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Resumo 

 

É cada vez maior a responsabilidade das pessoas em tomar decisões financeiras decisivas para 

a promoção de satisfação e bem-estar financeiro, o que aumenta a importância da literácia 

financeira, cujo conceito e mensuração ainda não foram estabilizados pela literatura. Nesta 

tese, literácia financeira foi definida como um conjunto de relações que possam explicar, ao 

menos parcialmente, o comportamento financeiro das pessoas, considerando a 

heterogeneidade presente no público amostral para diferentes combinações de conhecimento 

financeiro e autoconfiança. Assim, o presente estudo objetivou investigar se o modelo 

conceitual de literácia financeira proposto se aplica da mesma forma para todos os grupos 

estudados. Para tanto, foram utilizados os dados relativos ao estudo da OECD (2016), também 

usados e disponibilizados por Garber e Koyama (2016). Após análise, os dados resultaram em 

uma amostra final de 1487 brasileiros. As relações entre as variáveis foram estimadas por 

meio da modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais (Partial Least 

Squares – Path Modeling) e a investigação das diferenças entre os grupos foi realizada por 

meio de análise multigrupos. Os resultados obtidos indicaram que o modelo de literácia 

financeira teve conhecimento financeiro influenciando positivamente autoconfiança, com 

ambos afetando positivamente comportamento financeiro, mas, para pessoas com baixo 

conhecimento financeiro e baixa autoconfiança, assim como para os excessivamente 

confiantes ou com falta de confiança, o modelo não se aplicou, o que implicou em afirmar que 

programas de educação financeira podem não ser úteis se considerarem apenas o 

aprimoramento de conhecimentos técnicos, sem levar em consideração aspectos 

comportamentais. 

 

Palavras-chave: Alfabetização financeira. Comportamento financeiro. Excesso de confiança. 

Falta de confiança. 



Abstract 

 
People are increasingly responsible for making sound financial decisions to foster their 

financial satisfaction and wellbeing, which magnifies the importance of financial literacy, the 

concept and measurement of which are not yet crystallized in the literature. In this study, 

financial literacy has been defined as a set of relationships capable of at least partly explaining 

people’s financial behavior, considering the heterogeneity of the sample public for different 

combinations of financial knowledge and self-confidence. Therefore, the present study 

investigates whether the financial literacy conceptual model proposed applies similarly to 

every group under study. To this end, we used OECD (2016) data, which have also been used 

and made available in Garber and Koyama (2016). Once analyzed, the data produced a final 

sample of 1,487 Brazilian citizens. The relationships among variables were estimated by 

partial least squares structural equations path modeling and the differences between groups 

were investigated using multi-group analysis. The results indicate that, in the financial literacy 

model, financial knowledge positively influences self-confidence, and both have a positive 

influence on financial behavior, but, for individuals with low financial knowledge and low 

self-confidence, as well as for those with too much or too little confidence, the model did not 

hold. This implies arguing that financial education programs may not be of use if they address 

technical knowledge improvement alone and fail to take account of behavioral aspects. 

 

Keywords: Financial literacy. Financial behavior. Overconfidence. Underconfidence.  
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1 INTRODUÇÃO 

É cada vez maior a responsabilidade das pessoas em tomar decisões financeiras 

decisivas para a promoção de satisfação (DANIEL; MARTIN; MAINES, 2004; JOO; 

GRABLE, 2004) e bem-estar financeiro (COLE; SAMPSON; ZIA, 2011; OECD, 2016), 

razão pela qual a literácia financeira, reconhecida como importante elemento de estabilidade e 

desenvolvimento econômico no mundo, tem ganhado cada vez mais espaço na agenda de 

gestores públicos, educadores, agências governamentais e outras organizações (LUSARDI; 

MITCHELL, 2014; OECD, 2016). Apesar desse fato, ainda não existe, na literatura, um 

consenso sobre como conceituá-la e operacionalizá-la (HUSTON, 2010; FERNANDES; 

LYNCH JR; NETEMEYER, 2014). Vários estudos a conceituaram e operacionalizaram como 

sinônimo de conhecimento financeiro objetivo, enquanto outras pesquisas, sobretudo as mais 

recentes, adotaram uma visão multidimensional, envolvendo comumente as dimensões 

conhecimento, atitude e comportamento financeiros. 

Em estudos que operacionalizaram literácia financeira como conhecimento 

financeiro objetivo, visão predominante considerando toda a literatura desenvolvida sobre o 

assunto, definições mais restritas foram apresentadas, com maior ênfase ao entendimento de 

conceitos básicos de finanças, sem abordar se e de que forma tal entendimento é utilizado. 

Contudo, literácia financeira deveria refletir a capacidade das pessoas entenderem e 

utilizarem, com habilidade e confiança, informações financeiras (HUSTON, 2010) e, de 

forma ainda mais completa, ser entendida como um fenômeno complexo, composto por uma 

combinação de conhecimento, atitude e comportamento (OECD, 2016), o que dá sentido em 

adotar uma visão multidimensional para conceituar e operacionalizar o constructo. 

 A questão é que mesmo as pesquisas que optaram por uma visão multidimensional 

não são convergentes, ainda que adotando as mesmas dimensões. No estudo desenvolvido 

pela OECD (2016), por exemplo, literácia financeira foi mensurada por meio da soma de 

pontuações relativas a conhecimento, atitude e comportamento financeiros, enquanto Potrich, 

Vieira, Coronel e Bender Filho (2016) a operacionalizaram como variável latente de segunda 

ordem das mesmas variáveis. Nessa linha, a pesquisa de Potrich, Vieira e Mendes-Da-Silva 

(2016) ofereceu uma grande contribuição, ao testar e comparar modelos de forma empírica, 

concluindo que o melhor ajuste correspondeu ao que adotou conhecimento financeiro e 

atitude financeira, correlacionadas entre si, como variáveis preditoras de comportamento 

financeiro, fazendo com que literácia financeira fosse entendida como um conjunto de 

relações que explique, ainda que parcialmente, o comportamento financeiro das pessoas.  
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Assim, o modelo proposto por Potrich, Vieira e Mendes-da-Silva (2016) se aproxima 

do modelo conceitual de literácia financeira de Hung, Parker e Yoong (2009), em que 

comportamento financeiro é influenciado por habilidades, conhecimento financeiro objetivo 

(o que de fato se possui) e conhecimento financeiro percebido (o que acredita que se possui, 

relativo à autoconfiança), incluindo no debate o relevante papel que vieses comportamentais 

podem exercer no processo decisório das pessoas. 

Ainda nessa linha, considerando literácia financeira como conhecimento financeiro 

objetivo, Armantier, Bruine de Bruin, Topa, Klaauw e Zafar (2015) afirmam que pessoas com 

menor literácia financeira tendem a apresentar expectativas não racionais de acordo com a 

teoria econômica, assim como Johnson et al. (2016), que assinalam que literácia financeira e 

vieses comportamentais são fatores críticos para explicar decisões financeiras e o 

comportamento dos investidores, e Lamdin (2015) e Mouna e Jarboui (2015), autores que 

asseveram que literácia financeira e vieses cognitivos podem influenciar comportamentos 

financeiros relacionados à diversificação de portfólios. Seguindo essa mesma ideia, Mak e 

Braspenning (2012) alegam que o processo decisório das pessoas pode ser comprometido pela 

presença de vieses comportamentais, como o excesso de confiança que, segundo McCannon, 

Asaad e Wilson (2016), é um significativo determinante de comportamento.  

Partindo do contexto exposto, no intuito de contribuir com o debate ainda 

controverso presente na academia, neste estudo, literácia financeira não foi conceituada como 

uma variável isolada, mas, sim, como um conjunto de relações que possibilitaram explicar, ao 

menos parcialmente, comportamento financeiro. Dessa forma, seguindo a sugestão de Potrich, 

Vieira e Mendes-da-Silva (2016), complementada pela proposta de Hung, Parker e Yoong 

(2009), comportamento financeiro, neste trabalho, teve como antecedentes conhecimento 

financeiro objetivo, atitude financeira e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), 

resultando em um modelo conceitual de literácia financeira, uma importante contribuição 

desta tese. 

Para testar empiricamente as hipóteses propostas por esta pesquisa, foram utilizados 

dados relativos ao estudo da OECD (2016), também usados e disponibilizados por Garber e 

Koyama (2016), relativos a uma amostra final de 1487 brasileiros, heterogênea no que diz 

respeito aos diferentes níveis de conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança), conforme a classificação adotada por Asaad (2015), Robb et al. 

(2015), Allgood e Walstad (2016) e Zahirovic-Herbert, Gibler e Chatterjee (2016), que 

segmentaram as pessoas em quatro grupos:  
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a) alto conhecimento financeiro objetivo e alto conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança); 

b)  alto conhecimento financeiro objetivo e baixo conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança), o representa falta de confiança (underconfidence); 

c) baixo conhecimento financeiro objetivo e alto conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança), o que denota excesso de confiança (overconfidence), 

d) baixo conhecimento financeiro objetivo e baixo conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança). 

 

Para investigar se a heterogeneidade relativa a esses quatro grupos implica em 

diferentes comportamentos, considerando o modelo conceitual de literácia financeira adotado, 

foram realizadas análises multigrupos, cujas conclusões, que envolvem a identificação de 

diferenças relevantes intergrupos, constituíram a principal contribuição deste estudo, o que 

pode colaborar para o desenvolvimento de estratégias públicas de arquitetura de escolha ou 

nudges (THALER; SUNSTEIN, 2008), assim como de programas de educação financeira. 

A partir do cenário apresentado, bem como das hipóteses propostas, a questão que 

norteou esta pesquisa foi: “O modelo conceitual de literácia financeira proposto se aplica 

da mesma forma para grupos de pessoas com diferentes combinações de conhecimento 

financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança)?”. Assim, esta 

pesquisa teve como objetivo principal verificar e avaliar empiricamente se há diferenças 

estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais presentes nas relações estruturais do 

modelo de literácia financeira, considerando os diferentes grupos de pessoas com diferentes 

combinações de conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança). Adicionalmente, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

 

a) revisar a literatura sobre conceitos,  formas de mensuração e modelos de literácia 

financeira; 

b) revisar a literatura sobre antecedentes de comportamento financeiro; 

c) apresentar uma proposição de um modelo conceitual de literácia financeira; 

d) realizar a mensuração das variáveis presentes no modelo de literácia financeira 

proposto: conhecimento financeiro objetivo, conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança), atitude financeira e comportamento financeiro; 

e) avaliar as relações estruturais do modelo de literácia financeira proposto, 

incluindo as variáveis de controle: idade, gênero e formação, 
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f) definir um modelo estrutural final de literácia financeira, a partir das relações 

estruturais estatisticamente significantes. 

 

1.1 Estrutura de organização do trabalho 

Para alcançar os objetivos propostos, esta tese foi estruturada em sete seções, 

incluindo esta, introdutória, em que foi apresentada a relevância do tema para os dias atuais e 

a falta de consenso na literatura, principais justificativas deste estudo. Também foram 

apresentados a questão de pesquisa e os objetivos (gerais e específicos), bem como suas 

contribuições. Na segunda seção foi realizada uma revisão de literatura que fundamentou 

teoricamente as hipóteses propostas e que deram origem ao modelo conceitual de literácia 

financeira proposto, explicado na terceira seção. Na quarta seção foram apresentadas as 

considerações epistemológicas, bem como os procedimentos metodológicos utilizados para 

investigar e avaliar as hipóteses deste estudo. Na quinta seção os resultados foram 

apresentados e previamente discutidos. Na sexta seção discutiu-se mais detalhadamente os 

resultados oriundos da pesquisa. Na sétima e última seção foram apresentadas as 

considerações finais, incluindo as limitações desta pesquisa e correspondentes sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Sobre literácia financeira, com o objetivo de utilizar como referência estudos que 

representassem o estado da arte em relação ao assunto, a revisão de literatura deste estudo foi 

realizada utilizando-se as bases Proquest, Scopus e Web of Science Core Collection, por meio 

destes parâmetros: palavra-chave “financial literacy”, idioma “english”, áreas de 

concentração “business, economics, and finance”, tipo de material “article” e fonte 

“scholarly  journals”. A partir desse escopo, com o objetivo de selecionar as pesquisas mais 

relevantes para compor a fundamentação teórica deste trabalho, 39 estudos, com média igual 

ou superior a 5 citações anuais nas bases citadas, foram selecionados para leitura, o que 

remeteu gradativamente à necessidade de incorporar outras pesquisas como referências desta 

tese, inclusive algumas desenvolvidas no Brasil. 

Para melhor aprofundamento da literatura que envolve a relação entre literácia 

financeira e aspectos relacionados à autoconfiança, uma nova pesquisa, nas mesmas bases, foi 

realizada, incluindo-se a palavra-chave “overconfidence” em conjunto com “financial 

literacy”, resultando em 61 artigos encontrados. Eliminando-se os comuns entre as bases, 

restaram 50 estudos, lidos, parcialmente utilizados e que, somados aos demais trabalhos sobre 

literácia financeira, subsidiaram a fundamentação teórica sobre as hipóteses apresentadas nas 

seções a seguir. 

Assim, inicia-se esta seção com uma discussão sobre literácia financeira, que abrange 

contexto, relevância para os dias atuais, diferentes conceitos e formas de mensuração. Na 

sequência, discute-se sobre comportamento financeiro, a principal variável de interesse deste 

estudo, elencando o que seriam comportamentos desejáveis. A seguir, discorre-se sobre 

conhecimento financeiro objetivo, suas formas de mensuração e as relações com 

comportamento financeiro encontradas na literatura, resultando na primeira hipótese a ser 

investigada. Em seguida, trata-se sobre atitude financeira e os papéis que exerce, seja como 

variável dependente de conhecimento financeiro objetivo, bem como explicativa de 

comportamento financeiro, dando origem a mais duas hipóteses estudadas. Posteriormente, 

descreve-se sobre conhecimento financeiro percebido e aspectos relacionados à autoconfiança 

das pessoas, resultando nas três últimas hipóteses desta tese. A seguir, discute-se sobre 

algumas considerações relevantes sobre perfis sóciodemográficos e, para finalizar, 

previamente à apresentação do modelo conceitual na seção subsequente, é feita uma síntese 

sobre os principais estudos sobre literácia financeira desenvolvidos no mundo, incluindo 

alguns trabalhos de autores brasileiros. 
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2.1 Literácia Financeira (Financial Literacy) 

Aumenta a cada dia a responsabilidade das pessoas em tomar decisões financeiras, 

como, por exemplo, comprar e financiar casas ou planejar suas aposentadorias (HUNG; 

PARKER; YOONG, 2009). Por isso, literácia financeira, também tratada como alfabetização 

financeira pela literatura produzida por autores brasileiros (POTRICH; VIEIRA; CERETTA, 

2013; POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 2015), tem ganhado cada vez mais espaço na agenda de 

gestores públicos, educadores, agências governamentais e outras organizações 

(BRAUNSTEIN; WELCH, 2002; HOGARTH; HILGERT, 2002; LUSARDI; MITCHELL, 

2007b, 2011b, 2014; HUNG; PARKER; YOONG, 2009; LUSARDI; MITHELL; CURTO, 

2010; VAN ROOIJ; LUSARDI; ALESSIE, 2011; OECD, 2016), além de ser reconhecida 

como um importante elemento de estabilidade e desenvolvimento econômico no mundo 

(KLAPPER; LUSARDI; PANOS, 2013; POTRICH et al., 2015). 

Nesse sentido, avaliar as competências relacionadas à literácia financeira é um 

elemento chave de uma estratégia nacional de sucesso, ou seja, que identifique soluções para 

melhorar a vida das respectivas populações e, por isso, desenvolver formas de mensurar essa 

variável é uma das prioridades da rede internacional de educação financeira (International 

Network on Financial Education-INFE) da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) (Organization for Economic Co-operation and 

Development) (OECD, 2016). Dada sua relevância para os dias atuais, é crescente a 

quantidade de estudos dedicados ao tema, como pode ser observado na Figura 1, que exibe a 

evolução da quantidade de publicações anuais sobre “financial literacy” na base da Web of 

Science. 

 

Figura 1: Gráfico da evolução da quantidade de artigos publicados anualmente sobre 

“financial literacy” na base da Web of Science. 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de consultas à base Web of Science (2017) 
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Ratificando a relevância do assunto, Lusardi e Mitchell (2007b) afirmam que baixos 

índices de literácia financeira implicam em menor capacidade das pessoas pouparem e 

investirem pensando em suas aposentadorias, e com isso poderem obter maior bem-estar 

financeiro quando estiverem mais velhas. Nessa linha, Cole, Sampson e Zia (2011) alertam 

que o interesse pela literácia financeira tem aumentado nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, sobretudo em função de estudos que indicam forte associação entre literácia 

e bem-estar financeiro.  

Fox, Bartholomae e Lee (2005) alertam que baixas taxas de poupança e níveis 

alarmantes de falências de empresas e endividamento dos consumidores podem ser resultado 

de baixos níveis de literácia financeira, enquanto Lusardi e Mitchell (2014) apontam que, 

dado um contexto de crise financeira global, gestores públicos em todo o mundo têm 

demonstrado profunda preocupação com as amplas lacunas no conhecimento financeiro das 

pessoas. Seguindo a mesma linha de pensamento, Mandell e Klein (2009) assinalam que 

estudos recentes demonstram que tanto jovens quanto adultos não possuem o conhecimento 

básico necessário para tomar boas decisões relacionadas às finanças. 

Apesar do crescente número de publicações sobre literácia financeira e da enorme 

convergência em relação à relevância para os dias atuais (POTRICH et al., 2015), 

paradoxalmente não há consenso na academia acerca de como conceituá-la e operacionalizá-

la (HUNG; PARKER; YOONG, 2009; HUSTON, 2010; REMUND, 2010; SARIGÜL, 2014). 

Tangibilizando esse ponto, Huston (2010) revisou 71 artigos publicados entre 1996 e 2008, 

com 52 conjuntos de dados diferentes, sendo a maioria nos Estados Unidos, e observou que 

72% dos trabalhos não incluíram a definição de literácia financeira, apenas 13% 

demonstraram como o constructo foi operacionalizado, 47% utilizaram-no como sinônimo de 

conhecimento financeiro e 88% não explicaram como a mensuração realizada deve ser 

interpretada, concluindo, a partir dos dados, que a literatura tem atribuído pouca atenção ao 

assunto, já que trata, de forma recorrente, literácia financeira, conhecimento financeiro e 

educação financeira como sinônimos. 

Em estudo semelhante, Fernandes, Lynch Jr. e Netemeyer (2014) analisaram 201 

artigos sobre o assunto, sendo que 111 tiveram como objetivo mensurar a variável e verificar 

seu impacto em comportamentos financeiros, concluindo que mesmo quando conceitualmente 

relacionada a habilidades, literácia financeira foi operacionalizada como conhecimento 

objetivo. 

Em pesquisas que operacionalizaram literácia financeira como conhecimento 

financeiro objetivo, definições mais restritas foram apresentadas, com maior ênfase ao 
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entendimento de conceitos básicos de finanças, sem abordar se e de que forma tal 

entendimento é utilizado. Para Mandell e Klein (2009), por exemplo, literácia financeira 

consiste no entendimento de tópicos básicos de finanças, definição muito próxima da 

oferecida por Lusardi e Mitchell (2011b), para quem ter literácia financeira representa ter 

habilidade para realizar cálculos simples e conhecimentos fundamentais de finanças. 

