiro (184,00). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 70 de que o ato de 

falar em casa sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de poupança e investimento (χ2 

(2) = 7,221; 0,065 > 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio 

ocorre para o grupo que não sabe informar se em casa se fala sobre o uso do dinheiro (20,50) e 

o maior posto médio ocorre no grupo onde em casa se fala muito sobre o uso do dinheiro 

(118,94). 

Portanto, o ato de em casa se falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de 

alfabetização financeira, de comportamento financeiro e de consumo planejado. Para saber 

onde está a diferença, é necessário comparar as distribuições entre grupos. Para isso, será 

utilizado o teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA, onde as múltiplas comparações serão 

realizadas utilizando a opção “Todos em forma de par”.  Os valores de significância foram 

ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

Para o construto alfabetização financeira, apesar de se rejeitar a hipótese nula, ao fazer 

o teste comparando as distribuições entre grupos, não há identificação de grupos que se 

diferenciam.  

 

Tabela 121- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto alfabetização 

financeira para a variável que identifica a intensidade com que se fala em casa sobre o uso do 

dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para o construto comportamento financeiro, o grupo que apresenta diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, é o grupo “às vezes – muitas 

vezes” (valor-p = 0,044). 

Tabela 122- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto comportamento 

financeiro para a variável que identifica a intensidade com que se fala em casa sobre o uso do 

dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto consumo planejado, o grupo que apresenta diferença estatisticamente 

significativa, a um nível de significância de 5%, é o grupo “às vezes – muitas vezes” (valor-p 

= 0,025). 

 

Tabela 123- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto consumo planejado 

para a variável que identifica a intensidade com que se fala em casa sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para Atkinson e Messy (2012), o nível financeiro adequado nos construtos deve ocorrer 

com pontuação entre 7 e 10. Analisando a mediana, obtêm-se as seguintes conclusões: 

 Grupo “não sei”: atingiu pontuação nos construtos “conhecimento financeiro” e “consumo 

planejado” 

 Grupo “nunca”: atingiu pontuação somente no construto “conhecimento financeiro” 

 Grupo “às vezes”: não atingiu pontuação em nenhum construto 
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 Grupo “muitas vezes”: atingiu pontuação nos construtos “atitude financeira” e “consumo 

planejado” 

 

Tabela 124 – Média, mediana e variância para o grupo de alunos que não sabe se em casa se 

fala sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 125 – Média, mediana e variância para o grupo de alunos que informa que em casa 

nunca se fala sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 126 – Média, mediana e variância para o grupo de alunos que informa que em casa se 

fala às vezes sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 127 – Média, mediana e variância para o grupo de alunos que informa que em casa se 

fala muitas vezes sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.13 Hipóteses de 71 a 77: a variável “o professor falar sobre o uso do dinheiro” no 

grupo do SME 

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

Hipótese 71: o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro influencia o nível de 

alfabetização financeira no grupo do SME 

Hipótese 72: o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro influencia o nível de 

comportamento financeiro no grupo do SME 

Hipótese 73: o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro influencia o nível de atitude 

financeira no grupo do SME 

Hipótese 74: o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro influencia o nível de 

conhecimento financeiro no grupo do SME 

Hipótese 75: o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro influencia o nível de gestão 

financeira no grupo do SME 

Hipótese 76: o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro influencia o nível de consumo 

planejado no grupo do SME 

Hipótese 77: o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro influencia o nível de poupança 

e investimento no grupo do SME 

 

Tabela 128 - Teste de Kruskal Wallis para a variável que identifica a intensidade do ato de os 

professores falarem sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 129 - Postos médios para a variável que identifica a intensidade do ato de os professores 

falarem sobre o uso do dinheiro 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 71 de que o ato de o 

professor falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de alfabetização financeira (χ2 

(2) = 16,384; 0,001 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio 

ocorre para o grupo que não sabe dizer se os professores falam sobre o uso do dinheiro (67,53) 

e o maior posto médio ocorre no grupo que informa que os professores nunca falam sobre o uso 

do dinheiro (132,15). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 72 de que o ato de o 

professor falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de comportamento financeiro 

(χ2 (2) = 17,036; 0,001 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto 

médio ocorre para o grupo que não sabe dizer se os professores falam sobre o uso do dinheiro 

(61,89) e o maior posto médio ocorre no grupo que informa que os professores nunca falam 

sobre o uso do dinheiro (130,17). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 73 de que o ato de o 

professor falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de atitude financeira (χ2 (2) = 

9,629; 0,022 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre 

para o grupo que não sabe dizer se os professores falam sobre o uso do dinheiro (80,17) e o 

maior posto médio ocorre no grupo que informa que os professores nunca falam sobre o uso do 

dinheiro (128,58). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 74 de que o ato de 

o professor falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de conhecimento financeiro 

(χ2 (2) = 4,050; 0,256 > 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto 

médio ocorre para o grupo que não sabe dizer se os professores falam sobre o uso do dinheiro 

(98,67) e o maior posto médio ocorre no grupo que informa que os professores falam muitas 

vezes sobre o uso do dinheiro (135,88). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 75 de que o ato de o 

professor falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de gestão financeira (χ2 (2) = 

17,194; 0,001 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre 

para o grupo que não sabe dizer se os professores falam sobre o uso do dinheiro (63,50) e o 

maior posto médio ocorre no grupo que informa que os professores nunca falam sobre o uso do 

dinheiro (130,91). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis confirma a hipótese 76 de que o ato de o 

professor falar sobre o uso do dinheiro sobre o nível de consumo planejado (χ2 (2) = 15,423; 

0,001 < 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto médio ocorre para 

o grupo que não sabe dizer se os professores falam sobre o uso do dinheiro (62,25) e o maior 

posto médio ocorre no grupo que informa que os professores falam muitas vezes sobre o uso 

do dinheiro (136,21). 

O teste não paramétrico de Kruskal Wallis não confirma a hipótese 77 de que o ato de 

o professor falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de poupança e investimento 

(χ2 (2) = 6,632; 0,085 > 0,05). Analisando os postos médios, conclui-se que o menor posto 

médio ocorre para o grupo que não sabe dizer se os professores falam sobre o uso do dinheiro 

(84,56) e o maior posto médio ocorre no grupo que informa que os professores nunca falam 

sobre o uso do dinheiro (124,66). 

Portanto, o ato de o professor falar sobre o uso do dinheiro tem efeito sobre o nível de 

alfabetização financeira, de comportamento financeiro, de atitude financeira, de gestão 

financeira e de consumo planejado. Para saber onde está a diferença, é necessário comparar as 

distribuições entre grupos. Para isso, será utilizado o teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA, 
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onde as múltiplas comparações serão realizadas utilizando a opção “Todos em forma de par”.  

Os valores de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes. 

Para o construto alfabetização financeira, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: Não sei – Nunca (valor-

p ajustado = 0,001) e Às vezes – Nunca (valor-p ajustado = 0,047). 

 

Tabela 130- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto alfabetização 

financeira para a variável que identifica a intensidade com que os professores falam sobre o uso 

do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto comportamento financeiro, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: Não sei – às vezes (valor-

p ajustado = 0,027) e Não sei – Nunca (valor-p ajustado = 0,000). 

 

Tabela 131- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto comportamento 

financeiro para a variável que identifica a intensidade com que os professores falam sobre o uso 

do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para o construto atitude financeira, o grupo que apresenta diferença estatisticamente 

significativa, a um nível de significância de 5%, é Não sei – Nunca (valor-p ajustado = 0,027). 

 

Tabela 132- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto atitude financeira para 

a variável que identifica a intensidade com que os professores falam sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto gestão financeira, os grupos que apresentam diferença estatisticamente 

significativa, a um nível de significância de 5%, são: Não sei – às vezes (valor-p ajustado = 

0,043) e Não sei – Nunca (valor-p ajustado = 0,000). 

 

Tabela 133- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto gestão financeira para 

a variável que identifica a intensidade com que os professores falam sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o construto consumo planejado, os grupos que apresentam diferença 

estatisticamente significativa, a um nível de significância de 5%, são: Não sei – às vezes (valor-

p ajustado = 0,022), Não sei – Nunca (valor-p ajustado = 0,001) e Não sei – muitas vezes (valor-

p = 0,013). 
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Tabela 134- Teste de Kruskal Wallis one-way ANOVA para o construto consumo planejado 

para a variável que identifica a intensidade com que os professores falam sobre o uso do 

dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 135 – Média, mediana e variância para o grupo de alunos que não sabe se os professores 

falam sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 136 – Média, mediana e variância para o grupo de alunos que informa que os professores 

nunca falam sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 137 – Média, mediana e variância para o grupo de alunos que informa que os professores 

às vezes falam sobre o uso do dinheiro 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 138 - Média, mediana e variância para o grupo de alunos que informa que os professores 

falam muitas vezes sobre o uso do dinheiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para Atkinson e Messy (2012), o nível financeiro adequado nos construtos deve ocorrer 

com pontuação entre 7 e 10. Analisando a mediana, obtêm-se as seguintes conclusões: 

 Grupo “não sei”: não atingiu pontuação em nenhum construto  

 Grupo “nunca”: atingiu pontuação nos construtos “atitude financeira”, “conhecimento 

financeiro” e “consumo planejado” 

 Grupo “às vezes”: atingiu pontuação no construto “atitude financeira” 

 Grupo “muitas vezes”: atingiu pontuação nos construtos “conhecimento financeiro” e 

“consumo planejado” 

 

5.14 Resumo dos Testes de Hipótese 

 

Nos quadros a seguir são apresentados o resumo dos testes de hipótese, os postos médios 

das variáveis que apresentam significância estatística e as medianas.  
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Quadro 5 - Resumo dos testes de hipótese 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quadro 6 - Posto médio por variável e construto 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Variáveis
Alfabetização 

financeira

Comportamento 

financeiro

Atitude 

financeira

Conhecimento 

financeiro

Gestão 

financeira

Consumo 

planejado

Poupança e 

investimento

influencia influencia influencia influencia influencia influencia não influencia

(valor-p 0,000) (valor-p 0,000) (valor-p 0,000) (valor-p 0,000) (valor-p 0,002) (valor-p 0,000) (valor-p 0,055)

não influencia não influencia influencia influencia não influencia não influencia influencia

(valor-p 0,533) (valor-p 0,541) (valor-p 0,021) (valor-p 0,000) (valor-p 0,896) (valor-p 0,675) (valor-p 0,004)

não influencia não influencia não influencia influencia não influencia não influencia não influencia

(valor-p 0,066) (valor-p 0,107) (valor-p 0,608) (valor-p 0,002) (valor-p 0,143) (valor-p 0,397) (valor-p 0,096)

não influencia não influencia não influencia não influencia não influencia não influencia não influencia