Todavia, literácia, num sentido mais amplo, consiste na capacidade de entender e 

utilizar textos e informações quantitativas, ou seja, ler, escrever e calcular (HUSTON, 2010; 

REMUND, 2010). Desse modo, medidas de literácia deveriam expressar o quão bem as 

pessoas podem não apenas entender, mas também utilizar as informações disponíveis. 

Seguindo tal raciocínio, a mensuração de literácia financeira deveria refletir a capacidade das 

pessoas entenderem e utilizarem, com habilidade e confiança, informações financeiras 

(HUSTON, 2010).  

Reforçando essa ideia, Remund (2010), acompanhado por Sarigül (2014) e Assad 

(2015), afirma que conhecimento é o mais óbvio e comum componente de muitas definições 

apresentadas, porém ressalta que literácia financeira é mais do que uma simples medida de 

conhecimento, por envolver também habilidade, atitude e confiança, e por isso recomenda que 

seja definida como o grau em que uma pessoa compreende conceitos financeiros 

fundamentais e possui capacidade e confiança para gerenciar suas finanças pessoais de curto 

prazo e planejar as de longo prazo, ao mesmo tempo em que é consciente dos eventos de sua 

vida e das mudanças que ocorrem nas condições econômicas. 

De maneira similar, Lusardi e Mitchell (2014) avançam na definição que 

apresentaram em Lusardi e Mitchell (2011b), ao defender que literácia financeira deve ser 

entendida como um investimento em capital humano. Além disso, para essas autoras, seu 

conceito está relacionado à habilidade para compreender informações econômicas e decidir 

sobre planejamento financeiro, formação de poupança, aposentadoria e endividamento. 

De forma ainda mais completa, a OECD (2016) apresenta literácia financeira como 

um fenômeno complexo, composto por uma combinação de conhecimento, atitude e 

comportamento, sendo definido pela OECD (2013) como conhecimento e entendimento de 

conceitos e riscos financeiros que possam ser aplicados com motivação, confiança e 

habilidade em suas decisões financeiras, a fim de melhorar o bem-estar financeiro dos 

indivíduos, permitindo sua efetiva participação na vida econômica da sociedade. 

Tal visão é alinhada à abordagem KAB (knowledge, attitude, behavior), utilizada em 

várias áreas, com destaque para a saúde (SCRHADER; LAWLESS, 2004), em que: 
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conhecimento se refere a todas as informações que as pessoas possuem; atitudes são 

relacionadas a emoções (como as pessoas se sentem) e preferências, o que envolve alguns 

aspectos de conhecimento (crenças) e comportamento (predisposições), e comportamentos 

são ações observáveis (SCHRADER; LAWLESS, 2004; GARBER; KOYAMA, 2016). 

Nesse sentido, conhecimento financeiro objetivo isoladamente é relacionado com 

educação, enquanto literácia financeira também envolve atitude e comportamento financeiros 

(POTRICH; VIEIRA; CERETTA, 2013). 

Sendo assim, considerando uma definição mais ampla de literácia financeira, além de 

estudos que definiram e/ou operacionalizaram a variável de maneira unidimensional, como 

conhecimento financeiro objetivo, há também trabalhos que o fizeram de forma 

multidimensional, envolvendo conhecimento, atitude e comportamento financeiros, conforme 

pode ser observado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Sumário dos autores que publicaram estudos sobre literácia financeira nas visões 

unidimensional e multidimensional. 
Visão Unidimensional Visão multidimensional 

Chen e Volpe (1998) 

Chen e Volpe (2002) 

Hogarth e Hilgert (2002) 

Bartholomae e Lee (2005) 

Lusardi e Mitchell (2006) 

Lusardi e Mitchell (2007a) 

Lusardi e Mitchell (2007b) 

Lusardi e Mitchell (2008) 

Mandell e Klein (2009) 

Choi, Laibson e Madrian (2010) 

Lusardi, Mitchell e Curto (2010) 

Lusardi e Mitchell (2011a) 

Lusardi e Mitchell (2011b) 

Cole, Sampson e Zia (2011) 

Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011a) 

Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011b) 

Van Rooij, Lusardi e Alessie (2012) 

Lusardi e Mitchell (2012b) 

Gathergood (2012) 

Fonseca et al. (2012) 

Jappelli e Padula (2013) 

Klapper, Lusardi e Panos (2013) 

Gibson, Mckenzie e Zia (2013) 

Schicks (2014) 

Armantier et al. (2015) 

Allgood e Wastad (2016) 

Shockey (2002) 

Hung, Parker e Yoong (2009) 

Norvilitis e Maclean (2010) 

Atkinson e Messy (2012) 

OECD (2013) 

Potrich, Vieira e Ceretta (2013) 

Agarwalla et al. (2013) 

Potrich, Vieira e Kirch (2015) 

Potrich et al. (2015) 

Potrich, Vieira e Kirch (2016) 

Potrich, Vieira e Mendes-da-Silva (2016) 

OECD (2016) 

Garber e Koyama (2016) 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

Com base nos diferentes enfoques, Potrich, Vieira e Mendes-Da-Silva (2016), 

utilizando uma amostra composta por 534 estudantes universitários do Sul do Brasil, 
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desenvolveram e compararam três modelos, como mostra a Figura 2, que demonstra o 

conhecimento financeiro e atitude financeira, correlacionadas entre si, como variáveis 

preditoras de comportamento financeiro (modelo 1); literácia financeira como uma variável 

latente de segunda ordem, tendo conhecimento, atitude e comportamento financeiros como 

dimensões, ou seja, variáveis latentes de primeira ordem (modelo 2), e literácia financeira 

como um único constructo formado pelos indicadores de conhecimento, atitude e 

comportamento financeiros (modelo 3). A partir dos resultados dessa pesquisa, os autores 

concluíram que o modelo 1 foi aquele que apresentou o melhor ajuste. 

 

Figura 2: as três modelagens para literácia financeira da pesquisa de Potrich, Vieira e Mendes-

Da-Silva (2016) 
Fonte: extraído de Potrich, Vieira e Mendes-da-Silva (2016, p. 363) 

 

De certa forma, essa conclusão se aproxima ao modelo apresentado por Huston 

(2010), conforme pode ser observado na Figura 2, em que comportamento financeiro é 

explicado por fatores relacionados a capital humano
1
, e antecede bem-estar financeiro.

 

Figura 3: Modelo de Huston (2010) sobre as relações entre literácia financeira, conhecimento, 

educação, comportamento e bem-estar financeiro 
Fonte: extraído de Huston (2010, p. 308) 

                                                 
1
 A visão de que literácia financeira (como conhecimento financeiro objetivo) seja uma forma de capital humano 

também é compartilhada por Jappelli e Padula (2013) e Lusardi e Mitchell (2014). 
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O modelo de Potrich, Vieira e Mendes-da-Silva (2016) também guarda alguma 

proximidade com o modelo conceitual de literácia financeira de Hung, Parker e Yoong 

(2009), exibido na Figura 4, em que comportamento financeiro é influenciado por 

conhecimento financeiro objetivo, conhecimento financeiro percebido e habilidades. Nesse 

modelo, o conhecimento financeiro objetivo refere-se ao conhecimento que as pessoas de fato 

possuem, já o conhecimento financeiro percebido é subjetivo e representa a autoconfiança das 

pessoas em relação ao conhecimento financeiro objetivo, ou seja, o quanto as pessoas 

acreditam que conhecem sobre finanças, o que também é determinante para explicar como as 

pessoas se comportam. 

 

 

Figura 4: Modelo de literácia financeira Hung, Parker e Yoong (2009) 
Fonte: extraído de Hung, Parker e Yoong (2009) 

 

Schrader e Lawless (2004) destacam que a relação entre conhecimento, atitude e 

comportamento, em termos gerais, é dinâmica e em determinadas situações até recíproca. 

Nessa esteira, há potencial endogeneidade nas relações que envolvem as dimensões de 

literácia financeira (KLAPPER; LUSARDI; PANOS, 2013; JAPPELLI; PADULA, 2013; 

GARBER; KOYAMA, 2016). Uma pessoa com maior conhecimento financeiro pode possuir 

aplicações financeiras, e o hábito de investir pode aumentar o seu conhecimento sobre juros 

compostos, por exemplo (GARBER; KOYAMA, 2016). Seguindo a mesma lógica, Hung, 

Parker e Yoong (2009) também defendem que o comportamento financeiro, explicado por 

conhecimento financeiro (objetivo e percebido) e habilidades financeiras, gera um feedback 

que pode melhorar o nível de conhecimento objetivo e a autoconfiança (conhecimento 

percebido) em utilizá-lo. 

De toda forma, uma das perspectivas que envolvem a relação entre conhecimento, 

atitude e comportamento é considerar que o conhecimento de uma pessoa pode influenciar sua 
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atitude, ou seja, como ela se sente ou pensa sobre algo, e que isso também pode influenciar o 

seu comportamento (SCHRADER; LAWLESS, 2004).  

Com base nessa visão, amparada pelas pesquisas de Potrich, Vieira e Mendes-da-

Silva (2016) e Garber e Koyama (2016), e considerando também a importância do 

conhecimento percebido (autoconfiança), conforme defendem Hung, Parker e Yoong (2009), 

neste estudo literácia financeira será representada por um modelo, detalhado na terceira seção, 

cujas hipóteses serão explicadas nas seções a seguir, em que conhecimento financeiro objetivo 

(cuja mensuração envolverá também a habilidade para aplicar conhecimentos) é preditor de 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e atitude financeira, e os três explicam 

comportamento financeiro, a principal variável de interesse desta pesquisa. 

 

2.2 Comportamento Financeiro 

Comportamentos são ações observáveis e representam a forma como pessoas ou 

grupos agem sob determinadas condições (SCHRADER; LAWLESS, 2004) e tomar decisões 

é o “coração” da gestão financeira (REMUND, 2010). Portanto, numa pesquisa sobre literácia 

financeira, é essencial avaliar o processo decisório das pessoas, a fim de que seja possível 

investigar se apresentam comportamentos financeiramente positivos
2
, o que pode resultar 

numa maior resiliência em momentos de crise (OECD, 2016), na promoção do bem-estar 

financeiro (HUSTON, 2010; OECD; 2013, 2016), e numa maior satisfação financeira 

(DANIEL; MARTIN; MAINES, 2004; JOO; GRABLE, 2004). 

Seguindo essa linha de pensamento, o comportamento financeiro representa um 

elemento essencial e determinante (POTRICH et al., 2015), e talvez o mais verdadeiro 

(HOGARTH; HILGERT, 2002), de literácia financeira. 

A OECD (2016), no que diz respeito às finanças pessoais, justifica que podem ser 

mensurados e analisados os seguintes tipos de comportamento: 

a) orçamento: ferramenta de gestão financeira, importante para o gerenciamento de 

receitas e despesas; 

b) poupança: acúmulo de recursos de forma ativa, ou seja, por meio da ação 

(comportamento) das pessoas em alocar parte dos seus recursos em aplicações 

financeiras (exceto conta corrente
3
) de curto e longo prazos; 

                                                 
2
 No texto original é utilizada a expressão financially literate. Pela dificuldade na tradução, que literalmente 

expressaria “financeiramente alfabetizados”, este autor optou por utilizar “financeiramente positivos”, expressão 

também utilizada pela OECD (2016) ao longo do seu estudo. 
3
 Acumular recursos em conta corrente não representa uma gestão ativa relacionada à poupança porque não há 

nenhum comportamento ou processo envolvido. (OECD, 2016). 
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c) compras: análise prévia, por parte das pessoas, se terão condições de pagar suas 

compras; 

d) pagamentos: pagamentos de contas em dia, sem a necessidade de contrair 

empréstimos; 

e) seleção e escolha de produtos financeiros: aquisição recente (nos últimos dois 

anos) de produtos financeiros
4
 mediante formas seguras e bem informadas, ou 

seja, por meio de aconselhamento qualificado e o mais independente possível. 

Sobre isso, Collins (2012) afirma que pessoas com dificuldade para tomar 

decisões relacionadas a finanças podem utilizar o aconselhamento financeiro para 

suprir deficiências em seus conhecimentos financeiros; 

f) objetivos: estabelecimento de objetivos de longo prazo e ações 

(comportamentos) para alcançá-los; 

g) controle: controle rotineiro das finanças pessoais, importante para a identificação 

de eventuais erros e fraudes, e monitoramento do progresso relacionado aos 

objetivos estabelecidos para o longo prazo. 

 

Outras considerações sobre comportamento financeiro estão presentes nas seções a 

seguir, notadamente no que diz respeito às relações observadas com as variáveis que, neste 

estudo, hipotetizou-se poder influenciá-lo, a saber: conhecimento financeiro objetivo e atitude 

financeira (POTRICH; VIEIRA; MENDES-DA-SILVA, 2016; GARBER; KOYAMA, 2016), 

conhecimento financeiro percebido (HUNG; PARKER; YOONG, 2009), assim como 

características sociodemográficas (DANIEL; MARTIN; MAINES, 2004). Ainda, os tipos de 

comportamento financeiro que serviram de base para esta pesquisa estão detalhados na seção 

4.3.4. 

 

2.3 Conhecimento Financeiro Objetivo 

De maneira geral, o conceito de conhecimento é representado por todas as 

informações que as pessoas possuem, e compreende três formas: declarativo (conhecer o que), 

processual (conhecer como) e condicional (conhecer quando e porque). Pesquisas têm 

adotado abordagens que buscam mensurar conhecimento e seu impacto em atitudes e 

comportamentos (SCHRADER; LAWLESS, 2004). 

                                                 
4
 A aquisição recente (nos últimos dois anos) de produtos financeiros pode refletir, ao menos parcialmente, 

inclusão financeira. (OECD, 2016). 
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Conhecimento financeiro objetivo, o que as pessoas de fato possuem, tem sido 

considerado como sinônimo de literácia financeira (visão unidimensional) por diversos 

autores, porém mesmo em pesquisas que utilizaram uma abordagem multidimensional, 

continuou sendo um importante componente, por dar condições às pessoas de compararem 

produtos e serviços financeiros para assim tomarem decisões financeiras apropriadas e bem 

informadas, que resultarão em maior bem-estar financeiro (OECD, 2016). 

A literatura sobre a mensuração de conhecimento financeiro objetivo foi bastante 

influenciada por três questões, apresentadas no Quadro 2, que testam o conhecimento sobre 

numerácia (1), taxa de juros (1), inflação (2) e diversificação de riscos (3), desenvolvidas e 

apresentadas por Lusardi e Mitchell (2006, 2011a), e aplicadas no estudo sobre saúde e 

aposentadoria nos Estados Unidos, em 2004 (2004 Health and Retirement Survey-HRS). O 

desenvolvimento dessas questões levou em conta fatores como simplicidade, relevância para 

o dia-a-dia das pessoas, brevidade nas respostas e capacidade de diferenciação entre os 

respondentes no que diz respeito aos diferentes níveis de literácia financeira (LUSARDI; 

MITCHELL, 2014). 

 

Quadro 2: Questões usadas na mensuração de literácia (conhecimento) financeira no estudo 

de Lusardi e Mitchell (2006; 2011a) 
(1)Suponha que você tenha $100 em uma conta de poupança e a taxa de juros é de 2% ao ano. Após 5 anos, 

quanto você acha que teria na conta se tivesse deixado o dinheiro guardado: [Mais do que 

$102, $102 exatamente, Menos do que $102, Não sabe, Recusa-se a responder] 

(2)Imagine que a taxa de juros em sua conta poupança foi de 1% ao ano e a inflação foi de 2% ao ano. 

Após 1 ano, você seria capaz de comprar com o dinheiro desta conta: [Mais do que hoje, Exatamente o 

mesmo, Menos do que hoje, Não sabe, Recusa-se a responder] 

(3)Você acha que a seguinte afirmação “A compra de uma única ação de empresa geralmente oferece um 

retorno mais seguro do que um fundo de ações”  é verdadeira ou falsa? [ Verdadeira, Falsa, Não sabe, Recusa-

se a responder] 

Fonte: elaborado pelo autor com base no estudo de Lusardi e Mitchell (2006, 2011a) 

As três questões apresentadas no Quadro 2 também serviram como base para a 

realização de outros estudos, como os de Lusardi and Mitchell (2008, 2011b), Lusardi, 

Mitchell e Curto (2010), Cole, Sampson e Zia (2011), e OECD (2013, 2016), com adaptação 

e/ou inclusão de questões para investigar o impacto no comportamento financeiro das pessoas 

a partir do conhecimento que possuem sobre títulos e ações, apreçamento de ativos, crédito, 

poupança, relação entre risco e retorno, juros compostos, dentre outros temas relacionados às 

finanças.  

Utilizar a mesma base, segundo Potrich et al. (2015), é relevante para comparar o 

desempenho entre os países estudados em pesquisas sobre literácia financeira, cujos 

resultados comumente apontam para baixos níveis de conhecimento financeiro objetivo ao 
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redor do mundo, com diferenças entre os países pesquisados (LUSARDI; MITCHELL, 

2007a, 2007b, 2014). Um ponto a ser destacado em estudos sobre conhecimento financeiro é 

o fato de que, no que diz respeito à inflação, o conhecimento sobre o tema guarda relação com 

o histórico do país. Países com maior histórico de inflação apresentaram respondentes com 

maior entendimento sobre o assunto (LUSARDI; MITCHELL, 2014). Além disso, a literatura 

também indica que há relação entre conhecimento financeiro e diversos comportamentos 

econômicos, tais como consumir, poupar, selecionar portfólio de investimentos, participar do 

mercado de ações, planejar a aposentadoria, contrair dívidas e utilizar cartão de crédito 

(LUSARDI; MITCHELL, 2007a, 2007b, 2014; MENDELL; KLEIN, 2009; REMUND; 2010; 

CHOI; LAIBSON; MADRIAN, 2010; GATHERGOOD, 2011; VAN ROOIJ; LUSARDI; 

ALESSIE, 2011a; VAN ROOIJ; LUSARDI; ALESSIE, 2011b; OECD, 2016; GARBER; 

KOYAMA, 2016).  

Lusardi, Mitchell e Curto (2010), por exemplo, em pesquisa realizada nos Estados 

Unidos, utilizaram como base os dados do National Longitudinal Survey of Youth de 1997, 

composto por adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Para realizar um estudo 

longitudinal, em 2007 acrescentaram as três questões apresentadas no Quadro 2, e aplicaram a 

7417 respondentes com idade entre 23 e 28 anos, público amostral representativo do país, e 

concluíram que menos de um terço (27%) dos jovens adultos estudados possuem 

conhecimentos básicos sobre taxa de juros, inflação e diversificação de riscos.  

Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011a) investigaram 1508 famílias holandesas entre 

2005 e 2006, mensurando a variável por meio da elaboração de dois índices: básico, que 

envolve numerácia, juros compostos, inflação e valor do dinheiro no tempo; e avançado, 

relacionado ao conhecimento de ativos financeiros, relação entre risco e retorno, e mercado de 

ações. A maioria dos respondentes apresentou conhecimentos financeiros básicos e alguma 

compreensão sobre juros compostos, inflação e valor do dinheiro no tempo, porém muitos não 

souberam a diferença entre títulos e ações, relação entre preços de títulos e taxa de juros, e o 

básico sobre diversificação de riscos. Os mesmos autores (2012), concluíram que um maior 

conhecimento financeiro leva as pessoas a participarem do mercado acionário e planejarem 

suas aposentadorias, dois comportamentos que promovem o acúmulo de riquezas, em 

consonância com a conclusão obtida por Lusardi e Mitchell (2007a) de que planejamento para 

aposentadoria e acumulação de riquezas são positivamente associados. 