(valor-p 0,370) (valor-p 0,581) (valor-p 0,085) (valor-p 0,822) (valor-p 0,457) (valor-p 0,268) (valor-p 0,478)

não influencia não influencia influencia influencia não influencia não influencia não influencia

(valor-p 0,405) (valor-p 0,920) (valor-p 0,000) (valor-p 0,003) (valor-p 0,674) (valor-p 0,471) (valor-p 0,352)

influencia influencia influencia influencia não influencia influencia influencia

(valor-p 0,000) (valor-p 0,000) (valor-p 0,001) (valor-p 0,000) (valor-p 0,091) (valor-p 0,000) (valor-p 0,005)

influencia influencia influencia influencia influencia influencia influencia

(valor-p 0,000) (valor-p 0,000) (valor-p 0,000) (valor-p 0,000) (valor-p 0,001) (valor-p 0,000) (valor-p 0,000)

influencia influencia influencia influencia influencia influencia influencia

(valor-p 0,000) (valor-p 0,001) (valor-p 0,002) (valor-p 0,004) (valor-p 0,019) (valor-p 0,003) (valor-p 0,002)

não influencia não influencia não influencia não influencia não influencia não influencia não influencia

(valor-p 0,310) (valor-p 0,330) (valor-p 0,528) (valor-p 0,593) (valor-p 0,201) (valor-p 0,402) (valor-p 0,305)

influencia influencia não influencia não influencia não influencia influencia não influencia

(valor-p 0,047) (valor-p 0,036) (valor-p 0,085) (valor-p 0,228) (valor-p 0,080) (valor-p 0,002) (valor-p 0,065)

influencia influencia influencia não influencia influencia influencia não influencia

(valor-p 0,001) (valor-p 0,001) (valor-p 0,022) (valor-p 0,256) (valor-p 0,001) (valor-p 0,001) (valor-p 0,085)

Professor falar 

sobre dinheiro

Nível de 

escolaridade

Região

Nota de 

matemática

Religião

Falar dinheiro 

em casa

Escola

Renda média 

familiar

Mesada

Ocupação

Gênero

Posto médio Alfabetização financeira
Comportamento 

financeiro
Atitude financeira

Conhecimento 

financeiro
Gestão financeira Consumo planejado

Poupança e 

investimento

Pública (447,88) Pública (446,90) Pública (465,68) Pública (392,10) Pública (444,03) Pública (449,90)

SME (373,49) SME (376,26) SME (322,96) SME (531,82) SME (384,42) SME (367,76)

R$768 (349,21) R$768 (271,57) R$768 (325,86)

R$1.625 (444,97) R$1.625 (312,02) R$1.625 (364,98)

R$2.705 (454,59) R$2.705 (398,34) R$2.705 (387,54)

R$4.852 (430,56) R$4.852 (405,10) R$4.852 (425,96)

R$9.254 (457,44) R$9.254 (431,70) R$9.254 (477,52)

R$20.888 (376,03) R$20.888 (532,07) R$20.888 (449,08)

Não Possui (310,46)

Possui (355,20)

Ocupação

Masculino (343,29) Masculino (296,34)

Feminino (290,13) Feminino (338,13)

1o ano (275,49) 1o ano (281,21) 1o ano (289,56) 1o ano (291,32) 1o ano (266,72) 1o ano (297,88)

2o ano (320,00) 2o ano (323,21) 2o ano (319,07) 2o ano (315,81) 2o ano (333,78) 2o ano (311,18)

3o ano (383,15) 3o ano (369,09) 3o ano (360,62) 3o ano (362,08) 3o ano (379,18) 3o ano (357,31)

Barueri (259,21) Barueri (285,12) Barueri (247,85) Barueri (288,91) Barueri (314,24) Barueri (281,78) Barueri (281,46)

SBC (277,65) SBC (277,74) SBC (331,97) SBC (253,29) SBC (284,16) SBC (287,82) SBC (285,78)

SP (400,33) SP (379,38) SP (358,68) SP (299,20) SP (349,93) SP (372,64) SP (374,81)

Nota < 7 (89,45) Nota < 7 (91,99) Nota < 7 (93,06) Nota < 7 (94,47) Nota < 7 (96,73) Nota < 7 (93,77) Nota < 7 (93,19)

Nota ≥ 7 (122,75) Nota ≥ 7 (120,60) Nota ≥ 7 (119,70) Nota ≥ 7 (118,50) Nota ≥ 7 (116,60) Nota ≥ 7 (119,10) Nota ≥ 7 (119,59)

Religião

Não sei (122,00) Não sei (118,50) Não sei (184,00)

Nunca (78,67) Nunca (87,33) Nunca (71,56)

Às vezes (99,95) Às vezes (97,57) Às vezes (96,54)

Muitas vezes (121,26) Muitas vezes (122,14) Muitas vezes (122,83)

Não sei (67,53) Não sei (61,89) Não sei (80,17) Não sei (63,50) Não sei (62,25)

Nunca (132,15) Nunca (130,17) Nunca (128,58) Nunca (130,91) Nunca (124,99)

Às vezes (106,47) Às vezes (108,19) Às vezes (107,70) Às vezes (107,30) Às vezes (109,52)

Muitas vezes (117,88) Muitas vezes (120,21) Muitas vezes (107,13) Muitas vezes (122,67) Muitas vezes (136,21)

Região

Nota de 

matemática

Falar dinheiro 

em casa

Professor falar 

sobre dinheiro

Escola

Renda média 

familiar

Mesada

Gênero

Nível de 

escolaridade
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Quadro 7- Mediana por variável e construto 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

6 Considerações Finais  

Um trabalho sobre Literacia Financeira no Ensino Médio demanda um leque muito grande de 

premissas, teorias e recursos. O objetivo desse trabalho foi capturar as variáveis essenciais de 

um modelo de literacia financeira, baseado nas considerações vigentes da OECD e do 

mainstream de estudo, liderado pelo grupo de Estudos de Educação Financeira da George 

Washington University, liderados pela professora Anna Maria Lusardi.  

No Brasil, um velho lema é que a” educação se dá em casa”. Esse lema foi verificado no estudo 

nas variáveis de Alfabetização Financeira, Comportamento Financeiro e Consumo Planejado, 

no tópico “falar de dinheiro em Casa”. Visivelmente o exemplo dos pais, em suas falas e em 

seus exemplos reside parte substancial do que os filhos seguem. 

Mediana Variável
Alfabetização 

financeira

Comportamento 

financeiro

Atitude 

financeira

Conhecimento 

financeiro

Gestão 

financeira

Consumo 

planejado

Poupança e 

investimento

Pública 6,8393 5,8250 8,6904 6,0000 5,0143 7,3839 5,0282

SME 6,1185 5,0517 7,2865 8,0000 3,8240 6,4293 4,0226

R$ 768 5,1900 5,0788 8,3133 4,0000 3,8026 6,2130 4,0056

R$ 1.625 6,4811 5,5138 8,4677 4,0000 5,1173 7,4720 3,7373

R$ 2.705 6,4242 5,3625 8,6916 6,0000 4,7296 7,3424 4,2373

R$ 4.852 6,7961 5,8141 8,4579 6,0000 4,7918 7,0736 5,0000

R$ 9.254 6,9035 5,9526 8,4677 6,0000 5,0301 7,2676 5,9944

R$ 20.888 6,8329 5,5440 7,9542 6,0000 4,3863 7,1112 5,0226

não recebe 6,6164 5,6077 8,6076 6,0000 4,6409 7,1645 5,0000

recebe 6,9553 5,8932 8,4677 6,0000 4,9643 7,2850 5,0282

sem ocupação 6,8393 5,7542 8,4677 6,0000 4,7954 7,1924 5,0000

com ocupação 7,0016 6,0092 8,9289 6,0000 4,5250 7,5806 5,0282

feminino 6,8108 5,8333 8,4570 6,0000 5,0000 7,1920 5,0282

masculino 6,8896 5,8202 8,9247 4,0000 5,0358 7,4150 5,0000

1o ano 6,5327 5,4468 8,4623 4,0000 4,5952 6,4959 4,9972

2o ano 6,7771 5,9033 8,7699 6,0000 5,0357 7,4601 5,0113

3o ano 7,4476 6,5258 9,1532 6,0000 5,6423 8,0922 5,9972

SP 7,3429 6,4169 8,7005 6,3290 5,3451 7,6630 6,0104

SBC 6,4321 5,4716 8,8285 4,0000 4,5329 7,0888 4,9718

Mediana 6,3397 5,3762 8,0669 4,0000 4,7918 6,7923 4,5113

Nota < 7 5,3481 3,9755 6,1425 6,0000 3,0694 5,1953 3,0169

Nota ≥ 7 6,8855 5,9857 8,0000 8,0000 4,8712 7,4154 5,0169

Católico 5,8649 5,1327 6,9279 6,0000 3,9736 6,3390 4,2543

Protestante 5,1612 3,9573 6,0119 6,0000 2,7883 5,7969 3,4802

Judeu 4,6596 4,5636 5,0083 4,0000 10,0000 1,5516 2,0000

Evangélico 6,8387 5,7301 8,3059 8,0000 5,4006 6,7969 5,0000

Outros 5,7788 3,9755 6,9302 6,0000 3,1789 5,1067 3,7571

Tem fé, mas não 

frequenta
6,2855 3,9377 7,2855 6,0000 3,6281 6,7069 3,4802

Não tem religião 6,9718 5,5111 8,1716 8,0000 4,1602 7,1775 6,4972

Não sei 6,4769 5,1835 6,5206 10,0000 5,0794 8,9844 0,0000

Nunca 4,6596 3,7110 5,0083 8,0000 3,6337 4,3105 2,0113

Às vezes 5,8719 4,2672 6,6952 6,0000 2,9184 5,4435 3,4802

Muitas vezes 6,7785 5,5111 7,7839 6,0000 4,1316 7,1182 4,9718

Não sei 4,4114 2,2537 5,8718 6,0000 1,0365 2,1879 2,2571

Nunca 6,9746 6,0473 8,0000 8,0000 5,3656 7,3378 5,2458

Às vezes 5,9447 4,4919 7,0000 6,0000 3,6123 6,0018 3,9944

Muitas vezes 5,9289 5,5544 6,3007 8,0000 5,6123 7,1482 3,2458

Nível de 

escolaridade

Escola

Renda média 

familiar

Mesada

Ocupação

Gênero

Região

Nota de 

matemática

Religião

Falar sobre 

dinheiro em 

casa

Professor falar 

sobre dinheiro
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E quanto mais os pais foram expostos a níveis educacionais altos, mais os filhos refletem em 

suas respostas. Foi comprovado no estudo que o nível de escolaridade dos pais influência quase 

todas as variáveis estudadas (com exceção da Gestão Financeira).   