Lusardi e Mitchell (2011b), tendo como amostra 1488 americanos adultos, 

examinaram o nível de conhecimento financeiro nos Estados Unidos e concluíram, por meio 

de análise de regressão múltipla por mínimos quadrados ordinários, que um maior nível de 
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conhecimento implica numa probabilidade muito maior de que haja planejamento para 

aposentadoria. 

Cole, Sampson e Zia (2011), em estudo longitudinal de 2 anos, realizado na Índia e 

na Indonésia em 2006 e 2007, concluíram que habilidade cognitiva pode exercer relevante 

papel como variável explicativa de conhecimento financeiro que, por sua vez, é um 

importante preditor de comportamento financeiro e possui forte associação com o bem-estar 

financeiro das famílias.  

Sobre a relação entre conhecimento e comportamento financeiros, Chen e Volpe 

(1988) destacam a importância do aprimoramento do conhecimento financeiro de estudantes 

para que seja menor a probabilidade de cometerem erros no “mundo real” (grifo nosso), haja 

vista que baixos níveis de conhecimento limitarão sua capacidade de tomar melhores 

decisões, enfatizando ainda que quando as pessoas não conseguem administrar suas finanças, 

cria-se um problema para a sociedade. Nesse sentido, Braunstein e Welch (2002) afirmam que 

a má gestão das finanças pode resultar em comportamentos que deixem as pessoas 

vulneráveis a crises financeiras, o que estimula iniciativas como a do escritório de educação 

financeira do departamento do tesouro americano, que declarou ter como missão melhorar o 

conhecimento financeiro da população para promover melhores decisões financeiras (FOX; 

BARTHOLOMAE; LEE, 2005).  

Com base no cenário exposto, e destacando-se a considerável e crescente literatura 

que demonstra existir uma associação entre conhecimento financeiro objetivo e os diversos 

tipos de comportamentos financeiros (HASTINGS; MADRIAN; SKIMMYHORN, 2013), 

como as desenvolvidas por Chen e Volpe (1998), Shockey (2002), Lusardi e Mitchell (2006, 

2007a, 2007b, 2011b), Hung, Parker e Yoong (2009), Choi, Laibson e Madrian (2010), Cole, 

Sampson e Zia (2011), Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011a), Van Rooij, Lusardi e Alessie 

(2011b, 2012), Fonseca, Mullen, Zamarro e Zissimopoulos (2012), Jappelli e Padula (2013), 

Klapper, Lusardi e Panos (2013), Agarwalla et al. (2013), Schicks (2014), Potrich, Vieira e 

Mendes-da-Silva (2016), OECD (2016), Garber e Koyama (2016) e Allgood e Walstad 

(2016), elaborou-se a primeira hipótese deste estudo: 

H1: conhecimento financeiro objetivo é positivamente associado ao comportamento 

financeiro (considerando comportamentos financeiros desejáveis). 

 

2.4 Atitude Financeira 

De maneira mais abrangente, atitude compreende três componentes: cognitivo, 

afetivo e conativo (comportamental). Cognitivo é relacionado a uma crença ou ideia sobre 



31 

 

 

alguma coisa. Afetivo engloba questões emocionais, ou seja, representa os sentimentos em 

relação a algo. Conativo (comportamental) envolve a predisposição em comportar-se de 

determinada forma (SCHRADER; LAWLESS, 2004). 

Nessa linha, atitudes são relacionadas a preferências que podem influenciar 

comportamentos. Mesmo no caso de pessoas que tenham conhecimento suficiente e 

habilidade para se comportar de uma determinada forma, sua atitude influenciará sua decisão 

de fazê-lo ou não (OECD, 2016). 

Assim, atitude financeira, afetada por conhecimento financeiro objetivo, é 

considerada como um importante elemento de literácia financeira, haja vista que preferências 

individuais são determinantes do comportamento financeiro (OECD, 2013, 2016). O estudo 

da OECD (2016), por exemplo, vincula atitude financeira à escolha intertemporal, ou seja, 

preferências entre obter benefícios no curto ou no longo prazo.  

Para melhorar o conhecimento financeiro das pessoas, o que por sua vez deveria 

afetar atitudes e comportamentos, gestores públicos costumam utilizar iniciativas de educação 

financeira (GARBER; KOYAMA, 2016). Nesse contexto, Potrich et al. (2015) e Potrich, 

Vieira e Kirch (2015) salientam que o aprendizado em finanças é determinante na formação 

de atitudes e comportamentos financeiros responsáveis.  

Ainda acerca da relação entre conhecimento e atitude, Norvilitis e Maclean (2010) 

afirmam que conhecimento afeta atitude, que por sua vez influencia comportamento 

financeiro, enquanto Potrich, Vieira e Mendes-da-Silva (2016) defendem que conhecimento 

financeiro e atitude financeira, correlacionados entre si, influenciam comportamento 

financeiro. Tal fato é complementado por Garber e Koyama (2016), que apontam que 

conhecimento financeiro e atitude financeira ajudam a explicar comportamentos financeiros.  

Essas pesquisas, agregadas à revisão até aqui apresentada, dão suporte às seguintes 

hipóteses, também investigadas neste estudo: 

 

H2: conhecimento financeiro objetivo é positivamente associado à atitude financeira 

(considerando atitudes financeiras desejáveis); 

H3: atitude financeira (considerando atitudes financeiras desejáveis) é positivamente 

associada ao comportamento financeiro (considerando comportamentos financeiros 

desejáveis). 

É importante ressaltar que este estudo utilizou os dados disponibilizados por Garber 

e Koyama (2016), referentes à pesquisa da OECD (2016), com melhor detalhamento na seção 
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4, em que atitude financeira foi vinculada à escolha intertemporal, sendo consideradas como 

desejáveis atitudes que representem preferências por obter benefícios no longo prazo. 

 

2.5 Conhecimento financeiro percebido e autoconfiança 

Para Asaad (2015), a literácia financeira abrange mais do que conhecimento e, por 

isso, compreender aspectos relacionados à autoconfiança é da mesma forma importante para 

educadores e gestores públicos. 

Dessa forma, se conhecimento financeiro objetivo se refere ao conhecimento que 

efetivamente se possui, conhecimento financeiro percebido, de forma subjetiva, representa a 

autoconfiança que as pessoas apresentam em relação ao nível do seu conhecimento em 

finanças (HUNG; PARKER; YOONG, 2009; ASAAD, 2015; ROBB et al., 2015; 

ALLGOOD; WALSTAD, 2016; ZAHIROVIC-HERBERT; GIBLER; CHATTERJEE, 2016). 

Sendo assim, a autoavaliação em relação ao respectivo conhecimento financeiro 

representa o nível de autoconfiança das pessoas (ASAAD, 2015; ALLGOOD; WASTAD, 

2016) e, a partir disso, Asaad (2015), Robb et al. (2015), Allgood e Walstad (2016) e 

Zahirovic-Herbert, Gibler e Chatterjee (2016) classificaram a relação entre conhecimento 

objetivo e conhecimento percebido (autoconfiança) em quatro grupos: alto conhecimento 

objetivo e alto conhecimento percebido (autoconfiança), alto conhecimento objetivo e baixo 

conhecimento percebido (autoconfiança), baixo conhecimento objetivo e alto conhecimento 

percebido (autoconfiança) e baixo conhecimento objetivo e baixo conhecimento percebido 

(autoconfiança).  

Com base nessa classificação, Woodyard et al. (2017) definem que baixo 

conhecimento objetivo e alto conhecimento percebido (autoconfiança) denotam excesso de 

confiança (overconfidence), assim como alto conhecimento objetivo e baixo conhecimento 

percebido (autoconfiança) representam falta de confiança (underconfidence). 

Pessoas excessivamente confiantes acreditam que seus julgamentos são infalíveis 

(BAZERMAN; MOORE, 2010). Desse modo, o excesso de confiança consiste num viés 

cognitivo, ou seja, num erro sistemático que pode enviesar o processo decisório das pessoas, 

desviando-as da estrita racionalidade (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Esse viés 

caracteriza-se pela superestimação (ou otimismo) das pessoas ao avaliarem que suas 

habilidades, realizações, nível de controle ou probabilidade de sucesso são maiores do que 

realmente são, julgando-se serem melhores do que a média, inclusive em relação a 

desempenho (PIKULINA; RENNEBOOG; TOBLER, 2017). 
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Ter autoconfiança faz com que as pessoas sejam mais felizes e satisfeitas com suas 

vidas (PIKULINA; RENNEBOOG; TOBLER, 2017), porém não de forma excessiva, o que 

representa superestimar as próprias habilidades e desempenhos, julgando ter sob controle 

situações em que haja algum componente de incerteza envolvido, além de subestimar a 

possibilidade de ocorrência de eventos negativos e os riscos que normalmente envolvem a 

tomada de decisões, inclusive as financeiras, o que pode gerar consequências negativas  

(PERRY, 2008; MAK; BRASPENNING, 2012; ASAAD, 2015; PIKULINA; RENNEBOOG; 

TOBLER, 2017). Nesse escopo, pessoas excessivamente confiantes acreditam ser capazes de 

tomar decisões sem ajuda e ficam mais vulneráveis a serem vítimas de fraudes (DREW; 

CROSS, 2013; OECD, 2016). 

Por isso, um dos maiores desafios relacionados à literácia financeira é lidar com o 

excesso de confiança, considerando que a maioria da população é excessivamente confiante 

em muitos aspectos da vida. Quando questionadas se realizam um trabalho melhor do que a 

média, a maioria das pessoas responde que sim, assim como quando questionadas se 

gerenciam suas finanças adequadamente, mais de 50% responde que sim, quando apenas 2% 

delas utilizam alguma forma de orçamento para administrarem suas despesas e receitas 

(MITCHELL; ABUSHEVA, 2016).  

Além disso, a literatura aponta outros efeitos negativos originados a partir do excesso 

de confiança, destacados a seguir.  

Perry (2008) alerta que pessoas que superestimam suas classificações (rating) de 

crédito, ou seja, que atribuem a si classificações superiores as que realmente têm, possuem 

menos conhecimentos financeiros e são menos propensas a poupar, utilizar orçamento ou 

investir regularmente. 

Smith e Barboza (2014) concluíram que o excesso de confiança em relação ao 

conhecimento financeiro é positivamente associado ao montante de dívidas contraído por 

estudantes universitários da área de negócios. De forma similar, Robb et al. (2015) 

concluíram que baixo conhecimento objetivo e excesso de confiança levam a más decisões 

relativas a contratações de empréstimos. 

Barberis e Thaler (2003) e Frydman e Camerer (2016) afirmam que investidores 

excessivamente confiantes tendem a negociar de forma exagerada, sem levar em consideração 

os custos das transações, indo de encontro ao que preconiza o modelo racional. 

Barber e Odean (2005) afirmam que o excesso de confiança influencia o 

apreçamento dos ativos. 
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Ondrusca (2014) afirma que o excesso de confiança leva as pessoas a não adquirirem 

produtos de seguridade ou a comprarem produtos que oferecem uma proteção aquém de suas 

reais necessidades. 

No ambiente corporativo o excesso de confiança também é percebido. Gestores 

qualificados, com elevado nível educacional, comumente têm suas decisões afetadas pelo 

excesso de confiança (FRYDMAN; CAMERER, 2016), o que é confirmado por 

Nkundabanyanga et al. (2015), que observaram que gestores de instituições de microcrédito 

excessivamente confiantes são mais propensos a tomar decisões arriscadas, por 

superestimarem sua capacidade para solucionar problemas e subestimarem a necessidade de 

recursos para fazê-lo. 

Além do excesso de confiança, o oposto, a falta de confiança, também tem sido 

objeto de estudos recentes. Pikulina, Renneboog e Tobler (2017) concluíram que o excesso de 

confiança, assim como a falta de confiança, afetam negativamente comportamentos 

relacionados a investimentos. Xia, Wang e Li (2014) concluíram que o excesso de confiança, 

mensurado pela diferença entre conhecimento financeiro objetivo e percebido, é 

positivamente correlacionado com a participação no mercado de ações, o que em si é um 

indicador de bem-estar financeiro, contudo pessoas excessivamente confiantes podem não 

estar devidamente preparadas para isso, aumentando os riscos envolvidos, e ainda afirmam 

que pessoas que subestimam o seu conhecimento, fato que denota falta de confiança segundo 

Chardon, Freudenberg e Brimble (2016), apresentam menor probabilidade de participar do 

mercado acionário, o que pode significar auferir menores ganhos em seus investimentos.  

A literatura tem ainda apresentado pesquisas que, além de indicarem a influência de 

excesso e/ou falta de confiança das pessoas em seus respectivos comportamentos financeiros, 

também investigaram as relações que envolvem outros níveis de autoconfiança e 

conhecimento financeiro objetivo. 

Allgood e Walstad (2016) concluíram que autoconfiança (conhecimento percebido) 

é, assim como o conhecimento objetivo, um bom preditor de comportamento financeiro, o que 

foi confirmado por Woodyard et al. (2017), que concluíram que tanto o conhecimento 

objetivo quanto o percebido são associados positivamente a comportamentos desejáveis. 

Robb e Woodyard (2011) afirmam que consumidores que são mais autoconfiantes 

apresentam mais comportamentos favoráveis. 

Asaad (2015) concluiu que pessoas com elevado conhecimento e autoconfiança 

tendem a tomar melhores decisões financeiras, ao passo que pessoas excessivamente 

confiantes tendem a se comportar de maneira mais arriscada.  
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Kramer (2016) afirma que pessoas com maiores níveis de autoconfiança têm menor 

probabilidade de demandar aconselhamento financeiro. 

Zahirovic-Herbert, Gibler e Chatterjee (2016) consideraram excessivamente 

confiantes respondentes que atribuíram a si um nível muito bom de conhecimento financeiro e 

que, concomitantemente, apresentaram um desempenho objetivo entre 0 e 2, numa escala de 0 

a 5, e concluíram que a correlação entre conhecimento percebido e excesso de confiança é 

positiva, porém baixa (0,14), e entre conhecimento objetivo e excesso de confiança é negativa 

e alta (-0,61), resultado similar ao obtido por Ates et al. (2016). Além disso, encontraram 

associação positiva entre excesso de confiança e comportamentos de risco relacionados a 

hipotecas em modelo com a presença de conhecimento percebido como uma das medidas de 

literácia financeira. 

Essas pesquisas dão então suporte às últimas hipóteses a serem investigadas neste 

estudo: 

 

H4: conhecimento financeiro objetivo é positivamente associado ao conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança das pessoas em relação ao conhecimento financeiro objetivo); 

H5: conhecimento financeiro percebido (autoconfiança das pessoas em relação ao 

conhecimento financeiro objetivo) é positivamente associado ao comportamento financeiro 

(considerando comportamentos financeiros desejáveis); 

H6: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais relativos ao 

menos a uma das hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, considerando os diferentes grupos 

apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Grupos relacionados aos diferentes níveis de conhecimento e autoconfiança 
 

Conhecimento 

financeiro objetivo 

 

Conhecimento financeiro 

percebido 

(autoconfiança) 

 

Indicativo de 

Alto Alto Conhecimento e autoconfiança elevados 

Baixo Alto Excesso de confiança (overconfidence) 

Alto Baixo Falta de confiança (underconfidence) 

Baixo Baixo Conhecimento e autoconfiança baixos 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 
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H6a: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais relativos ao 

menos a uma das hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, entre as pessoas com alto conhecimento 

financeiro objetivo e alto conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e as demais; 

H6b: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais relativos ao 

menos a uma das hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, entre as pessoas com baixo conhecimento 

financeiro objetivo e alto conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), ou seja, entre as 

pessoas com excesso de confiança e as demais; 

H6c: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais relativos ao 

menos a uma das hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, entre as pessoas com alto conhecimento 

financeiro objetivo e baixo conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), ou seja, entre 

as pessoas com falta de confiança e as demais; 

H6d: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais relativos ao 

menos a uma das hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, entre as pessoas com baixo conhecimento 

financeiro objetivo e baixo conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e as demais. 

 

2.6 Perfis Sociodemográficos 

Estudos como os realizados por Chen e Volpe (1998, 2002), Hogarth e Hilgert 

(2002), Lusardi e Mitchell (2006, 2007a, 2007b, 2011b), Mandell e Klein (2009), Hung, 

Parker e Yoong (2009), Lusardi, Mitchell e Curto (2010), Fonseca et al. (2012), Potrich, 

Vieira e Ceretta (2013), Agarwalla et al. (2013), Schicks (2014), Potrich, Vieira e Kirch 

(2015), Potrich et al. (2015), OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) indicam que há 

diferenças entre níveis de literácia financeira, em suas dimensões, considerando diversos 

perfis sociodemográficos.
5
 

Em relação ao gênero, a grande maioria dos estudos, como os realizados por Chen e 

Volpe (1998, 2002), Lusardi e Mitchell (2006, 2011b), Hung, Parker e Yoong (2009), 

Lusardi, Mitchell e Curto (2010), Fonseca et al. (2012), Potrich, Vieira e Ceretta (2013), 

Potrich et al. (2015) e Garber e Koyama (2016), indica que mulheres apresentam menor 

literácia financeira do que homens.  

Nessa linha, Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011a) concluíram que mulheres, além de 

apresentarem conhecimento financeiro básico bem menor do que homens, participam menos 

de mercados de ações. A OECD (2016), em estudo com a participação de 30 países, concluiu 

                                                 
5
 O termo “literácia financeira”, mencionado nos trabalhos citados nesta seção, correspondem à visão 

unidimensional, relacionado ao conhecimento financeiro objetivo, mantido para respeitar a visão dos respectivos 

autores. 
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também que mulheres possuem conhecimentos financeiros menores do que os homens, porém 

apresentam melhores atitudes financeiras relacionadas ao longo prazo. Especificamente em 

relação ao comportamento financeiro, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes. De forma similar, Agarwalla et al. (2013) afirmam que mulheres são 

positivamente associadas com atitude financeira mas negativamente com conhecimento e 

comportamento financeiros.  

No que diz respeito à autoconfiança, Ondrusca (2014) encontrou diferença entre 

homens e mulheres. Utilizando os conceitos de conhecimento financeiro objetivo e 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), concluiu que homens apresentaram 

excesso de confiança, enquanto mulheres demonstraram falta de confiança em seu 

conhecimento, o que converge para o fato de mulheres terem maior propensão a responderem 

“eu não sei” em questões que envolvem conhecimento financeiro objetivo, quando 

comparadas aos homens (LUSARDI; MITCHELL, 2014). 

No que tange à idade, não há consenso. Chen e Volpe (1998) afirmam que o 

conhecimento financeiro é menor para jovens com idade inferior a 30 anos. Da mesma forma, 

Lusardi e Mitchell (2011b) concluíram que literácia financeira é menor para jovens, assim 

como Hung, Parker e Yoong (2009) concluíram que é maior para os mais velhos. Em 

contrapartida, Lusardi e Mitchell (2006) observaram maior literácia financeira para pessoas 

com idade superior a 50 anos. Em estudo mais recente, Lusardi e Mitchell (2014) defendem 

que a literácia financeira varia ao longo da vida, apresentando menores índices entre os mais 

jovens e os mais velhos, em linha com o que já havia sido observado por Hogarth e Hilgert 

(2002) e com a conclusão de Garber e Koyama (2016), de que pessoas com idade entre 30 e 

39 anos apresentam maior conhecimento financeiro. 