A condição financeira da família foi significante com Atitude Financeira, Conhecimento 

Financeiro e Poupança e Investimento, mas não no Comportamento Financeiro, curiosamente. 

Faz sentido pensar que quanto mais se têm, mais se poupa ou investe. E conhecimento maior 

se adquire com maior condição financeira. A atitude dos pais é exemplo para filhos. O 

comportamento, mais ligado às ações cotidianas porém não se reflete.  

A ocupação dos pais não teve impacto em nenhuma variável de modo significativo. Talvez se 

fossem agrupadas em tipos de ocupação, a resposta fosse outra, e fica como possibilidade para 

próximos estudos.  

A literatura da área enfatiza o fazer aprendendo. Então, ter mesada faria alguma diferença nesse 

tópico. Curiosamente, ter Mesada só teve significância no Conhecimento Financeiro. Isso leva 

a crer que o uso do dinheiro leva a quere saber como usá-lo corretamente. Mas não 

necessariamente leva a melhores hábitos comportamentais ou escolhas.  

O segundo pilar dos estudantes após o eixo familiar é a Escola. De fato, a pesquisa mostrou que 

a Escola teve significância em todas as variáveis exceto a Poupança e Investimento. Essa última 

ausente, talvez por depender da renda familiar ou de possibilidades familiares acima de tudo. 

O professor falar sobre dinheiro corrobora a importância da vivência escolar na aquisição da 

literacia financeira, com exceção de Poupança e Investimento e curiosamente do Conhecimento 

Financeiro. Isso pode ter uma conexão com o fato do professor não ser especializado na área 

ou ter treinamento, mas apenas colocar os pontos de reflexão.  

A literatura conecta a numeracia (facilidade com cálculos) como importante na relação com as 

variáveis estudadas, e isso se confirmou em todas as variáveis estudadas. A facilidade numérica 

é portanto um diferencial competitivo na aquisição de conhecimento, mas também, indutora de 

comportamento e atitude.  

Um mapeamento geográfico [e importante em um país Continental como o Brasil. De fato, a 

Região teve relação significativa com todas as vaiáveis estudadas. Ensino é portanto ligado Às 

idiossincrasias regionais, e ensino financeiro não foge disso.  

Vários estudos relacionam a questão de gênero às variáveis estudadas, por diversas razões. Na 

pesquisa realizada, gênero teve relação significante com Atitude Financeira e Conhecimento 

Financeiro. Sociologicamente a função da mulher na sociedade brasileira vem se alterando, 

dependendo ainda da região e do nível social. Há de se entender com maior profundidade como 

isso é passado para a nova geração para verificar se reflete diferenças a acesso de conhecimento, 

preconceito ou apenas interesses gerais diferentes.  

Uma nova variável, ligada à religião foi incorporada, na expectativa que capturasse os valores 

dos pais no sentido maior de cosmovisão. O estudo não apresentou significância nas relações. 

Como se trata do primeiro experimento com essa possibilidade, deve-se entender se a resposta 

é que os adolescentes não adquirem os conceitos advindos de visão de mundo diferentes e 

portanto não aderem aos comportamentos e atitudes coligados, ou simplesmente a captura dos 

dados não conseguiu refletir a questão.  

Em resumo, o estudo procurou responder se existem determinantes que influenciam no nível de 

alfabetização financeira dos alunos do ensino médio. A partir de modelos advindos da OECD 

e estudos seminais da área, variáveis e construtos como Alfabetização financeira 

(Comportamento, Atitude e Conhecimento), Gestão Financeira, Consumo e Poupança e 

Investimento foram relacionados com variáveis independentes sócio geográficas e do lar ou da 
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escola. A constatação da importância do lar e da escola para a construção desse conhecimento 

se mostraram significante para a formação do adolescente nos tópicos de literácia financeira 

como um todo. Características inatas devem ser consideradas, como gênero e numeracia e a 

forma de passagem do conhecimento deve ter a atenção de sua geografia e linguagem. Embora 

a religião não tenha tido influência significante na amostra, deve-se aprofundar a verificação se 

faz alguma diferença na forma de desempenhar a literacia financeira.  

Do ponto de vista prático, as conclusões servem para guiar estudos acadêmicos e de gestão 

pública em novas direções. Mapear a literacia é o primeiro passo para diagnosticar a situação. 

Treinamentos de finanças não são suficientes e nem tratar da educação como um bem coletivo. 

As especificidades pedem que se customize a educação financeira, em projetos de aquisição de 

conhecimento de maior duração. Programas de capacitação de professores, que são 

intermediários multiplicadores do conhecimento devem ser valorizados, e um projeto com 

participação de pais deve ser valorizado, enfatizando não apenas conhecimento, mas 

principalmente, comportamento e atitude, para melhor resultado. Enfim, o primeiro passo que 

é o indicador foi montado, para que as atividades ligadas e agora monitoradas apresentem seus 

resultados. 
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ANEXO A – FATORES EXPLICATIVOS DAS DIFERENÇAS DE ALFABETIZAÇÃO 

FINANCEIRA ANALISADAS NA REVISÃO DA LITERATURA 
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Figura 10 - Fatores explicativos das diferenças de alfabetização financeira analisadas na revisão 

da literatura 

Fonte: Santos (2012) 
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Figura 11 - Síntese da relação entre as varáveis demográficas e socioeconômicas e a 

alfabetização financeira 

Fonte: Potrich et al (2013) 
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ANEXO B – SÍNTESE DOS AJUSTES DO MODELO DE EQUAÇÕES 

ESTRUTURAIS NO SMARTPLS 

 

 

 

Figura 12 - Síntese dos ajustes do modelo de equações estruturais no SmartPLS 

Fonte: Bido et al (2014)  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO COLETA DE DADOS DOS ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO 

 

Prezado(a) Aluno(a): 

Agradecemos responder o questionário abaixo que tem como objetivo coletar dados sobre o 

perfil socioeconômico e como o assunto finanças pessoais está presente na vida das pessoas. 