No que concerne à educação, pesquisas têm apresentado associação positiva entre 

um maior nível educacional e conhecimento financeiro (CHEN; VOLPE, 2002; LUSARDI; 

MITCHELL, 2006, 2007a, 2007b, 2011b, 2014; VAN ROOIJ; LUSARDI; ALESSIE, 2011a; 

POTRICH. VIEIRA; CERETTA (2013); POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 2015; GARBER; 

KOYAMA, 2016). Sobre isso, Chen e Volpe (1998) reforçam que estudantes de classes com 

piores desempenhos apresentam menor conhecimento financeiro, e Hung, Parker e Yoong 

(2009) concluíram que pessoas com no mínimo curso superior apresentam maior 

conhecimento financeiro, o que de forma aproximada também foi concluído por Mandell e 

Klein (2009), que afirmam que pessoas que estudaram em período integral e com curso 

superior apresentam maior conhecimento e melhores comportamentos financeiros. 
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 Além disso, há trabalhos que evidenciam forte associação positiva entre literácia 

financeira e renda e ocupação (estar empregado) (LUSARDI; MITCHELL, 2007a, 2007b, 

2014), assim como há estudo que identificou correlação positiva entre renda e comportamento 

financeiro (JOO; GRABLE, 2004). 

Há ainda pesquisas que apontam diferenças no nível de literácia financeira 

considerando outros fatores como raça, etnia, região geográfica e características das famílias 

(educação dos pais, por exemplo) (LUSARDI; MITCHELL, 2007a, 2007b, 2011b, 2014). 

Sintetizando então o encontrado em suas pesquisas, ao menos no contexto dos Estados 

Unidos, Lusardi e Mitchell (2007a, 2007b, 2011b e 2014) afirmam que, no que diz respeito à 

literácia financeira, os maiores desafios se concentram em jovens e velhos, mulheres, afro-

americanos, hispânicos, pessoas com menor educação e residentes de áreas rurais.  

Nota-se, então, que a literatura apresenta uma quantidade muito maior de 

informações e conclusões acerca do impacto dos diversos perfis sociodemográficos sobre o 

conhecimento financeiro objetivo das pessoas, que neste estudo exerce o papel de variável 

explicativa exógena, o que justifica a não realização de análises semelhantes. Por isso, mesmo 

considerando as recomendações de Atinc, Simmering e Kroll (2012) em relação à utilização 

de variáveis de controle, em especial a necessidade de justificar sua inclusão nos estudos, bem 

como informar a natureza de suas relações com as variáveis dependentes, nesta tese, em 

caráter mais exploratório, gênero, idade e formação (respondentes com ou sem curso superior) 

foram utilizados como variáveis de controle dos modelos estruturais estimados e avaliados, 

com análise de eventuais impactos sobre comportamento financeiro, a principal variável de 

interesse deste estudo. Ainda que a literatura não ofereça argumentos suficientes para a 

inclusão de controles, é importante apresentar razões lógicas para fazê-lo (Ibid, 2012). Nesse 

sentido, devido à falta de consenso na literatura, espera-se que uma maior formação, o que 

nesta pesquisa é representado por ter curso superior, e idade, que deveria significar uma maior 

experiência, sejam positivamente associados ao comportamento financeiro. No caso de 

gênero, sua inclusão é de cunho ainda mais exploratório, não havendo expectativa prévia 

quanto à natureza da relação com comportamento financeiro. 

 

2.7 Principais estudos sobre Literácia Financeira 

Com o objetivo de sumarizar a revisão da literatura realizada nesta tese, o Quadro 4 

apresenta, em ordem cronológica por ano de publicação, 32 trabalhos revistos, publicados 

entre 1998 e 2016, que investigaram, em determinadas amostras, tópicos relacionados à 
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literácia financeira, como definição, operacionalização e mensuração, análise das 

características sociodemográficas e relações entre as variáveis estudadas. 

 

Quadro 4: Sumarização da revisão da literatura de 32 artigos sobre literácia financeira 

publicados ao redor do mundo 

Estudo País Visão 
Conclusões sobre perfis 

sociodemográficos 

Conclusões sobre relações entre 

variáveis 

Chen e 

Volpe 

(1998) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Menor conhecimento 

financeiro para mulheres, 

estudantes de classes com 

piores desempenhos, jovens 

(menos de 30 anos), com 

menor experiência profissional 

e estudantes de áreas não 

relacionadas a negócios. 

Conhecimento e Comportamento 

financeiro positivamente 

associados 

Chen e 

Volpe 

(2002) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Mulheres tem menos 

conhecimentos financeiros que 

homens. Educação e 

experiência são positivamente 

associados com conhecimento 

financeiro (homens e 

mulheres) 

 

Shockey 

(2002) 

Estados 

Unidos  

Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

 Conhecimento e Comportamento 

financeiro positivamente 

associados 

Hogarth e 

Hilgert 

(2002) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Maior conhecimento 

financeiro para: casados, não 

pertencentes a minorias, de 

meia idade e com maior 

educação e renda. 

 

Lusardi e 

Mitchell 

(2006) 

Estados 

Unidos 

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Negativa para idade (mais 

velhos que 50 anos), mulheres, 

minorias e pessoas com menor 

educação 

Conhecimento financeiro 

positivamente relacionado com 

planejamento para aposentadoria 

e participação em mercado de 

ações 

Lusardi e 

Mitchell 

(2007b) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Menor literácia financeira para 

negros, hispânicos e pessoas 

com menor educação, que 

apresentam maiores riscos de 

não planejarem 

adequadamente suas 

aposentadorias 

Literácia financeira 

positivamente associada com 

planejamento para aposentadoria, 

que é positivamente associado 

com acumulação de riqueza 

Mandell e 

Klein 

(2009) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Pessoas que estudaram em 

período integral e pessoas com 

graduação apresentaram 

melhores conhecimento e 

comportamento financeiro. 

Não encontraram diferenças no 

comportamento financeiro entre 

quem estudou e não estudou 

finanças pessoais de 1 a 4 anos 

antes do estudo. 
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Quadro 4: Sumarização da revisão da literatura de 32 artigos sobre literácia financeira 

publicados ao redor do mundo (Continuado) 

Estudo País Visão 
Conclusões sobre perfis 

sociodemográficos 

Conclusões sobre relações 

entre variáveis 

Hung, 

Parker e 

Yoong 

(2009) 

Estados 

Unidos  

Multidimensional 

(conhecimento, 

habilidades e 

comportamento) 

Maior literácia financeira 

para homens, pessoas mais 

velhas, com curso superior 

(ou mais) e maior renda 

Literácia financeira associada 

positivamente com 

comportamentos relacionados a 

planejamento (intenção) porém 

não com a ação em si (poupança 

e investimentos) 

Choi, 

Laibson e 

Madrian 

(2010) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Pagamento de taxas de 

administração em aplicações 

financeiras cai com maior 

literácia financeira 

Lusardi, 

Mitchell e 

Curto (2010) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Maior literácia financeira 

para homens, jovens cujas 

mães apresentam maior 

educação e famílias que 

participam do mercado de 

ações ou possuem plano de 

previdência e jovens com 

maiores habilidades 

cognitivas 

 

Lusardi e 

Mitchell 

(2011b) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Menor literácia financeira 

para jovens, mulheres, 

pessoas com menor 

educação, hispânicos e afro-

americanos 

Literácia financeira 

positivamente associada com 

planejamento para aposentadoria 

Cole, 

Sampson e 

Zia (2011) 

Índia e 

Indonésia 

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Forte correlação entre literácia 

financeira e comportamento 

financeiro, como aquisição de 

produtos financeiros 

Van Rooij, 

Lusardi e 

Alessie 

(2011a) 

Holanda Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Conhecimento financeiro e 

participação no mercado de 

ações positivamente associados 

Van Rooij, 

Lusardi e 

Alessie 

(2011b) 

Holanda Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Conhecimento financeiro e 

planejamento para aposentadoria 

fortemente e positivamente 

associados 

Van Rooij, 

Lusardi e 

Alessie 

(2012) 

Holanda Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Conhecimento financeiro e 

acumulação de riquezas 

positivamente associados, a 

partir de maior participação no 

mercado acionário e realização 

de planejamento para 

aposentadoria 

Gathergood 

(2012) 

 

Reino 

Unido 

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Ausência de literácia financeira 

positivamente associada com 

superendividamento e 

inadimplência 
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Quadro 4: Sumarização da revisão da literatura de 32 artigos sobre literácia financeira 

publicados ao redor do mundo (Continuado) 

Estudo País Visão 
Conclusões sobre perfis 

sociodemográficos 

Conclusões sobre relações 

entre variáveis 

Fonseca et 

al. (2012) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Maior literácia financeira 

para homens 

Associação positiva entre 

conhecimento e 

comportamento financeiro 

apenas para homens 

Jappelli e 

Padula 

(2013) 

Europa Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Associação positiva entre 

literácia financeira e 

poupança e acúmulo de 

riqueza 

Klapper, 

Lusardi e 

Panos 

(2013) 

Rússia Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Associação positiva entre 

literácia financeira e 

comportamento financeiro 

Gibson, 

Mckenzie e 

Zia (2013) 

Austrália e 

Nova 

Zelândia 

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

  

OECD 

(2013) 

Internacional Multidimensional 

(conhecimento e 

habilidades) 

  

Potrich, 

Vieira e 

Ceretta 

(2013) 

Brasil Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

Positiva para formação, 

ocupação, gênero (homem) e 

renda 

 

Agarwalla 

et al. (2013) 

Índia Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

Mulher positivamente 

associada com atitude 

financeira mas 

negativamente com 

conhecimento e 

comportamento financeiros; 

renda familiar e viver com a 

família positivamente 

associados com 

conhecimento financeiro e 

educação positivamente 

associada com 

comportamento financeiro. 

Conhecimento e 

comportamento financeiros 

positivamente associados e 

atitude financeira e 

comportamento financeiro 

negativamente associados 

Schicks 

(2014) 

Gana Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

Homens com maior risco de 

contraírem super-

endividamento 

Literácia financeira não 

influencia no super-

endividamento das pessoas, 

mas literácia (conhecimento) 

relacionada (o) a 

endividamento, sim 

(associação negativa). 

Armantier 

et al. (2015) 

Estados 

Unidos 

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro) 

 Pesssoas com menor literácia 

financeira tendem a 

apresentar expectativas não 

racionais de acordo com a 

teoria econômica 

Potrich, 

Vieira e 

Kirch 

(2015) 

Brasil Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

Positiva para homem, 

escolaridade, renda própria e 

familiar e negativa para 

pessoas com dependentes 
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Quadro 4: Sumarização da revisão da literatura de 32 artigos sobre literácia financeira 

publicados ao redor do mundo (Continuado) 

Estudo País Visão 
Conclusões sobre perfis 

sociodemográficos 

Conclusões sobre relações 

entre variáveis 

Potrich et 

al. (2015) 

Brasil Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

Homens apresentaram 

melhor média de literácia 

financeira do que as 

mulheres 

 

Potrich, 

Vieira e 

Kirch 

(2016) 

Brasil Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

  

Potrich, 

Vieira e 

Mendes-

da-Silva 

(2016) 

Brasil Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

 Conhecimento financeiro e 

atitude financeira tem impacto 

positivo em comportamento 

financeiro 

OECD 

(2016) 

Internacional Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

Menor conhecimento 

financeiro para mulheres 

que, por sua vez, apresentam 

melhores atitudes financeiras 

relacionadas ao longo prazo 

do que homens. 

Educação, homem e algumas 

faixas etárias associadas 

negativamente com 

comportamento financeiro 

Conhecimento positivamente 

associados com 

comportamento financeiro 

(estabelecimento de objetivos 

e planejamento para 

aposentadoria) 

Garber e 

Koyama 

(2016) 

Brasil Multidimensional 

(conhecimento, 

atitude e 

comportamento 

financeiros) 

Homens, pessoas com maior 

educação formal e pessoas 

com idade entre 30 e 39 anos 

apresentam maior 

conhecimento financeiro. 

Pessoas com a mesma faixa 

etária (30 a 39 anos) 

apresentam piores atitudes. 

Conhecimento financeiro e 

atitude financeira impactam 

comportamento financeiro 

Allgood e 

Walstad 

(2016) 

Estados 

Unidos  

Unidimensional 

(conhecimento 

financeiro, 

objetivo e 

subjetivo - auto-

avaliação) 

 Conhecimento financeiro 

(objetivo e percebido) 

influencia comportamento 

financeiro 

Fonte: elaborado pelo autor (2017)  
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3 MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES DA PESQUISA 

No modelo conceitual de literácia financeira, ilustrado na Figura 5, estão apresentadas 

as hipóteses sobre as relações entre as variáveis: conhecimento financeiro objetivo, 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), atitude financeira e comportamento 

financeiro. 

 

 

Figura 5: Modelo Conceitual de Literácia Financeira a partir das 4 variáveis: conhecimento 

financeiro objetivo, conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), atitude financeira e 

comportamento financeiro. 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

O modelo conceitual investigado considera que literácia financeira consiste em um 

processo em que o conhecimento financeiro objetivo apresenta um efeito direto sobre o 

comportamento financeiro, hipótese (H1) com amplo respaldo da literatura, como por 

exemplo  os estudos desenvolvidos  por Hung, Parker e Yoong (2009), Huston (2010), Garber 

e Koyama (2016) e Potrich, Vieira e Mendes-da-Silva (2016). Além disso, conforme afirma a 

OECD (2016), mesmo tendo conhecimento e habilidade, é a atitude que definirá a decisão das 

pessoas de se comportarem de determinada forma, o que resulta na possibilidade de 

conhecimento financeiro objetivo também exercer efeito indireto sobre comportamento 

financeiro por meio de sua associação com atitude financeira, o que dá origem, em conjunto 
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com a literatura revista, às hipóteses H2 (SCHRADER; LAWLESS, 2004; NORVILITIS; 

MACLEAN, 2010) e H3 (POTRICH; VIEIRA; MENDES-DA-SILVA, 2016; GARBER; 

KOYAMA, 2016). Outras pesquisas, também já apresentadas, como a realizada por Hung, 

Parker e Yoong (2009), destacam outro efeito indireto que o conhecimento financeiro objetivo 

pode exercer sobre comportamento financeiro por meio de sua associação positiva com o 

conhecimento financeiro percebido, que corresponde à autoavaliação das pessoas sobre o seu 

conhecimento financeiro objetivo e representa, portanto, seus respectivos níveis de 

autoconfiança, dando sentido à investigação das hipóteses H4 e H5. O modelo apresentado 

por Hung, Parker e Yoong (2009) considera ainda que conhecimento financeiro objetivo 

exerce efeito direto sobre comportamento financeiro por meio da variável “habilidades”. 

Neste estudo, conforme descrito na seção 4, a mensuração de conhecimento financeiro 

objetivo também reflete, além do nível do conhecimento em si, a habilidade das pessoas para 

aplicá-lo a fim de solucionar problemas relacionados às finanças. 

Sobre autoconfiança, a literatura revista também elenca diferentes comportamentos 

para diferentes perfis que envolvem níveis de conhecimentos financeiros objetivo e percebido, 

com implicações nas vidas das pessoas, inclusive prejudiciais, como por exemplo uma maior 

suscetibilidade a fraudes aos que apresentam excesso de confiança, viés cognitivo de extrema 

relevância no escopo das finanças comportamentais, razão pela qual torna-se relevante 

investigar se o modelo conceitual de literácia financeira se aplica da mesma forma em todos 

os grupos ou se há diferenças (e quais são), conforme estabelece a hipótese H6, a mais 

relevante deste estudo.  

Assim, reforçando o já apresentado na seção 2, as hipóteses investigadas neste estudo 

foram: 

 

H1: conhecimento financeiro objetivo é positivamente associado ao comportamento 

financeiro (considerando comportamentos financeiros desejáveis); 

H2: conhecimento financeiro objetivo é positivamente associado à atitude financeira 

(considerando atitudes financeiras desejáveis); 

H3: atitude financeira (considerando atitudes financeiras desejáveis) é positivamente 

associada ao comportamento financeiro (considerando comportamentos financeiros 

desejáveis); 

H4: conhecimento financeiro objetivo é positivamente associado ao conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança das pessoas em relação ao conhecimento financeiro objetivo); 
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H5: conhecimento financeiro percebido (autoconfiança das pessoas em relação ao 

conhecimento financeiro objetivo) é positivamente associado ao comportamento financeiro 

(considerando comportamentos financeiros desejáveis); 

H6: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais relativos ao 

menos a uma das hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, considerando os diferentes grupos, sendo: 

H6a: entre as pessoas com alto conhecimento financeiro objetivo e alto conhecimento 

financeiro percebido (autoconfiança) e as demais; 

H6b: entre as pessoas com baixo conhecimento financeiro objetivo e alto conhecimento 

financeiro percebido (autoconfiança), ou seja, entre as pessoas com excesso de confiança e as 

demais; 

H6c: entre as pessoas com alto conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança), ou seja, entre as pessoas com falta de confiança e as demais; 

H6d: entre as pessoas com baixo conhecimento financeiro objetivo e baixo conhecimento 

financeiro percebido (autoconfiança) e as demais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Filosofia da ciência, Epistemologia e Caracterização da pesquisa 

Epistemologia, nas palavras de Serva (2013, p. 53), “tem suas raízes na filosofia da 

ciência” e “busca estudar a produção do conhecimento científico tanto do ponto de vista 

lógico (herdado da epistemologia tradicional) quanto dos pontos de vista linguístico, 

sociológico, antropológico”. Na visão de Bachelard (1971), epistemologia é definida como 

análise do racionalismo, cujo objeto principal de estudo é centrado nas ciências físicas.  

Por outro lado, Japiassu (1991), dá ao conceito de epistemologia um caráter 

diacrônico, flexível e interdisciplinar. Nessa esteira, pode ser classificada como geral 

(direcionada ao estudo da ciência como um todo), e específica (conferindo um caráter 

multidisciplinar ao saber científico). A epistemologia específica da ciência da administração é 

originada a partir do estudo de Burrel e Morgan (1979) que, com base na sociologia, 

apontaram e analisaram paradigmas, base para pesquisas que viriam a ser posteriormente 

realizadas no âmbito dos estudos organizacionais (SERVA, 2013). 

Paradigmas definem o modo como o conhecimento é teorizado. Sendo assim, um 

mesmo problema pode ser investigado a partir de diferentes abordagens, o que confere ao 

paradigma importância equivalente à observação e ao experimento (IQUIAPAZA; 

AMARAL; BRESSAN, 2009). Por isso, no processo de geração de conhecimento deve-se ter, 

como premissa, a escolha de uma abordagem epistemológica (paradigmática) que norteará o 

desenvolvimento de cada estudo.  

O cuidado com a consistência epistemológica reflete como o pesquisador valida as 

conclusões obtidas em suas pesquisas, pela forma como apresenta a criação da realidade de 

seu objeto de estudo, ou seja, o conhecimento criado (MIGUEL; POPADIUK, 2014). Popper 

(2013), por exemplo, afirma que uma teoria não é uma verdade absoluta, mas, sim, uma 

proposição, que deve ser testável e consequentemente refutável para que possa efetivamente 

ser considerada como científica. A partir disso, adota o critério de demarcação da 

falseabilidade, caracterizado pela testabilidade e refutabilidade de conjecturas, ou seja, para se 

testar de forma genuína uma teoria é preciso tentar falseá-la. Assim, a partir de uma hipótese, 

testes empíricos objetivando refutá-la devem ser realizados a fim de que uma nova teoria 

científica possa ser deduzida. Configura-se, dessa forma, o método hipotético-dedutivo de 

Popper, cuja abordagem epistemológica norteou a realização desta pesquisa. 