 

Agradecemos responder o questionário abaixo que tem como objetivo coletar dados 

sobre o perfil socioeconômico e como o assunto finanças pessoais está presente na vida das 

pessoas. Gostaria de contar com a colaboração de vocês e deixar claro que para responder ao 

questionário não é necessário identificar-se. 

 

1. Escola 

a. Pública 

b. Privada 

 

2. Cidade 

a. Barueri 

b. Campinas 

c. São Bernardo do Campo 

d. São Paulo 

 

3. Quantos anos você tem? _______.  

 

4. Gênero 

a. Feminino 

b. Masculino 

 

5. Qual o ano que está cursando no Ensino Médio?  

a. 1º ano 

b. 2º ano 

c. 3º ano 

 

6. Período que estuda na escola 

a. Manhã 

b. Tarde 

c. Noite 
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7. Marque a quantidade que a família possui de cada bem abaixo indicado (caso tenha mais 

que quatro, marque quatro): 

 
Quantidade de: 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros      

Empregados domésticos      

Automóveis      

Microcomputador/notebook      

Máquina de lavar louça      

Geladeira      

Freezer (pode também ser incorporado à geladeira, desde 
que tenha porta independente) 

     

Máquina de lavar roupa      

DVD player      

Micro-ondas      

Motocicleta      

Máquina de secar roupa      

 

8. Marque o nível de escolaridade do chefe de família: 

 
ESCOLARIDADE DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Analfabeto   

Ensino Fundamental  I  incompleto  

Ensino Fundamental  I  completo   

Ensino Fundamental  II  incompleto  

Ensino Fundamental  II  completo   

Ensino Médio incompleto  

Ensino Médio completo    

Ensino Superior incompleto  

Ensino Superior completo  

Não sei   

 
9. Marque o acesso a serviços públicos e bens que sua família tem: 

 
Serviços Públicos Não Sim 

Água encanada   

Rua asfaltada   

Internet   

TV a cabo   

 

10. Classe social 

o Classe D-E 

o Classe C2 

o Classe C1 

o Classe B2 

o Classe B1 

o Classe A 

o Não sei 
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11. Quem se responsabiliza pelas contas da sua casa? 

o Mãe e/ou madrasta 

o Pai e/ou padrasto 

o Avó e/ou avô 

o Irmãos mais velhos 

o Tio e/ou tia 

o Não há um responsável 

o Não sei 

 

12. Das pessoas com quem você vive em sua casa, quem trabalha? 

o Mãe e/ou madrasta 

o Pai e/ou padrasto 

o Avó e/ou avô 

o Irmãos mais velhos 

o Tio e/ou tia 

o Primo e/ou prima 

o Aposentado(a) 

o Desempregado(a) 

o Ninguém trabalha 

o Outros 

o Não sei 

 

13. Você recebe dinheiro toda semana (semanada) ou todo mês (mesada) para comprar lanche 

ou outras coisas para você? 

o Não 

o Sim 

 

14. Você trabalha? 

o Não 

o Sim 

 

15. Qual foi sua nota de matemática na última prova?  ______.  

 

16. As pessoas com quem você vive em sua casa falam como se deve usar o dinheiro? 

o Não sei 

o Nunca 

o Às vezes 

o Muitas vezes 

 

17. Os professores falam sobre como se deve usar o dinheiro? 

o Não sei 

o Nunca 

o Às vezes 

o Muitas vezes 

 

18. Você acha que a escola deveria falar sobre como se deve usar o dinheiro? 

o Não sei 

o Não 

o Sim 
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19. Das opções abaixo, assinale a(s) que você possui? 

o Nenhuma das opções 

o Conta bancária 

o Poupança 

o Cartão de crédito 

o Ações 

 

Marque com o que você gasta seu dinheiro. Se 999, não respondeu ou não questionado. As 

questões dos grupos “Gestão financeira”, “Utilização de crédito”, “Investimento e poupança” e 

“Consumo planejado” medem o “Comportamento Financeiro” dos respondentes. 

 
 
Itens 

Não 
gasto 

         Gasto 
muito 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Vestuário (roupas, calçados, acessórios)            

21. Alimentação (lanches, almoços fora de casa)            

22. Telefone móvel (celular)            

23. Lazer e/ou diversão (cinema, balada, jogos)            

24. Despesas pessoais (salão de beleza, livros)            

 

GESTÃO FINANCEIRA 

  
Itens 

Não 
faço 

         Faço 
muito 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Controlo meus gastos todos os meses. 
 

           

26. Planejo minha situação financeira no 
futuro. 

           

27. Procuro participar das atividades da 
família que envolvem dinheiro. 

           

 

UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO (EMPRÉSTIMOS) 
 
Itens 

Não 
faço 

         Faço 
muito 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Ao comprar a prazo comparo as opções 
de crédito disponíveis. 