Gil (2010) define pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Dessa forma, seguindo o 

modelo proposto por Gil (2010), esta pesquisa pode ser classificada conforme segue: 
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a) ciência social aplicada, segundo sua área do conhecimento, haja vista tratar-se de 

estudo em Finanças; 

b)  aplicada, segundo sua finalidade, já que pretende adquirir conhecimentos com 

vistas à aplicação numa situação específica; 

c) exploratório-descritiva, segundo seus objetivos mais gerais, pois, em um primeiro 

momento, foi necessário adquirir maior familiaridade com o problema (pesquisa 

exploratória) e, na etapa seguinte, descrever as características do grupo e 

subgrupos estudados (pesquisa descritiva); 

d)  quantitativa, segundo a natureza dos dados, utilizando-se de técnicas estatísticas 

para análise e discussão dos resultados; 

e) bibliográfica, segundo seu delineamento, por meio de levantamento das 

referências sobre o assunto. 

  

4.2 Fonte de Dados: OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), é uma entidade 

intergovernamental dedicada à realização de estudos em vários temas, inclusive relacionados 

a finanças, que objetivam definir e mensurar conceitos para posterior comparação entre 

países, o que permite a colaboração para o desenvolvimento de políticas públicas. (BRASIL, 

2017). 

Por meio de sua rede internacional de educação financeira, International Network on 

Financial Education (INFE), a OCDE tem desenvolvido estudos que visam mensurar 

competências relativas à literácia financeira em diversos países (OECD, 2016).  

Em 2009, com teste em 2010, pesquisadores da OECD/INFE desenvolveram uma 

primeira versão de pesquisa para mensurar o grau de educação financeira de populações de 14 

países: Albânia, Armênia, Ilhas Virgens, República Checa, Estônia, Alemanha, Hungria, 

Irlanda, Malásia, Noruega, Peru, Polônia, África do Sul e Reino Unido. Em 2015, a partir do 

instrumento desenvolvido pela OECD (2015), uma nova rodada do estudo foi realizada, dessa 

vez totalizando 30 países, inclusive o Brasil, com publicação em 2016 (OECD, 2016). 

(GARBER; KOYAMA, 2016). 

 O estudo realizado pela OECD (2016) objetivou mensurar literácia financeira, 

combinando escores de conhecimento, atitude e comportamento financeiros, e verificar, por 

meio de regressões logísticas e múltiplas, o impacto do conhecimento financeiro em 
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determinados comportamentos, dentre outras análises. Para isso, 51650 adultos de 30 países 

(com amostra mínima de 1000 por país), foram entrevistados. 

No Brasil, a pesquisa da OECD (2016) foi realizada por meio de uma parceria entre 

o Banco Central do Brasil, Serasa Experian e IBOPE Inteligência, em que 2002 respondentes 

representativos da população brasileira acima de 16 anos foram entrevistados (GARBER; 

KOYAMA, 2016). 

Utilizando os dados mencionados, Garber e Koyama (2016) mensuraram, por meio 

de análise fatorial exploratória, conhecimento financeiro (um fator) e atitude financeira (dois 

fatores), e verificaram seu impacto em comportamentos financeiros relacionados à inclusão 

financeira a partir de uma nova metodologia que, utilizando regressões logísticas com 

instrumentos para lidar com endogeneidade, pretendeu oferecer um guia para gestores de 

políticas públicas analisarem a relação custo-benefício de intervenções em educação 

financeira. Os autores estudaram o impacto dos constructos em cada tipo de comportamento 

(como variáveis binárias) e concluíram que conhecimento e atitude ajudam a explicar 

comportamento financeiro. 

Para operacionalizar as variáveis e testar as hipóteses desta tese, foram utilizados os 

dados disponibilizados por Garber e Koyama (2016), a partir da aplicação do instrumento de 

pesquisa utilizado no Brasil (ANEXO A), adaptado do questionário desenvolvido pela OECD 

(2015), detalhado na próxima subseção. 

 

4.3 Instrumento e cálculo da pontuação das variáveis 

É importante destacar que o instrumento aplicado no Brasil utilizou 16 questões 

adicionais, porém, para a realização desta tese, somente foram disponibilizadas em sua 

totalidade as respostas relativas ao questionário desenvolvido e utilizado pela OCDE (OECD, 

2015; OECD, 2016). 

A utilização dos dados do estudo de Garber e Koyama (2016), realizado a partir dos 

trabalhos desenvolvidos pela OECD (2015, 2016) e da aplicação do questionário no Brasil por 

meio de parceria estabelecida entre o Banco Central do Brasil, Serasa Experian e IBOPE 

Inteligência, garantem ao presente estudo validade de conteúdo, ou seja, os itens utilizados 

nas escalas representam o domínio teórico das variáveis envolvidas (NETEMEYER; 

BEARDEN; SHARMA, 2003), validade de face, o que implica que os respondentes, 

selecionados de população relevante, pensam realmente a respeito do que está sendo 

perguntado e mensurado (Ibid), e validade em relação à tradução, necessária, conforme indica 

Cha, Kim e Erlen (2007). 
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4.3.1 Conhecimento Financeiro 

Para mensurar o conhecimento financeiro dos respondentes foram utilizadas 7 

questões, elencadas no Quadro 5, suficientes para dar uma visão sobre o conhecimento básico 

em finanças dos respondentes, sua disposição em absorver novas informações, assim como 

sua habilidade em aplicá-las para solucionar problemas relacionados às finanças (OECD, 

2016). As questões envolveram os seguintes tópicos, objetivando testar: 

a) valor do dinheiro no tempo:  compreensão sobre como a inflação impacta o poder 

de compra; 

b) juros pagos em empréstimos: entendimento sobre taxa de juros relacionada a 

empréstimos; 

c) juros simples: habilidade para realizar cálculo de juros simples numa aplicação 

em poupança; 

d) juros compostos: conhecimento sobre os benefícios dos juros compostos na 

mesma aplicação (item c); 

e) risco e retorno: entendimento da relação entre risco e retorno; 

f) inflação: entendimento do significado do termo inflação, 

g) diversificação: conhecimento sobre os benefícios da diversificação. 
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Quadro 5: Questões usadas para mensurar conhecimento financeiro 
Tópico Código Questão Alternativas 

Valor do dinheiro 

no tempo 

CONH_1 Agora imagine que um dos amigos 

tenha recebido o dinheiro e guardado 

no seu cofre em casa. Considerando 

que a inflação é de 5% ao ano, após 

um ano ele será capaz de comprar: 

 

Mais do que compraria hoje 

Menos do que compraria hoje 

A mesma quantidade do que compraria 

hoje 

Não sabe  

Juros pagos em 

empréstimos 

CONH_2 Suponhamos que você pegasse 

emprestado      R$ 100 de um amigo e 

após uma semana pagasse R$ 100 

(cem reais). Quanto de juros você está 

pagando? 

0% 

1% 

2% 

Não sabe  

Juros Simples CONH_3 Agora suponhamos que você coloque 

R$ 100 em uma poupança que rende 

2% ao ano. Você não faz nenhum 

outro depósito nem retira nenhum 

dinheiro desta conta. Quanto você teria 

nesta conta ao final do primeiro ano, 

contando com os juros? 

R$ 98 

R$ 100 

R$ 102 
R$ 120 

Não sabe  

Juros compostos CONH_4 E qual seria o saldo daqui a cinco anos, 

se você também não fizer nenhum 

depósito ou saque no período? 

Mais que R$110 

Exatamente R$110 

Menos que R$110 

É impossível dizer a partir das 

informações fornecidas 

Não sei 

Recusou-se a responder 

Risco e retorno CONH_5 É provável que um investimento de 

maior retorno tenha maior risco. 
Verdadeiro 

Falso 

Inflação CONH_6 Em um país onde a inflação é alta os 

preços não se alteram tanto com o 

tempo. 

Verdadeiro 

Falso 

Diversificação CONH_7 Uma pessoa deve investir em 

diferentes alternativas a fim de reduzir 

riscos (ex. poupança, ações, imóveis 

etc.). 

Verdadeiro 

Falso 

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

Nota:  

Alternativas corretas estão em negrito. 

 

Para o cálculo da pontuação, atribuiu-se 0 para as respostas erradas e 1 para as 

corretas. Na questão relativa a juros compostos (CONH_4), somente foi atribuído 1 para os 

respondentes que também acertaram a questão referente ao cálculo de juros simples 

(CONH_3), haja vista que não faria sentido acertar uma questão mais complexa, tendo errado 

uma mais simples que envolve o mesmo assunto. Assim, seguindo o realizado pela OECD 

(2016), a pontuação de cada respondente variou entre 0 e 7. 

 

4.3.2 Atitude Financeira 

No intuito de mensurar a atitude financeira dos respondentes, foram utilizadas 3 

questões, exibidas no Quadro 6, desenvolvidas para capturar atitudes financeiras relacionadas 

à preferência intertemporal, ou seja, entre obter benefícios no curto ou no longo prazo. 



51 

 

 

 

Quadro 6: Questões usadas para mensurar atitude financeira 
Código Questão 

AT_1 Eu prefiro viver para o presente e deixar o futuro se 

resolver sozinho. 

AT_2 Normalmente, eu fico mais satisfeito em gastar um 

dinheiro agora do que poupá-lo para o longo prazo. 

AT_3 Dinheiro existe para ser gasto. 

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

 

Foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos, em que 1 corresponde a “concordo 

totalmente” e 5 a “discordo totalmente”. Os respondentes com maiores pontuações foram os 

que sinalizaram ter maior preocupação com o futuro e apresentaram atitudes financeiras 

voltadas para o longo prazo. Por isso, seguindo o realizado pela OECD (2016), a pontuação 

de cada respondente correspondeu à média dos valores atribuídos para as questões, variando, 

portanto, de 1 a 5. 

 

4.3.3 Conhecimento Financeiro Percebido (autoconfiança) 

Para mensurar o conhecimento financeiro percebido dos respondentes, ou seja, sua 

autoavaliação sobre o conhecimento financeiro objetivo (autoconfiança), foi utilizada a 

questão apresentada no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Questão para mensurar conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) 
Código Questão Alternativas 

CONH_PERC_REV Agora falando de algo um pouco diferente, como 

você classifica o seu nível de conhecimento 

sobre finanças? 

Muito bom 

Bom 

Mediano 

Fraco 

Muito fraco 

Não sabe 

Recusou  

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

 

Nessa questão, foi utilizada uma escala em que 1 representa “muito bom”, 2 “bom”, 

3 “mediano”, 4 “fraco” e 5 “muito fraco”, invertida para a realização dos cálculos e análises 

estatísticas. A seguir, para separar em grupos os respondentes com diferentes perfis em 

relação ao conhecimento financeiro objetivo e percebido (níveis de autoconfiança), foram 

criadas variáveis dicotômicas de acordo com o apresentado no Quadro 8. 
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Quadro 8: Perfis dos respondentes quanto aos níveis de conhecimento financeiro objetivo e 

percebido (autoconfiança) 

Código Conhecimento 

financeiro objetivo 

Conhecimento 

financeiro percebido 

(autoconfiança) 

Indicativo de 

CONH_OBJ_PERC_ALTOS 

(1) 

Alto Alto Conhecimento e 

autoconfiança altos 

OVERCONFIDENCE 

(1) 

Baixo Alto Excesso de confiança 

(overconfidence) 

UNDERCONFIDENCE 

(1) 

Alto Baixo Falta de confiança 

(underconfidence) 

CONH_OBJ_PERC_BAIXOS 

(1) 

Baixo Baixo Conhecimento e 

autoconfiança baixos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Respondentes com conhecimento financeiro objetivo baixo e alto foram aqueles que 

apresentaram pontuações abaixo (1 a 4) e acima (5 a 7) da média (4,38), respectivamente. 

Respondentes com conhecimento percebido baixo e alto foram aqueles que respectivamente 

avaliaram seu conhecimento em finanças como fraco (2, na escala reversa) ou muito fraco (1, 

na escala reversa), ou seja, abaixo do mediano (3), e bom (4, na escala reversa) ou muito bom 

(5, na escala reversa), acima do mediano (3). 

 

4.3.4 Comportamento Financeiro 

Para mensurar o comportamento financeiro dos respondentes, foram utilizadas 8 

questões, detalhadas a seguir, que envolveram comportamentos relacionados a orçamento, 

poupança, compras, pagamentos, controle financeiro, objetivos financeiros de longo prazo, 

escolha de produtos financeiros e empréstimos. Seguindo o realizado pela OECD (2016), as 

pontuações de cada tipo de comportamento variaram entre 0 e 1, exceto a referente à escolha 

de produtos financeiros, que variou entre 0 e 2, fazendo com que a pontuação final variasse 

entre 0 e 9. 

Com relação ao orçamento, as questões apresentadas no Quadro 9 objetivaram testar 

se os respondentes possuem um orçamento para gerenciar suas receitas e despesas, bem como 

se e como fazem tal gestão. 
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Quadro 9: Questões usadas para mensurar o comportamento financeiro relacionado a 

orçamento 
Comportamento Código Questão Alternativas Pontuação 

Orçamento COMP_

1 

Quem é o responsável 

pelas decisões 

financeiras em sua 

casa? 

Você 

Você e seu 

cônjuge/companheiro 

Você e outro membro da 

família 

Seu companheiro/cônjuge 

Pai ou mãe 

Outra pessoa 

Não sabe/não lembra 

Recusa 

1 ponto se for 

pessoalmente ou 

conjuntamente 

responsável pelas 

decisões 

financeiras “e” se a 

família tiver um 

orçamento 

doméstico. 0 para 

os demais casos. 

Vocês tem na sua casa 

um orçamento 

doméstico ou familiar, 

ou seja, há um 

orçamento que é 

usado para decidir 

qual parte do 

rendimento será 

destinado para 

despesas e pagamento 

de contas e qual será 

poupada? 

Sim 

Não 

Não sabe/não lembra 

Recusou 

 

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

 

Acerca da poupança, as questões apresentadas no Quadro 10 objetivaram testar se os 

respondentes poupam recursos de forma ativa tanto para o curto quanto para o longo prazo. 
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Quadro 10: Questões usadas para mensurar o comportamento financeiro relacionado à 

poupança 
Comportamento Código Questão Alternativas Pontuação 

Poupança* COMP_2 Agora pensando 

somente em você, 

pessoalmente, sem 

incluir sua família, nos 

últimos 12 meses você, 

pessoalmente, guardou 

dinheiro de alguma das 

formas que vou ler. Por 

favor considere mesmo 

que não tenha mais esta 

quantia: 

Guardei dinheiro em 

casa. 

Deixei dinheiro na 

conta corrente. 

Guardei dinheiro em 

uma poupança. 

Dei dinheiro para 

alguém da família 

guardar. 

Participei de um grupo 

de poupança informal. 

Apliquei em 

investimentos sem ser 

previdência privada. 

Poupei de alguma outra 

forma (como dólar, 

ouro ou imóveis). 

Não guardei dinheiro. 

Apliquei em um plano 

de previdência privada. 

Não sabe/não lembra. 

Recusou. 

Sim 

Não 

 

1 ponto para se responder sim 

a pelo menos uma das 

questões, exceto “deixei 

dinheiro na conta corrente” . 0 

para os demais casos, 

inclusive “não sabe/não 

lembra” e “recusou”. 

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

Nota:  

* Deixar dinheiro na conta corrente não é considerado uma poupança ativa porque não há um comportamento ou 

um processo envolvido, além do fato de que quem possui uma conta bancária tem outras opções mais adequadas 

para poupar (OECD, 2016). 

 

A respeito de compras e pagamentos, as questões apresentadas no Quadro 11 

objetivaram testar se os respondentes avaliam previamente se terão condições de pagar por 

compras efetuadas e se pagam suas contas em dia. 
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Quadro 11: Questões usadas para mensurar o comportamento financeiro relacionado a 

compras e pagamentos 
Comportamento Código Questão Alternativas Pontuação 

Compras COMP_3 Antes de comprar 

algo, eu penso com 

cuidado se poderei 

pagar. 

Escala Likert, sendo 1 

para “concordo 

totalmente” e 5 para 

“discordo totalmente” 

1 ponto para 

respondentes 

que 

atribuíram 1 

ou 2 na 

escala e 0 

para os 

demais 

casos. 

Pagamentos COMP_4 Eu pago as minhas 

contas em dia. 

Escala Likert, sendo 1 

para “concordo 

totalmente” e 5 para 

“discordo totalmente” 

1 ponto para 

respondentes 

que 

atribuíram 1 

ou 2 na 

escala e 0 

para os 

demais 

casos. 

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

 

A respeito do controle financeiro e objetivos financeiros de longo prazo, as questões 

exibidas no Quadro 12 pretenderam testar se os respondentes controlam suas respectivas 

situações financeiras e se eles têm objetivos financeiros para o longo prazo e buscam atingi-

los. 

 

Quadro 12: Questões usadas para mensurar o comportamento financeiro relacionado a 

controle e objetivos financeiros de longo prazo 
Comportamento Código Questão Alternativas Pontuação 

Controle financeiro COMP_5 Eu mantenho a 

minha vida 

financeira sob 

controle. 

Escala Likert, sendo 1 

para “concordo 

totalmente” e 5 para 

“discordo totalmente” 

1 ponto para 

respondentes 

que 

atribuíram 1 

ou 2 na 

escala e 0 

para os 

demais 

casos. 

Objetivos 

financeiros de longo 

prazo 

COMP_6 Eu estabeleço 

objetivos 

financeiros de 

longo prazo e busco 

atingi-los. 

Escala Likert, sendo 1 

para “concordo 

totalmente” e 5 para 

“discordo totalmente” 

1 ponto para 

respondentes 

que 

atribuíram 1 

ou 2 na 

escala e 0 

para os 

demais 

casos. 

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

 

Para investigar sobre a escolha de produtos financeiros, as questões apresentadas no 

Quadro 13 objetivaram testar se as pessoas conhecem e adquiriram produtos financeiros nos 
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últimos dois anos, assim como quais foram as fontes de informação que subsidiaram suas 

decisões. 
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Quadro 13: Questões usadas para mensurar o comportamento financeiro relacionado à escolha 

de produtos financeiros 

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

 

Comportamento Código Questão Alternativas Pontuação 

Escolha de 

produtos 

financeiros 

COMP_7 Qprod1a: 

Você já ouviu falar de 

algum destes serviços 

financeiros (detalhes 

no ANEXO A)? 

Qprod1b:  
E atualmente, você 

está usando alguns 

destes serviços 

financeiros? 

Qprod1c: 

Nos últimos dois anos, 

quais desses produtos 

você usou, não 

importando se ainda 

usa ou não agora? Por 

favor, não inclua 

produtos que são 

renovados 

automaticamente. 

Qprod1d: 

E desses produtos que 

usou nos últimos 2 

anos, qual você 

escolheu ou contratou 

mais recentemente? 

Sim 

Não 

Não sabe/não lembra 

Recusa 

(respostas para cada 

produto)  

Variáveis intermediárias: 

 

Qprod_D1: 

1 se Qprod2 é igual a 1 ou 4. 

0 para os demais casos. 

Qprod_D2: 

1 se responder “sim” para: 

informação obtida na 

agência/informação 

específica sobre o produto 

encontrada na 

internet/informação da equipe 

de vendas da empresa 

responsável pelo 

produto/conselho de 

amigos/parentes (que não 

trabalham na área 

financeira)/conselho de 

amigos/parentes (que 

trabalham na área 

financeira)/conselho do 

empregador/matérias em 

jornais/programas de rádio ou 

TV/outras fontes. 

 

2 se responder “sim” para: 

tabelas de recomendações de 

compra em jornais e 

revistas/recomendações de 

compra encontradas na 

internet/publicações/revistas 

especializadas/recomendação 

de um consultor financeiro 

independente ou de um 

corretor. 

0 para os demais. 