           

29. Comprometo com compras a prazo o 
dinheiro que recebo pelo meu trabalho. 

           

30. Peço adiantamento do dinheiro que 
recebo pelo meu trabalho. 
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INVESTIMENTO E POUPANÇA 

 
Itens 

Não 
faço 

         Faço 
muito 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Guardo o que posso todos os meses.            

32. Poupo visando a compra de um produto 
de maior valor no futuro. 

           

 

CONSUMO PLANEJADO 

 
Itens 

Não 
faço 

         Faço 
muito 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Comparo preços ao fazer uma compra            

34. Analiso minhas finanças antes de fazer 
alguma grande compra 

           

35. Compro por impulso            

36. Prefiro juntar dinheiro para comprar algo 
à vista do que comprar um produto 
financiado  

           

37. Negocio descontos para pagamento à 
vista 

           

 

ATITUDE FINANCEIRA 

 
Itens 

Não 
concordo 

         Concordo 
muito 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. Eu acho importante controlar os 
gastos mensais 

           

39. Eu acho importante estabelecer 
metas financeiras para o futuro 

           

40. Eu acho importante poupar 
dinheiro mensalmente 

           

41. Eu acho que o modo como uma 
pessoa controla o dinheiro hoje 
irá afetar seu futuro  

           

42. Eu acho importante comparar as 
ofertas de crédito disponível 
quando compro a prazo 

           

 

CONHECIMENTO FINANCEIRO 

 

43. Suponha que você tenha algum dinheiro. É mais seguro: 

o Não sei 

o Colocá-lo em um só negócio ou aplicação financeira 

o Colocá-lo em diferentes negócios ou diferentes aplicações financeiras 
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44. Suponha que nos próximos 10 anos os preços das coisas que você compra dobrem. Se sua 

renda também dobrar, você será capaz de comprar: 

o Não sei 

o Menos do que compra hoje 

o O mesmo que você compra hoje 

o Mais do que compra hoje 

 

 

45.  Suponha que você precise tomar emprestado de um amigo R$100,00. No momento de você 

pagar para seu amigo, terá que pagar uma quantia a mais. Seu amigo oferece duas 

alternativas. Qual é a alternativa mais vantajosa para você, ou seja, qual é a proposta que 

você pagará menos? 

o Não sei 

o R$105,00 

o R$100,00 + 3% 

 

46. Suponha que você ganhou de aniversário R$100,00 de seus pais e decidiu colocar na conta 

de poupança que você tem no Banco. Você não tirou nenhum dinheiro da conta durante dois 

anos. O banco concordou em pagar 15% ao ano nesta aplicação. O banco adicionará: 

o Não sei 

o Mais dinheiro em sua conta no segundo ano que no primeiro ano 

o O mesmo montante nos dois anos 

 

47. Suponha que você ganhou de aniversário R$100,00 de seus pais e decidiu colocar na conta 

de poupança que você tem no Banco. O banco concordou em pagar 10% ao ano nesta 

aplicação. Quanto terá após cinco anos se não tirar nenhum dinheiro da conta? 

o Não sei 

o Mais de R$150,00 

o Exatamente R$150,00 

o Menos que R$150,00 

 

VALORES 

48. Você frequenta frequentemente algum desses lugares? 

o Igreja Católica 

o Igreja Protestante (Presbiteriana, Adventista) 

o Templo Judeu 

o Igrejas Evangélicas (reino de Deus, etc..) 

o Outro Templo/ Igreja 

o Tenho fé mas não vou à nenhum local 

o Não tenho religião 

 

49. Quando recebo dinheiro: 

o Gasto a maior parte em maquiagem e moda 

o Gasto a maior parte em diversão, cinema, boliche e lanches fora 

o Gasto a maior parte com gastos pessoais, vestidos, calças, tênis e vestuário 

o Economizo para o futuro 

o Ajudo em casa 
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50. Tarefas de casa: 

o Não faço 

o Ajudo a tirar a mesa 

o Alimento meus animais de estimação e ajudo a passear, se for o caso 

o Cuido de tarefas de casa, como tirar a mesa e separar minha roupa 

o Ajudo a cuidar do avô, avó, irmão mais novo ou irmã e carrego compras 

 

 

51. Meus pais 

o Quase não vejo 

o Vejo separadamente 

o Vejo bastante 

o Participam bastante de minha vida 

o Me conhecem melhor que ninguém 

 

 

52. Meus pais 

o Nem sei o que fazem 

o Só sei o que meu pai ou minha mãe faz 

o Sei o que os dois fazem 

o Admiro o trabalho e dedicação 

o Tudo que fazem é o melhor 

 

8 APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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Apresentação do Projeto: 

A importância da educação financeira foi reconhecida de forma progressiva desde 

2003/2004 e reforçada após a crise de 2007 pelos governos de diversos países, 

notadamente os participantes da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico). O principal pilar filosófico é que a Educação Financeira 

contribui para a mudança da qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Várias experiências foram conduzidas na rede pública incorporando a educação financeira 

desde 2008, no ciclo básico. Há consultorias atuando inclusive na rede de ensino privada, 

com capacitação em escala apreciável. 

A implantação em escolas públicas e a necessidade de incorporação nas escolas privadas 

faz com que sejam necessários desenvolvimento de métricas de controle de qualidade dos 

programas, que tenham propriedades de comparabilidade, discriminantes entre elas e com 

diversas dimensões, de forma que se possam posteriormente aplicar metodologias de 

treinamento e ensino diferenciadas alinhadas com as diferentes dimensões. 

O objetivo principal desse projeto é mapear a alfabetização financeira dos alunos do ensino 

médio e professores de escolas. Serão usadas primeiramente algumas turmas do ensino 

médio do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) e professores em escolas que tenham 

diferentes 

características sócio geográficas. Para isso, além do instrumento de mensuração com três 

dimensões (conhecimento, comportamento e atitude). 

Continuação do Parecer: 2.623.794 

 

 

Com isso espera-se contribuir com a elaboração de um instrumento de acompanhamento 

do progresso da alfabetização financeira, que permita mensurar os efeitos de técnicas 

pedagógicas e treinamentos. Como contribuição, o diferencial de mensuração de 

conhecimento dos agentes multiplicadores é uma inovação que se pretende analisar, de 

forma a permitir ações mais eficazes em um segundo momento. Também serão 

utilizados conceitos derivados das finanças comportamentais para contribuir nessa 

análise. Serão utilizadas técnicas de regressão múltipla e de equações estruturais para a 

mensuração dos diferentes constructos e interações. Além disso, espera-se que a 

participação de experientes pesquisadores internacionais em uma abordagem 

interdisciplinar e multidisciplinar traga uma contribuição relevante nas análises e 

compreensão do tema. Afinal, trata-se de projeto de extrema relevância e urgência, de 

grande repercussão e alcance social. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 
 

Mapear a alfabetização financeira dos alunos de ensino médio e dos professores das escolas 

que tenham interação com o processo de ensino e aprendizagem na escola. 

 
Objetivo Secundário: 

- Identificar os paradigmas e modelos usados para determinar a literacia financeira. 

- Identificar os processos pedagógicos e conteúdos esperados por faixa de idade e país. 

- Testar os modelos em situações diversas: 

- escolas públicas e privadas (professores e alunos); 

- diferentes cidades e estados brasileiros; 

- diferentes países (Romênia e Portugal); 

- ensino Médio (1º ao 3º ano); 

- confessionais e não confessionais; 

- variáveis de bem estar financeiro e de qualidade no trabalho; 

- interação com os vieses financeiros. 

- Identificar modelos estatísticos e econométricos aplicáveis; 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 
 

Riscos mínimos 

Continuação do Parecer: 2.623.794 

 

 

 

Benefícios: 
 

Utilização da pesquisa para foco em melhorar habilidades e competências dos alunos na área 

de Educação Financeira. 

Uso de respostas consolidadas por instituições colaboradoras, e acesso à pesquisa final. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Importante pesquisa na construção da educação financeira de jovens escolares. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Vide "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações" 

Recomendações: 

Vide "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações" 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
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RESPOSTA AO PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP Nº 2.486.167 DATADO EM 

05/02/2018 
 

Substituir a expressão "não há riscos" por "oferece 

riscos mínimos" RESPOSTA: Foi inserida a frase 

nos TCLEs 

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA. 
 

Retirar a duplicidade da assinatura do pesquisador nos TCLEs. 

RESPOSTA: Foi retirada a duplicidade dos TCLEs. 

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA. 
 

Explicar a expressão "com seu auxilio, se necessário" nos TCLEs. 

RESPOSTA: Uma vez que é um questionário por Google Docs, a 

expressão foi retirada. ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA. 

 
Explicitar quais serão os benefícios da pesquisa, quer dizer, quais serão os benefícios. 

RESPOSTA: Foi inserida a seguinte frase nos documentos explicando os benefícios: “O 

beneficio do projeto será o de proporcionar atividades futuras de ensino suprindo 

deficiências e auxiliando competências dos alunos. 

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA. 

Continuação do Parecer: 2.623.794 

 
 

 

 

Descrever como a amostra será selecionada. 

RESPOSTA: Foi inserida a seguinte frase nos documentos explicando como a amostra 

será feita: “Esse questionário está sendo enviado a todos os alunos da instituição, sendo a 

amostra por adesão, por Google Docs. “ 

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA. 
 

2. Inserir no TCLE que o participante receberá uma das vias do 

termo. RESPOSTA: Foi inserida a informação nos termos. 

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA. 
 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Solicitamos, por gentileza, que após a conclusão do citado projeto seja anexada uma 

cópia digital na Plataforma Brasil, do Relatório Final, para finalizarmos o seu processo 

neste Comitê. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 23/04/2018  Aceito 
do Projeto ROJETO_1041873.pdf 09:29:56  

Outros CARTA_RESPOSTA_AS_PENDENCIA 23/04/2018 DENIS FORTE Aceito 
 S_Denis_Forte.docx 09:29:20   

TCLE / Termos de TCLE_Denis_Forte_6.docx 20/04/2018 DENIS FORTE Aceito 
Assentimento /  09:51:47   

Justificativa de     

Ausência     

Outros CARTA_DE_ENCAMINHAMENTO_Prof 04/12/2017 DENIS FORTE Aceito 
 _Denis_Forte.docx 12:21:27   

Projeto Detalhado / Mapeamento_de_alfabetizacao_financei 01/12/2017 DENIS FORTE Aceito 
Brochura ra_nas_escolas_Denis_Forte.docx 08:21:04   

Investigador     

Folha de Rosto Folha_de_Rosto_Denis_Forte_assinada. 28/11/2017 DENIS FORTE Aceito 
 pdf 16:17:52   

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Continuação do Parecer: 2.623.794 

 

Não 

SAO PAULO, 26 

de Abril de 2018 

 
 

Assinado por: SOLANGE TELES DA SILVA 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