 

Pontuação final: 

2 se Qprod_D2=2 (uso de 

informações ou conselhos 

independentes). 

 

1 se Qprod_D1=1 ou 

Qprod_D2=1 (alguma 

tentativa de tomar decisões a 

partir de informações). 

 

0 para os demais (não 

adquiriu produtos ou não 

procurou pesquisar para 

tomar decisões). 

Qprod2: Pensando  

nesse(s) produto(s) 

(citados em Qprod1c e 

Qprod1d) quais das 

seguintes afirmações 

que vou ler melhor 

descreve como você 

escolheu esse produto?  

Analisei informações 

de diferentes 

empresas antes de 

tomar minha decisão 

(1) 

Analisei várias 

opções de uma única 

empresa (2) 

Eu não analisei 

nenhuma outra opção 

(3) 

Pesquisei, mas não 

havia outras opções 

(4) 

Não sabe 

Recusou 

 

 

  Qprod3: 

E quais fontes de 

informação mais 

influenciaram a sua 

decisão sobre qual 

opção desse produto 

contratar? Mais 

alguma? Alguma 

outra? 

 

Detalhes no ANEXO 

A 
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Sobre os empréstimos, as questões apresentadas no Quadro 14 objetivaram testar se 

os respondentes pagam suas contas sem a necessidade de contrair empréstimos. 

 

Quadro 14: Questões usadas para mensurar o comportamento financeiro relacionado a 

empréstimos 

Comportamento Código Questão Alternativas Pontuação 

Empréstimos COMP_8 Caso tenha respondido “sim” 

para as questões: 

 

“Vocês tem na sua casa um 

orçamento doméstico ou 

familiar, ou seja, há um 

orçamento que é usado para 

decidir qual parte do 

rendimento será destinado 

para despesas e pagamento de 

contas e qual será poupada? 

(COMP_1) e “Nos últimos 12 

meses, você sentiu alguma vez 

que as suas despesas eram 

maiores que os seus 

rendimentos?”, perguntar: 

O que você fez para pagar as 

contas, cobrir todas as 

despesas?  

Detalhes no 

ANEXO A 

0 se utilizar crédito para pagar 

as contas, ou seja, responder 

“sim” para: pediu dinheiro 

emprestado a amigos e 

parentes/pegou empréstimo 

com empregador/pegou salário 

adiantado/vendeu/ 

penhorou algum bem que 

tinha/resgatou dinheiro de 

algum investimento ou 

previdência/tirou dinheiro da 

poupança/usou recursos fora 

dos limites autorizados no 

banco/emprego/cartão/ usou 

cartão de crédito para fazer 

saque ou pagar uma conta/fez 

um empréstimo pessoal em 

um banco ou financeira/pegou 

dinheiro de um agiota/atrasou 

ou deixou de pagar algumas 

contas/usou o cheque 

especial/pagou o mínimo da 

fatura do cartão 

 

1 para os demais casos.  

Fonte: extraído de OECD (2016) e Garber e Koyama (2016) e adaptado pelo autor (2017) 

 

4.4 Análise de dados 

Após a obtenção dos dados, foi verificado se haviam dados faltantes (missing values) 

e dados atípicos (outliers). Do total (2002), foram identificados 515 respondentes que não 

responderam à questão relativa ao código COMP_2 (Poupança): “Agora pensando somente 

em você, pessoalmente, sem incluir sua família, nos últimos 12 meses você, pessoalmente, 

guardou dinheiro de alguma das formas que vou ler. Por favor considere mesmo que não 

tenha mais esta quantia”. Como a questão interfere diretamente no cálculo da pontuação da 

variável “comportamento financeiro”, optou-se pela exclusão dos casos, reduzindo o número 

amostral para 1487. Dos 1487, 25 não responderam à questão relativa ao código 

CONH_PERC_REV (Conhecimento financeiro percebido): “Agora falando de algo um pouco 

diferente, como você classifica o seu nível de conhecimento sobre finanças?”. Como esse 

número representa apenas 1,68% da amostra, seguindo uma das opções para a substituição de 

dados indicada por Hair Jr et al. (2005), os dados foram substituídos pela média dos 

respondentes, a fim de que a amostra não fosse reduzida.  
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Não foram identificados dados atípicos (outliers). 

 

4.5 Técnicas estatísticas utilizadas para obtenção dos resultados 

Esta pesquisa investigou hipóteses sobre as relações entre as variáveis, estabelecidas 

a partir da literatura revista, supostamente correlacionadas entre si e testadas conjuntamente, 

em um único modelo. Com uma variável exógena e três endógenas, além dos controles, 

conforme apresentado nas seções 3 e 4, objetivou explicar a variância das variáveis 

dependentes, notadamente o comportamento financeiro, sem a pretensão de estabelecer 

conclusões sobre causalidade, inclusive em função da natureza da relação que envolve, por 

exemplo, conhecimento, atitude e comportamento, que pode ser dinâmica e recíproca 

(SCHRADER; LAWLESS, 2004), e com potencial endogeneidade (KLAPPER; LUSARDI; 

PANOS, 2013; JAPPELLI; PADULA, 2013; GARBER; KOYAMA, 2016). Além disso, em 

algumas situações foi exploratória, como em relação à inclusão das variáveis de controle, 

assim como às análises multigrupos, ponto de maior relevância deste estudo.  

Dadas as características apresentadas, com base nas recomendações de Hair Jr et al. 

(2017), para estimar os modelos estruturais foi utilizada a modelagem de equações estruturais 

por mínimos quadrados parciais PLS-PM, técnica multivariada de segunda geração, também 

conhecida como “soft modeling” devido à flexibilidade que oferece (HAIR Jr et al., 2017), 

como por exemplo em relação à exigência de normalidade dos dados (os dados das variáveis 

deste estudo não têm distribuição normal, conforme apresentado na seção 5). Para isso, foi 

utilizado o software SmartPLS, em sua versão 3.2.6. Como as variáveis presentes no modelo 

são observáveis, representando os próprios indicadores, ou mensuradas por média ou 

pontuação (não latentes), não foi cabível avaliar o modelo de mensuração, mas apenas os 

modelos estruturais, por meio de análise de caminhos (path analysis) (HAIR Jr et al., 2009), 

seguindo etapas sugeridas por Hair Jr et al. (2017):  

 

a) análise dos tamanhos de efeito f
2
 e significância estatística dos coeficientes 

estruturais. A classificação do tamanho do efeito será feita com base na 

recomendação de Cohen (1988), sendo pequeno (0,02), médio (0,15) e grande 

(0,25). Para testar a significância estatística, ou seja, se os valores t de Student 

são maiores ou iguais a 1,96, o que é equivale a valores-p menores ou iguais a 

0,05, utilizou-se a técnica “Bootstrapping”, com 5000 reamostragens (que 

também foi utilizada para testar todas as significâncias estatísticas deste estudo); 
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b) análise de efeitos diretos, indiretos e totais. Neste estudo, foi possível mensurar o 

efeito total de conhecimento financeiro objetivo sobre comportamento financeiro, 

decorrente do seu efeito direto bem como dos indiretos a partir de sua relação 

com conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e atitude financeira; 

c) análise dos coeficientes de determinação R
2 

e R
2 

ajustado, a fim de verificar a 

variância explicada das variáveis dependentes, 

d) análise de multicolinearidade.  

 

Como é possível que haja heterogeneidade em modelos estruturais, ou seja, 

diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais de dois ou mais grupos 

(HAIR Jr et al., 2017b), nesta tese, tal heterogeneidade foi investigada por meio de análise 

multigrupos utilizando-se o software SmartPLS 3.2.6. 
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5 RESULTADOS 

Nesta seção exibem-se os resultados relativos à amostra, comparativamente à 

população, além da avaliação dos modelos estruturais e das análises multigrupos. 

 

5.1 População e amostra do estudo 

Conforme já explicado na seção 4.1, no Brasil, a pesquisa da OECD (2016) envolveu 

a participação de 2002 respondentes representativos da população brasileira acima de 16 anos, 

com subamostras (GARBER; KOYAMA, 2016). Neste estudo, 515 casos foram excluídos, 

conforme a justificativa apresentada na seção 4.3, constituindo uma amostra final de 1487 

respondentes. Após a avaliação do modelo completo, detalhada nas seções a seguir, com todas 

as variáveis, incluindo controles, que corresponde ao modelo com maior número de 

preditores, foi avaliado o poder estatístico do teste (1 – βerro prob. II), que representa a 

probabilidade de rejeitar corretamente uma hipótese nula falsa (COHEN, 1988), por meio do 

software G*Power 3.1.9.2, utilizando a análise Post hoc: Compute achieved power – given α, 

sample size, and effect size. Considerando o R
2 

de 12,1% do modelo, chegou-se a um tamanho 

do efeito f
2 

de 0,138 (calculado pelo software) que, em conjunto com um nível de 

significância α=0,05, n=1487 e número de preditores=6, resultou em um poder estatístico de 

1,00, o que confirma que o tamanho da amostra foi adequado, conforme pode ser observado 

na Figura 6. 

 

Figura 6: Tela do software G*POWER 3.1.9.2 com cálculo do poder estatístico 
Fonte: extraído do software G*POWER 3.1.9.2 
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Ressalta-se que, mesmo para os modelos avaliados na seção relativa à análise 

multigrupos, com menores quantidades amostrais, o poder estatístico foi novamente 

analisado, resultando sempre em valores superiores a 0,80, parâmetro ideal conforme 

preconiza Cohen (1988), para os modelos com R
2
 ajustado estatisticamente significante a 5%. 

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam os dados sociodemográficos amostrais e 

populacionais.  Em relação ao gênero, nota-se na amostra um equilíbrio entre a quantidade de 

homens e mulheres, com 51,6% e 48,4%, respectivamente. Esse mesmo equilíbrio pode ser 

observado na população brasileira, porém com maior percentual de mulheres (51,0%), em 

comparação aos homens (49,0%), segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE. (IBGE, 

2011). 

Em termos regionais, há uma maior concentração amostral na região Sudeste 

(44,3%), seguido do Nordeste (27,2%), Sul (15,5%) e Norte/Centro-Oeste (13,0%), 

percentuais muito próximos aos parâmetros populacionais. 

Sobre dados educacionais, apenas 9,5% dos respondentes possuem curso superior 

completo, ante 10,8% da população brasileira com idade igual ou superior a 25 anos. (IBGE, 

2012). 

 

Tabela 1: Dados sociodemográficos 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir dos dados da pesquisa 

 

No que diz respeito à idade, a média amostral é de aproximadamente 42,3 anos, ante 

32,1 anos da média populacional (IBGE, 2011). Tal diferença é esperada considerando que o 

valor mínimo da amostra é de 16 anos, o que naturalmente faz com que a média da amostra 

seja maior do que a observada na população. 
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Tabela 2: Estatística descritiva da idade dos respondentes 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir dos dados da pesquisa 

 

A Figura 7 exibe o histograma da idade dos respondentes. 

 
Figura 7: Histograma da idade dos respondentes 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir dos dados da pesquisa 

 

Graficamente, notou-se que a distribuição da idade amostral guarda semelhança com 

a apresentada no Gráfico da Figura 8, que relaciona a quantidade da população por faixa 

etária, sinalizando uma boa qualidade da amostra nesse item. 
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Figura 8: Gráfico da Idade x População Brasileira 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir dos dados da pesquisa 

 

A Tabela 3 apresenta o comparativo entre os parâmetros populacionais e amostrais 

utilizados neste estudo. 

 

Tabela 3: Comparativo entre parâmetros populacionais e amostrais 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir dos dados da pesquisa e do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 

2011, 2012) 

Nota :  

(¹) Percentual populacional para idade igual ou maior de 25 anos. 

(²) Idade média amostral calculada a partir do intervalo da amostra (16 a 84 anos). 

 

A exclusão de 515 casos inviabiliza afirmar, para este estudo, que a amostra é 

representativa da população brasileira. Ainda assim, considerando os resultados apresentados 

nesta seção, é possível afirmar que se trata de uma amostra com boas características, tanto 

quantitativas quanto qualitativas, ainda que não seja possível generalizar os resultados 

obtidos. 
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5.2 Estatísticas descritivas das variáveis 

A Tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis do modelo conceitual 

deste estudo. 

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas das variáveis 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) a partir dos dados da pesquisa 

 

No que diz respeito à autoconfiança dos respondentes, 297 apresentaram baixos 

conhecimentos objetivo e percebido (20%), 253 possuem altos conhecimentos objetivo e 

percebido (17%), 198 foram excessivamente confiantes (13%), haja vista terem apresentado 

baixo conhecimento objetivo, porém elevado conhecimento percebido, e 157 (11%) 

demonstraram ter conhecimento objetivo acima da média, contudo baixo conhecimento 

percebido, indicando falta de confiança. 582 respondentes (39%) avaliaram seu conhecimento 

como mediano. Desses, respectivamente 345 e 237 tiveram conhecimento objetivo acima e 

abaixo da média, o que em certa medida reflete baixa e alta autoconfiança, porém não de 

forma excessiva. 

Para analisar a associação entre as variáveis, inicialmente de forma bivariada, o 

primeiro passo foi verificar os coeficientes de correlação. A análise de correlação de Pearson 

mensura a associação linear entre duas variáveis métricas, mediante a suposição de que fazem 

parte de uma população normalmente distribuída (HAIR Jr et al., 2005). Sendo assim, 
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primeiramente foi realizada a análise de normalidade das variáveis, por meio do teste de 

Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965), como mostra a Tabela 5 

 

Tabela 5: Resultados do Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software R (pacote R Commander)  

 

A Tabela 5 apresenta os resultados do teste, que rejeitaram a hipótese nula de 

normalidade, apontando a necessidade de utilização de um teste não paramétrico para a 

análise de correlação, como o de Spearman (CHOI; PETERS; MUELLER, 2010), a fim de 

garantir maior segurança em relação às conclusões obtidas. 

 

Tabela 6: Resultados do Teste de Correlação (Spearman) 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir do resultado obtido utilizando o software R (pacote R Commander). 

Notas: 

(1) Valores entre parênteses correspondem ao p-valor. 

(2) Células em destaque correspondem a correlações estatisticamente significantes (neste estudo a significância 

estatística foi considerada para níveis de significância de até 5%, razão pela qual a correlação entre 

conhecimento financeiro objetivo e atitude financeira não foi considerada estatisticamente significante). 

Legenda: 

CONH - Conhecimento financeiro objetivo 

AT - Atitude financeira 

CONH PERC - Conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) 

COMP - Comportamento financeiro 
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Conhecimento financeiro objetivo demonstrou estar positivamente correlacionado 

com o conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), porém não foi correlacionado com 

atitude financeira (não esperado). Atitude financeira, inclusive, somente apresentou 

correlação com conhecimento percebido, embora muito fraca e negativa. 

Em relação ao comportamento financeiro, principal variável de interesse deste 

estudo, os resultados apresentados na Tabela 6 indicaram ausência de correlação com atitude 

financeira (não esperado) e correlação positiva tanto com conhecimento financeiro objetivo 

quanto com o percebido (autoconfiança), fato que permite uma prévia indicação da 

importância do conhecimento e da autoconfiança para explicar comportamento financeiro. 

  Uma análise mais detalhada sobre esses achados é apresentada na seção 6, em 

conjunto com a discussão sobre os resultados obtidos a partir das estimações dos modelos 

estruturais, apresentados nas seções a seguir. 

 

5.3 Avaliação do modelo estrutural – amostral total 

Nesta subseção são exibidos os modelos estruturais correspondentes à totalidade da 

amostra, com subsequentes análises multigrupos, realizadas para cada grupo em comparação 

ao restante da amostra, que teve como objetivo verificar se há diferenças estatisticamente 

significantes entre os coeficientes estruturais presentes nas relações estruturais hipotetizadas, 

ou seja, se o modelo conceitual de literácia financeira é diferente considerando a 

heterogeneidade da amostra. 

 Assim, foram calculados e apresentados os coeficientes estruturais, valores-p para 

identificar as relações estruturais estatisticamente significantes, VIF (fator de inflação da 

variância) para verificação de eventual presença de multicolinearidade, assim como valores 

relativos aos coeficientes de determinação (R
2 

e R
2
 ajustado) de cada variável endógena, e ao 

tamanho de efeito (f
2
) dos coeficientes estruturais, a partir do orientado por Chin (2010) e 

Hair Jr et al. (2017), com discussão na seção 6 desta tese. 

 

5.3.1 Modelo Estrutural 1 – Controles 

Seguindo a recomendação de Atinc, Simmering e Kroll (2012) de que seja 

apresentada a variância explicada da variável dependente pelo conjunto das variáveis de 

controle, o primeiro modelo foi estimado apenas com a variável endógena comportamento 

financeiro e as variáveis de controle idade, gênero (homem) e formação (curso superior). A 

Figura 9 apresenta os coeficientes estruturais e o valor do R
2 

ajustado. 
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Figura 9: Modelo estrutural 1 – variáveis de controle 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

 

A Figura 10 apresenta os coeficientes estruturais acompanhados dos respectivos 

valores-p. 

 

 
Figura 10: Modelo estrutural 1 – coeficientes estruturais e valores –p 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

Nota:  

Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

Conforme pode-se observar na Figura 10, com detalhamento na Tabela 7, os 

coeficientes estruturais de gênero (homem) e formação (curso superior) foram positivos e 

estatisticamente significantes, com consequentes R
2 

de 3,4% e R
2 

ajustado de 3,2%. No 

entanto, o tamanho do efeito do coeficiente estrutural de gênero (homem) não apresentou 
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significância estatística (f
2 

de 0,004, p-valor 0,236), o que significa que efetivamente essa 

variável de controle não teve efeito sobre comportamento financeiro, a exemplo da idade. Ao 

contrário, formação (curso superior) apresentou tamanho de efeito estatisticamente 

significante (f
2 

de 0,033, p-valor 0,001). 

 

Tabela 7: Modelo estrutural 1 – Resultados 

  

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas:  

(1) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(2) Valores VIF de 1,008 para homem e curso superior e 1,001 para a idade, inferiores a 5, o que indica não 

haver problemas decorrentes de multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

 

Mantendo-se apenas a variável de controle formação (curso superior), que apresentou 

coeficiente estrutural e tamanho do efeito estatisticamente significantes, o R
2 

teve pequena 

alteração, passando a 3,0%. 

 

5.3.2 Modelo Estrutural 2 – Todas as variáveis (exceto as de controle) 

Para avaliar as relações estruturais, sem o efeito das variáveis de controle, o segundo 

modelo foi estimado com a variável exógena conhecimento financeiro objetivo e as variáveis 

endógenas atitude financeira, conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e 

comportamento financeiro. A Figura 11 apresenta os coeficientes estruturais e o valor do R
2 

ajustado. 
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Figura 11: Modelo estrutural 2 – todas as variáveis (exceto controles) 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

 

A Figura 12 apresenta os coeficientes estruturais acompanhados dos respectivos 

valores-p. 

 

Figura 122: Modelo estrutural 2 – coeficientes estruturais e valores –p 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

Nota:  

Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

Conforme pode-se observar na Figura 12, com detalhamento na Tabela 8, as relações 

estruturais entre conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido 
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(autoconfiança), conhecimento financeiro objetivo e comportamento financeiro, e 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e comportamento financeiro 

demonstraram ser estatisticamente significantes, resultando num R
2 

ajustado de 10,8%. 

Nenhuma relação estrutural com a participação de atitude financeira apresentou significância 

estatística. Nas demais, também apresentaram significância estatística os tamanhos dos efeitos 

dos coeficientes estruturais: f
2 

de 0,030 (p-valor 0,001) na relação estrutural entre 

conhecimento financeiro objetivo e comportamento financeiro, f
2 

de 0,039 (p-valor 0,000) na 

relação estrutural entre conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança), e f
2 

de 0,069 (p-valor 0,000) na relação estrutural entre 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e comportamento financeiro. 

Conhecimento financeiro objetivo, ainda, exerceu efeito indireto sobre comportamento 

financeiro, positivo e estatisticamente significante (0,049, p-valor 0,000), resultando num 

efeito total de 0,217 (p-valor 0,000), pouco inferior ao efeito total exercido pelo conhecimento 

financeiro percebido (autoconfiança): 0,254 (p-valor 0,000). 

 

Tabela 8: Modelo estrutural 2 –Resultados 

  

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(2) Valores VIF de 1,012 para atitude financeira, 1,043 para conhecimento financeiro objetivo e 1,050 para 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), inferiores a 5, indicam não haver problemas decorrentes de 

multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

 

5.3.3 Modelo Estrutural 3 – Completo 

Para avaliar as relações estruturais e o efeito das variáveis de controle, o terceiro 

modelo foi estimado com a variável exógena conhecimento financeiro objetivo e as variáveis 
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endógenas atitude financeira, conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e 

comportamento financeiro, além das variáveis de controle idade, gênero (homem) e formação 

(curso superior). A Figura 13 apresenta os coeficientes estruturais e o valor do R
2 

ajustado. 

 
Figura 133: Modelo estrutural 3 – todas as variáveis (incluindo controles) 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

 

A Figura 14 apresenta os coeficientes estruturais acompanhados dos respectivos 

valores-p. 

 
Figura 144: Modelo estrutural 3 – coeficientes estruturais e valores –p 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

Nota: 

valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 
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Conforme pode-se observar na Figura 14, com detalhamento na Tabela 9, coerente 

com os resultados dos modelos 1 e 2, as relações estruturais entre conhecimento financeiro 

objetivo e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), conhecimento financeiro 

objetivo e comportamento financeiro, e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e 

comportamento financeiro foram estatisticamente significantes. Além disso, formação (curso 

superior) é a única variável de controle estatisticamente significante. Sendo assim, com a 

inclusão das variáveis de controle, o R
2 

do modelo aumentou de 11,0% para 12,5% e o R
2 

ajustado de 10,8% para 12,1%. A exemplo do modelo 2, nenhuma relação estrutural com a 

participação de atitude financeira apresentou significância estatística. Da mesma forma, as 

demais novamente apresentaram significância estatística nos tamanhos de efeito dos 

coeficientes estruturais: f
2 

de 0,024 (p-valor 0,004) na relação estrutural entre conhecimento 

financeiro objetivo e comportamento financeiro, f
2 

de 0,039 (p-valor 0,000) na relação 

estrutural entre conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança), e f
2 

de 0,062 (p-valor 0,000) na relação estrutural entre conhecimento 

financeiro percebido (autoconfiança) e comportamento financeiro, e f
2 

de 0,015 (p-valor 

0,032) na relação estrutural entre formação (curso superior) e comportamento financeiro. 

Conhecimento financeiro objetivo continuou exercendo efeito indireto sobre comportamento 

financeiro, positivo e estatisticamente significante (0,047, p-valor 0,000), resultando num 

efeito total de 0,197 (p-valor 0,000), pouco abaixo do obtido no modelo 2 (0,217), e ainda um 

pouco inferior ao efeito total exercido pelo conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança), 0,243 (p-valor 0,000), ante 0,254 (p-valor 0,000) obtido no modelo 2. 
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Tabela 9: Modelo estrutural 3 – Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(2) Valores VIF de 1,016 para atitude financeira, 1,072 para conhecimento financeiro objetivo e 1,079 para 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), 1,056 para curso superior, 1,021 para homem e 1,015 para 

idade, inferiores a 5, indicam não haver problemas decorrentes de multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

 

5.3.4 Modelo Estrutural 4 – Variáveis estatisticamente significantes 

Para avaliar o efeito da variável de controle e as relações estruturais que 

apresentaram significância estatística no modelo 3, o quarto modelo foi estimado com a 

variável exógena conhecimento financeiro objetivo e as variáveis endógenas conhecimento 

financeiro percebido (autoconfiança) e comportamento financeiro, além da variável de 

controle formação (curso superior). A Figura 15 apresenta os coeficientes estruturais e o valor 

do R
2 

ajustado. 
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Figura 155: Modelo estrutural 4 – todas as variáveis estatisticamente significantes (incluindo 

controle) 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

 

A Figura 16 apresenta os coeficientes estruturais acompanhados dos respectivos 

valores-p. 

 

Figura 166: Modelo estrutural 4 – coeficientes estruturais e valores–p 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

Nota: 

Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

Conforme pode-se observar na Figura 16, com detalhamento na Tabela 10, coerente 

com os resultados obtidos nos três modelos anteriores, as relações estruturais entre 

conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), 
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conhecimento financeiro objetivo e comportamento financeiro, e conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança) e comportamento financeiro foram estatisticamente significantes. 

Foi também confirmado que a variável de controle formação (curso superior) demonstrou ser 

estatisticamente significante. Mantendo no modelo apenas as variáveis estatisticamente 

significantes, o R
2 

do modelo 4 teve pequena redução, quando comparado ao modelo 3, de 

12,5% para 12,2%, porém o R
2 

ajustado manteve-se inalterado em 12,1% e estatisticamente 

significante (p-valor 0,000), o que dá sentido às alterações promovidas.  

 

 Tabela 10: Modelo estrutural 4 – Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(2) Valores VIF de 1,063 para conhecimento financeiro objetivo e 1,051 para conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança) e1,043 para curso superior, inferiores a 5, indicam não haver problemas decorrentes de 

multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

 

Também convergente para os resultados obtidos no modelo 3, conforme pode ser 

observado na Tabela 11, todas as relações estruturais deste modelo apresentaram significância 

estatística nos tamanhos de efeito dos coeficientes estruturais: f
2 

de 0,024 (p-valor 0,004) na 

relação estrutural entre conhecimento financeiro objetivo e comportamento financeiro, f
2 

de 

0,039 (p-valor 0,000) na relação estrutural entre conhecimento financeiro objetivo e 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), e f
2 

de 0,064 (p-valor 0,000) na relação 

estrutural entre conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e comportamento 

financeiro, e f
2 

de 0,014 (p-valor 0,031) na relação estrutural entre formação (curso superior) e 

comportamento financeiro.  
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Tabela 11: Modelo estrutural 4 – Tamanho do efeito f2 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Nota: 

Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

Conhecimento financeiro objetivo continuou exercendo efeito indireto sobre 

comportamento financeiro, positivo e estatisticamente significante (0,047, p-valor 0,000), 

resultando em um efeito total de 0,197 (p-valor 0,000), mesmos valores obtidos no modelo 3, 

e ainda pouco inferior ao efeito total exercido pelo conhecimento financeiro percebido 

(autoconfiança), 0,242 (p-valor 0,000), ante 0,243 (p-valor 0,000) obtido no modelo 3. 

A partir desses resultados, para a totalidade da amostra, obteve-se o seguinte modelo 

de pesquisa (Figura 17): 

 

 

Figura 17: Modelo conceitual de estudo após avaliação (amostra total) 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir da fundamentação teórica apresentada na seção 2 

Nota: as hipóteses H1, H4 e H5 foram confirmadas a partir da avaliação do modelo estrutural. 
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5.4 Análise Multigrupos 

Considerando a heterogeneidade da amostra no que diz respeito aos diferentes níveis 

de conhecimento financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), 

reproduzidas no Quadro 15, nas subseções a seguir foram realizadas análises multigrupos, a 

fim de verificar a hipótese (H6) de que há diferenças nos coeficientes estruturais do modelo 

de literácia financeira entre os grupos para ao menos uma das relações estruturais investigadas 

pelas hipóteses (H1 a H5) deste estudo. Para isso, foi utilizado o modelo completo, com todas 

as variáveis, inclusive as de controle, ainda que não tenham sido estatisticamente significantes 

na amostra total. 

 

Quadro 15: Grupos relacionados aos diferentes níveis de conhecimento e autoconfiança 

Conhecimento financeiro 

objetivo 

Conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança) 

Indicativo de 

Alto Alto Conhecimento e autoconfiança 

elevados 

Baixo Alto Excesso de confiança 

(overconfidence) 

Alto Baixo Falta de confiança 

(underconfidence) 

Baixo Baixo Conhecimento e autoconfiança 

baixos 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

5.4.1 Altos conhecimentos financeiros e objetivo percebido 

A primeira análise realizada correspondeu aos grupos com altos conhecimentos 

financeiros objetivo e percebido (1), ou seja, aqueles que apresentaram concomitantemente 

conhecimento financeiro objetivo e percebido (autoconfiança) acima da média, e o restante da 

amostra (2). Conforme pode-se observar na Tabela 12, os dois grupos apresentaram 

significância estatística para as mesmas relações estruturais: conhecimento financeiro objetivo 

e comportamento financeiro, conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e 

comportamento financeiro, e formação (curso superior) e comportamento financeiro, 

indicando, assim, que não há diferenças entre os grupos, a ser verificada por meio da análise 

multigrupos. 
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Tabela 12: Modelos Estruturais Grupos 1 e 2 - Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) 1 refere-se ao grupo com altos conhecimentos financeiro objetivo e percebido (autoconfiança) e 2 refere-se 

ao restante da amostra. 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(3) Todos os valores VIF inferiores a 5 para os dois grupos, o que indica não haver problemas decorrentes de 

multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

(4) Todos os R
2
 e R

2
 ajustado apresentaram significância estatística ao menos a 5%. 

 

Os resultados da análise multigrupos (PLS-MGA) apresentados na Tabela 13 

demonstraram que apenas a diferença entre os coeficientes estruturais da variável de controle 

formação (curso superior) foi estatisticamente significante a 5% (valor-p: 1-0,97=0,03), sendo 

maior para o grupo com altos conhecimentos financeiros objetivo e percebido 

(autoconfiança), porém, ambos associados positivamente com comportamento financeiro. 

Assim, em relação às hipóteses H1 a H5, não houve nenhuma diferença estatisticamente 

significante entre os grupos, rejeitando então a hipótese H6a. 
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Tabela 13: Análise multigrupos – PLS-MGA - Grupos 1 e 2 - Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) 1 refere-se ao grupo com altos conhecimentos financeiro objetivo e percebido (autoconfiança) e 2 refere-se 

ao restante da amostra. 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

5.4.2 Baixo conhecimento financeiro objetivo e alto conhecimento financeiro percebido 

A segunda análise realizada correspondeu aos grupos com baixo conhecimento 

financeiro objetivo e alto conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) (3), referentes 

às pessoas que foram excessivamente confiantes em suas respostas, e o restante da amostra 

(4). Conforme pode-se observar na Tabela 14, houve muitas diferenças entre os grupos. Para 

os excessivamente confiantes, apresentou significância estatística a relação estrutural negativa 

entre os conhecimentos financeiros objetivo e percebido, o que era esperado, haja vista tratar-

se de grupo com baixo conhecimento financeiro objetivo e alto conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança). Além disso, atitude financeira e comportamento financeiro 

mostraram-se negativamente associados, diferente de conhecimento financeiro objetivo e 

atitude financeira, que demonstraram ser positivamente associados, ambos com significância 

estatística. Notou-se, ainda, que para os excessivamente confiantes, nenhuma das formas de 

conhecimento, ou mesmo ter curso superior, exerceu qualquer influência no comportamento 

financeiro. Mais do que isso, o R
2
 e o R

2
 ajustados não apresentaram significância estatística 

ao menos a 5%, o que significa que o modelo não se aplica aos respondentes excessivamente 

confiantes. 

Já para o grupo referente às pessoas que não apresentaram excesso de confiança, as 

relações estruturais estatisticamente significantes foram as mesmas observadas no modelo 

final, que envolveu toda a amostra, porém com maiores R
2
 e R

2
 ajustados, 14,1% e 13,7%, 

respectivamente, significando que para esse grupo, conhecimento financeiro objetivo (direta e 
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indiretamente) e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), e a variável de controle 

formação (curso superior), explicaram um pouco mais a variância do comportamento 

financeiro (12,1% no modelo final, para toda a amostra). 

 

Tabela 14: Modelos Estruturais Grupos 3 e 4 - Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6 

Notas: 

(1) 3 refere-se ao grupo que apresentou excesso de confiança e 4 refere-se ao restante da amostra. 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(3) Todos os valores VIF inferiores a 5 para os dois grupos, o que indica não haver problemas decorrentes de 

multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

(4) Ao contrário do observado para o grupo 4, o R
2
 e o R

2
 ajustado do grupo 3 não apresentaram significância 

estatística ao menos a 5%. 

 

Em complemento, os resultados da análise multigrupos (PLS-MGA), apresentados na 

Tabela 15, demonstram que foram estatisticamente significantes, ao menos a 5%, as 

diferenças entre os coeficientes estruturais relacionados a todas as hipóteses, confirmando 

então a hipótese H6b, ou seja, em relação ao modelo estrutural de literácia financeira desta 

tese, efetivamente os grupos de pessoas que apresentaram e não apresentaram excesso de 

confiança em suas respostas são diferentes. 

 

 

 



82 

 

 

Tabela 15: Análise multigrupos – PLS-MGA - Grupos 3 e 4 - Resultados 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) 3 refere-se ao grupo que apresentou excesso de confiança e 4 refere-se ao restante da amostra. 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

 

5.4.3 Alto conhecimento financeiro objetivo e baixo conhecimento financeiro percebido 

A terceira análise corresponde aos grupos com alto conhecimento financeiro objetivo 

e baixo conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) (5), referentes às pessoas que 

apresentaram falta de confiança em suas respostas, e o restante da amostra (6). Conforme 

pode-se observar na Tabela 16, houve, a exemplo do que foi observado na análise anterior, 

referente às pessoas excessivamente confiantes, muitas diferenças entre os grupos. Para os 

que apresentaram falta de confiança, nenhuma relação estrutural, assim como o R
2
 e o R

2
 

ajustados, foi estatisticamente significante, significando que este modelo também não se 

aplica a esse grupo. 

De forma similar à análise anterior, para o grupo referente às pessoas que não 

apresentaram falta de confiança, as relações estruturais estatisticamente significantes foram as 

mesmas observadas no modelo final, que envolveu toda a amostra, com R
2
 e R

2
 ajustados, 

13,8% e 13,4%, respectivamente. 
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Tabela 16: Modelos Estruturais Grupos 5 e 6 - Resultados 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6 

Notas: 

(1) 5 refere-se ao grupo que apresentou falta de confiança e 6 refere-se ao restante da amostra. 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(3) Todos os valores VIF inferiores a 5 para os dois grupos, o que indica não haver problemas decorrentes de 

multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

(4) Ao contrário do observado para o grupo 6, o R
2
 e o R

2 
ajustado do grupo 5 não apresentaram significância 

estatística ao menos a 5%. 

 

Adicionalmente, os resultados da análise multigrupos (PLS-MGA) apresentados na 

Tabela 17 comprovaram que foram estatisticamente significantes, ao menos a 5%, as 

diferenças entre os coeficientes estruturais relacionados a todas as hipóteses, exceto a H3, 

referente à relação estrutural entre atitude financeira e comportamento financeiro (relação que 

não apresentou significância estatística). Pode-se, então, confirmar a hipótese H6c, ou seja, 

em relação ao modelo estrutural de literácia financeira desta tese, efetivamente os grupos de 

pessoas que apresentaram e não apresentaram falta de confiança em suas respostas são 

diferentes. 
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Tabela 17: Análise multigrupos – PLS-MGA - Grupos 5 e 6 - Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6 

Notas: 

(1) 5 refere-se ao grupo que apresentou falta de confiança e 6 refere-se ao restante da amostra.  

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

5.4.4 Baixos conhecimentos financeiros objetivo e percebido 

A quarta análise remeteu-se aos grupos com baixos conhecimentos financeiros 

objetivo e percebido (autoconfiança) (7), ou seja, aqueles que apresentam concomitantemente 

conhecimento financeiro e autoconfiança abaixo da média, e o restante da amostra (8). 

Conforme pode-se notar na Tabela 18, para o grupo com baixos conhecimentos financeiros 

objetivo e percebido (autoconfiança) foram estatisticamente significantes as relações 

estruturais entre atitude financeira e comportamento financeiro (negativa), conhecimento 

financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) (positiva), e 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) e comportamento financeiro (positivo). 

Notou-se, entretanto, que nem conhecimento financeiro objetivo nem a variável de controle 

formação (superior) exerceram influência sobre comportamento financeiro para esse grupo. 

Ademais, o R
2
 ajustado de 4,5% não é estatisticamente significante, sinal de que não houve 

aplicabilidade do modelo para esse grupo. 

Para o restante da amostra, as relações estruturais estatisticamente significantes 

foram as mesmas apresentadas pelo modelo com a totalidade amostral, com a inclusão da 

observada entre conhecimento financeiro objetivo e atitude financeira (positiva).  
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Tabela 18: Modelos Estruturais Grupos 7 e 8 - Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) 7 refere-se ao grupo com baixos conhecimentos financeiro objetivo e percebido (autoconfiança) e 8 refere-se 

ao restante da amostra 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(3) Todos os valores VIF inferiores a 5 para os dois grupos, o que indica não haver problemas decorrentes de 

multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

(4) Todos os R
2
 e R

2
 ajustado apresentaram significância estatística ao a menos 5%, exceto o R

2
 ajustado para o 

grupo 7. 

 

Os resultados da análise multigrupos (PLS-MGA) exibidos na Tabela 19 indicaram 

que os coeficientes estruturais correspondentes às relações entre conhecimento financeiro 

objetivo e percebido (autoconfiança) (H4), assim como entre atitude financeira e 

comportamento financeiro (H3) foram diferentes entre os grupos ao nível de significância 

estatística de 5%, confirmando a hipótese H6d. 
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Tabela 19: Análise multigrupos – PLS-MGA - Grupos 7 e 8 - Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6 

Notas: 

(1) 7 refere-se ao grupo com baixos conhecimentos financeiros objetivo e percebido (autoconfiança) e 8 refere-   

se ao restante da amostra. 

 (2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

 

5.4.5 Excesso e falta de confiança 

A partir dos resultados obtidos nas quatro primeiras análises, nesta subseção, em 

caráter exploratório, foi analisado se houve diferenças entre o grupo de pessoas que 

apresentaram excesso ou falta de confiança (9), e o restante da amostra, ou seja, o grupo que 

não foi excessivamente confiante nem tampouco sinalizou falta de confiança (10). Conforme 

pode-se observar na Tabela 20, para o grupo de pessoas que apresentaram excesso ou falta de 

confiança (9), foram estatisticamente significantes apenas os coeficientes estruturais da 

variável de controle idade (positivo), de conhecimento financeiro objetivo em sua relação 

estrutural com atitude financeira (positivo), e entre conhecimento financeiro objetivo e 

percebido (autoconfiança), negativo e alto (-0,811), o que era esperado, dadas as 

características desse grupo. No entanto, apenas essa última relação teve o tamanho do efeito 

estatisticamente significante (f
2 

1,919; p-valor 0,000), e o R
2
 ajustado (3,1%) não apresentou 

significância estatística, indicando que o modelo também não se aplica a esse grupo. 

Para o grupo que não foi excessivamente confiante nem tampouco sinalizou falta de 

confiança (10), apresentaram significância estatística os mesmos coeficientes do modelo final 

para a totalidade da amostra, todos com tamanho de efeito f
2
 também estatisticamente 

significantes, com destaque para conhecimento financeiro objetivo em sua relação com 

conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) (f
2 

0,548; p-valor 0,000). Em função 

disso, conhecimento financeiro objetivo apresentou um efeito indireto de 0,136 sobre 

comportamento financeiro, resultando num efeito total de 0,291, ambos com significância 
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estatística, e R
2
 de 15,8% e R

2
 ajustado de 15,3%, os maiores percentuais entre todos os 

modelos analisados.  

 

Tabela 20: Modelos Estruturais Grupos 9 e 10 - Resultados 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6. 

Notas: 

(1) 9 refere-se ao grupo que apresentou excesso ou falta de confiança e 10 refere-se ao restante da amostra. 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(3) Todos os valores VIF inferiores a 5 para os dois grupos, o que indica não haver problemas decorrentes de 

multicolinearidade (HAIR Jr et al., 2017). 

(4) Apresentaram significância estatística todos os R
2
 e o R

2 
ajustado do grupo 10. 

 

Ademais, os resultados da análise multigrupos (PLS-MGA) apresentados na Tabela 

21 validaram que foram estatisticamente significantes as diferenças entre os coeficientes 

estruturais relacionados às relações entre conhecimento financeiro objetivo e conhecimento 

financeiro percebido (autoconfiança) e entre conhecimento financeiro objetivo e 

comportamento financeiro. 
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Tabela 21: Análise multigrupos – PLS-MGA - Grupos 9 e 10 – Resultados 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6 

Notas: 

(1) 9 refere-se ao grupo que apresentou excesso ou falta de confiança e 10 refere-se ao restante da amostra. 

(2) Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete 

bootstrapping, bias-corrected and accelerated (BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme 

recomendado por Hair Jr et al. (2017). 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta seção foi desenvolvida para discutir, complementar e aprofundar as observações 

feitas durante o relato dos resultados, na seção anterior. 

Este estudo não objetivou detalhar os resultados obtidos em cada variável, segundo 

os diversos perfis sociodemográficos, haja vista que a principal variável de interesse é o 

comportamento financeiro das pessoas, inclusive considerando diferenças entre grupos. No 

entanto, é relevante, a fim de posicionar o Brasil no contexto mundial, realizar comparações 

entre os resultados obtidos nesta pesquisa e aqueles citados na revisão da literatura, 

notadamente os mesmos referentes ao estudo realizado pela OECD (2016), ainda que de 

forma consolidada. 

Acerca do conhecimento financeiro objetivo, em uma escala que variou de 0 a 7, a 

média encontrada neste estudo foi de 4,38, muito próxima à obtida na amostra brasileira em 

sua totalidade no estudo da OECD (2016), de 4,3, porém abaixo da média de todos os países 

(4,6), com destaque para Hong Kong, China (5,8). No outro extremo, com 3,6, encontram-se 

Ilhas Virgens Britânicas e Malásia. Ainda, apenas 51% dos brasileiros conseguiram uma 

pontuação maior ou igual a 5, parâmetro mínimo aceitável pela OECD (2016), ante 56% da 

média mundial. Considerando as 7 questões, nosso melhor desempenho referiu-se à que 

envolve a relação entre risco e retorno (85% de acertos), acima da média mundial (81%), ao 

passo que a nossa pior performance é relativa à questão sobre juros compostos relacionados à 

formação de poupança, só considerada correta se o respondente também tivesse acertado a 

pergunta sobre juros simples. Apenas 19% dos respondentes acertaram as duas questões, 

muito abaixo da média mundial (42%), o que aparentemente é relevante sob o ponto de vista 

da consciência sobre a importância de poupar, sobretudo numa visão de longo prazo. Além 

disso, o baixo conhecimento médio dos brasileiros sobre juros compostos implica em maiores 

riscos de inadimplência inerentes a elevados níveis de endividamento, gerados em função da 

falta de clareza sobre as taxas de juros pagas nos empréstimos, e seus respectivos efeitos. 

No que se refere à atitude financeira, em uma escala que variou de 1 a 5, a média 

encontrada neste estudo foi de 3,11, praticamente a mesma obtida na amostra total brasileira 

do estudo da OECD (2016), de 3,1, porém pouco abaixo da média mundial, 3,3, com destaque 

para a Nova Zelândia (3,7). Na outra ponta, tem-se a Jordânia (2,6) e, de forma surpreendente, 

Hong Kong, China (2,7), que apresentou o melhor desempenho em conhecimento financeiro 

objetivo, sinalizando que as duas variáveis não são positivamente associadas, ao contrário do 

esperado, porém não confirmado, neste estudo. Como possíveis causas da não confirmação 

dessa hipótese, pode-se considerar o fato de que, nesta pesquisa, realizada com base no estudo 
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da OECD (2016), atitude financeira foi relacionada a preferências intertemporais, ou seja, a 

priorizar auferir benefícios no curto ou no longo prazo, não abrangendo outras características, 

como as relacionadas à propensão ou aversão a riscos, por exemplo, resultando em uma 

medida mais restrita da variável. Outro ponto que pode ter exercido alguma influência nos 

resultados foi a qualidade de sua mensuração, haja vista que a confiabilidade de sua escala 

(alfa de Cronbach) é de 0,5655, ante 0,612 obtida no estudo da OECD (2016), para todos os 

países, ambas inferiores a 0,7, parâmetro mínimo aceitável de acordo com Hair Jr et al. 

(2017). No entanto, é interessante observar que na pesquisa de Agarwalla et al. (2013), que 

também utilizaram como base estudo da OCDE realizado a partir do trabalho de Atkinson e 

Messy (2012), tendo como amostra jovens trabalhadores em áreas urbanas da Índia, cujas 

premissas também seriam de que conhecimento financeiro poderia influenciar tanto 

comportamento financeiro quanto atitude financeira, assim como atitude financeira poderia 

influenciar comportamento financeiro, não encontraram correlação (Spearman, a exemplo 

deste estudo) entre conhecimento e atitude, e obtiveram correlação negativa entre atitude e 

comportamento, o que poderia revelar problemas relacionados ao autocontrole dos 

respondentes, implicando em dizer que, apesar de atitudes que reflitam preferências positivas, 

como as de obter benefícios no longo prazo, nas ações observáveis na prática 

(comportamento), isso não ocorre. De qualquer forma, cabe ressaltar que 50% dos brasileiros 

apresentaram pontuação superior a 3, mínima para ser considerada como desejável pela 

OECD (2016), alinhada à média mundial. 

  Sobre o conhecimento financeiro percebido, que reflete o nível de autoconfiança 

dos respondentes, a média de conhecimento financeiro objetivo dos respondentes que se 

autoavaliaram como bons ou muito bons foi de 4,56, ante 4,64 dos que se autoavaliaram como 

medianos, o que, segundo a OECD (2016), sugere que ao menos parte dos que acreditam ter 

conhecimentos financeiros superiores à média sejam excessivamente confiantes, o que foi 

confirmado neste estudo, a exemplo do observado apenas em outros três países: Polônia, 

África do Sul e Tailândia. A média de 3,86 dos que se autoavaliaram como fracos ou muito 

fracos reflete que boa parte dos respondentes tem clareza sobre os respectivos níveis de 

conhecimento financeiro objetivo, porém nesta pesquisa também foram observados 

respondentes com falta de confiança, ou seja, que acreditam ter um nível de conhecimento 

financeiro objetivo inferior ao que de fato apresentaram. 

 No tocante ao comportamento financeiro, em uma escala que variou de 0 a 9, a 

média encontrada neste estudo foi de 4,80, muito próxima à obtida na amostra brasileira em 

sua totalidade no estudo da OECD (2016), de 4,6, porém abaixo da média de todos os países, 
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5,4, com destaque para a França (6,7). No outro extremo, com 4,3, encontra-se a Hungria. 

Apenas 40% dos brasileiros tiveram pontuações maiores ou iguais a 6, mínimo estabelecido 

como desejável pela OECD (2016), ante 51% observado em todos os países, sendo 85% na 

França. No Brasil, 82% alegaram ser responsáveis (sozinhos ou com mais pessoas) pelas 

decisões financeiras em suas casas (88% em todos os países), apenas 47% afirmaram que suas 

famílias possuem orçamento para gerenciar rendas e despesas, inferior à média mundial 

(60%), e os dois comportamentos em conjunto (ser responsável pelas decisões e ter um 

orçamento) representaram 40% no Brasil e 54% em todos os países, sendo 81% na Letônia. 

Apenas 40% dos brasileiros poupam ativamente, muito menos do que a média de todos os 

países (59%) e do maior percentual, observado na Tailândia (86%). 74% dos brasileiros 

ponderam se terão condições de pagar por suas compras antes de efetuá-las (80% em todos os 

países, 95% na Albânia), 66% pagam suas contas em dia (79% em todos os países, 94% na 

Finlândia), 61% controlam suas finanças (73% em todos os países, 89% na França), 46% têm 

objetivos financeiros estabelecidos para o longo prazo e procuram atingi-los (51% em todos 

os países, 75% na Finlândia), 49% reportaram que nos últimos 12 meses em algum momento 

seus rendimentos não foram suficientes para cobrir suas despesas (34% em todos os países) e, 

desses, 50% contraíram empréstimos para suprir a falta de recursos. Em relação à escolha e 

aquisição de produtos financeiros, no Brasil, nos últimos dois anos, apenas 9% utilizaram 

informações ou aconselhamento independentes (12% em todos os países, 24% na Bélgica). 

Relativamente às associações entre as variáveis, além do mencionado em relação à 

atitude financeira, que não apresentou correlação com conhecimento objetivo e 

comportamento financeiro, os conhecimentos financeiros objetivo e percebido 

(autoconfiança) foram correlacionados positivamente, e ambos, da mesma forma, foram 

associados ao comportamento financeiro, resultados que de certa forma anteciparam os 

obtidos após a avaliação dos modelos estruturais, iniciada, a partir da recomendação de Atinc, 

Simmering e Kroll (2012), apenas com as variáveis de controle explicando a variância de 

comportamento financeiro. Com uma abordagem mais exploratória, apenas formação (curso 

superior) foi estatisticamente significante, corroborando com o que se esperava mais a partir 

de dedução lógica do que em função do encontrado na teoria, explicando 3% da variância de 

comportamento financeiro, com coeficiente estrutural de 0,18 e tamanho do efeito f
2
 de 0,033. 

Como passou a ser esperado após a análise das correlações entre as variáveis, atitude 

financeira não foi estatisticamente significante em nenhuma relação estrutural, razão pela qual 

não fez parte do modelo final que, além da variável de controle formação (curso superior), 

teve conhecimento financeiro objetivo influenciando positivamente o conhecimento 
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financeiro percebido (autoconfiança), com coeficiente estrutural de 0,194 e tamanho do efeito 

f
2
 de 0,039, conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) afetando positivamente o 

comportamento financeiro, com coeficiente estrutural de 0,242 e tamanho do efeito f
2
 de 

0,064, e conhecimento financeiro objetivo influenciando positivamente comportamento 

financeiro, diretamente com coeficiente estrutural de 0,15 e tamanho do efeito f
2
 de 0,024, e 

ainda apresentando efeito indireto, por meio de sua relação com o conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança), de 0,047, resultando num efeito total de 0,197. Todos os 

coeficientes estruturais foram estatisticamente significantes a 0,1%, com respectivos 

tamanhos de efeito pouco superiores ao que Cohen (1998) classifica como pequeno, 

resultando num R
2
 ajustado de 12,1%. Segundo Hair Jr et al. (2017), em assuntos 

relacionados à marketing, valores de R
2
 até 25% são interpretados como fracos, porém, em 

pesquisas sobre comportamento dos consumidores, 20% é considerado alto, o que dificulta 

estabelecer regras gerais sobre níveis aceitáveis de R
2
. Assim, os resultados obtidos sinalizam 

relevância, no sentido de destacarem que quanto maior for o conhecimento financeiro objetivo 

e a autoconfiança das pessoas, melhor será seu comportamento financeiro, considerando a 

amostra total. 

Apesar desses resultados, notou-se clara heterogeneidade na amostra total, em 

relação aos níveis de conhecimento financeiro objetivo e autoconfiança das pessoas, o que 

justificou realizar análises multigrupos para investigar eventuais diferenças em relação ao 

modelo conceitual sob avaliação neste estudo. 

Não foram encontradas diferenças entre respondentes com altos conhecimentos 

financeiros objetivo e percebido (autoconfiança) e o restante da amostra. 

Para o grupo com baixos conhecimentos financeiros objetivo e percebido, o R
2
 

ajustado não foi estatisticamente significante, e a análise multigrupos indicou que os 

coeficientes estruturais são diferentes quando comparados ao restante da amostra, que 

apresentou R
2
 ajustado de 8,5%. Os mesmos resultados foram obtidos na análise do grupo de 

pessoas excessivamente confiantes e o restante da amostra (R
2
 ajustado de 13,7%), bem como 

dos grupos de pessoas com falta de confiança e o restante da amostra (R
2
 ajustado de 13,4%). 

Esses resultados, então, indicam que existe coerência entre o observado a partir dos dados 

empíricos obtidos e a fundamentação teórica utilizada para formular a maior parte das 

hipóteses, sintetizadas no Quadro 16. 
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Quadro 16: Sumarização dos resultados relativos às hipóteses do estudo 
Hipóteses Associação 

esperada 

Resultado 

H1: conhecimento financeiro objetivo -> comportamento financeiro 

(considerando comportamentos financeiros desejáveis) 

 

Positiva Confirmada 

H2: conhecimento financeiro -> atitude financeira (considerando 

atitudes financeiras desejáveis) 

 

Positiva Rejeitada 

H3: atitude financeira (considerando atitudes financeiras desejáveis) -> 

comportamento financeiro (considerando comportamentos financeiros 

desejáveis) 

 

Positiva Rejeitada 

H4: conhecimento financeiro objetivo -> conhecimento financeiro 

percebido (autoconfiança) 

 

Positiva Confirmada 

H5: conhecimento financeiro percebido (autoconfiança) ->  

comportamento financeiro (considerando comportamentos financeiros 

desejáveis) 

 

Positiva Confirmada 

H6a: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes 

estruturais entre as pessoas com alto conhecimento objetivo e alto 

conhecimento percebido (autoconfiança) e as demais 

 

 Rejeitada 

H6b: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes 

estruturais entre as pessoas com baixo conhecimento objetivo e alto 

conhecimento percebido (autoconfiança), ou seja, entre as pessoas com 

excesso de confiança e as demais 

 

 Confirmada 

H6c: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes 

estruturais entre as pessoas com alto conhecimento objetivo e baixo 

conhecimento percebido (autoconfiança), ou seja, entre as pessoas com 

exagerada falta de confiança e as demais 

 

 Confirmada 

H6d: há diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes 

estruturais entre as pessoas com baixo conhecimento objetivo e baixo 

conhecimento percebido (autoconfiança) e as demais. 

 

 Confirmada 

Fonte: o autor (2017) com base nos resultados da pesquisa 

 

A partir dos resultados obtidos, de forma exploratória, separou-se em um único 

grupo pessoas que apresentaram excesso ou falta de confiança, e realizou-se uma nova análise 

multigrupos, tendo o restante do público amostral como o segundo grupo. Conforme 

esperado, o modelo estrutural do primeiro grupo teve R
2
 ajustado estatisticamente não 

significante. Para o segundo foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 22. 
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Tabela 22: Modelo – Pessoas que não apresentaram excesso ou falta de confiança 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017), a partir do resultado obtido utilizando o software SmartPLS 3.2.6 

Notas: 

(1) Todos os valores estatisticamente significantes a ao menos 5%, com valores-p estimados por bootstrap com 

5000 reamostragens, opção no sign changes option, complete bootstrapping, bias-corrected and accelerated 

(BCa), Two-tailed, com nível de significância de 5%, conforme recomendado por Hair Jr et al. (2017). 

(2) Valores VIF inferiores a 5 indicam não haver problemas decorrentes de multicolinearidade (HAIR Jr et al., 

2017). 

 

Para esse grupo, então, houve elevada associação positiva entre conhecimento 

financeiro objetivo e conhecimento financeiro percebido (autoconfiança), e as variáveis em 

conjunto, incluindo controle, explicaram 15,3% da variância do comportamento financeiro. 

Além disso, a partir das análises multigrupos realizadas, foi possível inferir, ao menos para a 

amostra deste estudo, que aprimorar o conhecimento financeiro objetivo das pessoas é 

importante para melhorar o seu comportamento financeiro, desde que não haja a presença de 

excesso ou falta de confiança.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para evitar o excesso de repetições de termos, nesta última seção conhecimento 

financeiro objetivo foi também tratado apenas como “conhecimento”, conhecimento 

financeiro percebido como “autoconfiança”, atitude financeira como “atitude”, e 

comportamento financeiro como “comportamento”. 

A presente tese teve como objetivo verificar e avaliar empiricamente se existem 

diferenças estatisticamente significantes nos coeficientes estruturais presentes nas relações 

estruturais do modelo de literácia financeira proposto, considerando quatro diferentes grupos 

de pessoas com diferentes combinações de conhecimento financeiro objetivo e percebido 

(autoconfiança), sendo: altos conhecimentos financeiros objetivo e percebido (autoconfiança); 

baixos conhecimentos financeiros objetivo e percebido (autoconfiança); baixo conhecimento 

objetivo e alto conhecimento percebido (autoconfiança), relativos a pessoas excessivamente 

confiantes, e alto conhecimento objetivo e baixo conhecimento percebido (autoconfiança), 

referentes a pessoas com falta de confiança. Para atingir tais objetivos, foram utilizados os 

dados relativos ao estudo da OECD (2016), também usados e disponibilizados por Garber e 

Koyama (2016), que resultaram, após análise, em uma amostra final de 1487 brasileiros.  

No estudo da OECD (2016), literácia financeira foi mensurada pela soma das 

pontuações de conhecimento, atitude e comportamento financeiros, a fim de que comparações 

entre países pudessem ser realizadas. Analisando-se os resultados, percebeu-se que há países 

que foram classificados com níveis de literácia financeira maiores do que outros, mesmo 

apresentando pontuações menores em comportamento financeiro. Tiveram, portanto, suas 

pontuações finais majoradas por conhecimento financeiro e/ou atitude financeira. 

Diferentemente do proposto pela OECD (2016), nesta tese, literácia financeira não 

foi mensurada como uma variável, mas como um conjunto de relações que possam explicar, 

ao menos parcialmente, o comportamento financeiro das pessoas, seguindo uma razão lógica: 

maior conhecimento financeiro, autoconfiança adequada e melhores atitudes financeiras só 

seriam úteis se resultarem em comportamentos financeiros desejáveis, que possam melhorar a 

resiliência das pessoas em momentos de crise e também promover satisfação e bem-estar 

financeiro, no curto e no longo prazo. Por isso, no modelo de literácia financeira proposto 

neste estudo, a principal variável de interesse foi o comportamento financeiro, que teve como 

antecedentes estatisticamente significantes conhecimento e autoconfiança, cujas relações, 

seguindo as recomendações de Hair Jr et al. (2017), foram estimadas por meio da modelagem 

de equações estruturais por mínimos quadrados parciais (PLS-PM). 
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Previamente às considerações sobre as relações estruturais encontradas, é importante 

destacar, comparando-se com os resultados dos demais países apresentados pela OECD 

(2016), que o Brasil demonstrou estar posicionado abaixo da média em conhecimento, o que 

de imediato remete à necessidade de investimento, por parte de gestores públicos e privados, 

em educação financeira. Da mesma forma, o Brasil posiciona-se abaixo da média em 

comportamento financeiro, o que aumenta a relevância de que o tema seja investigado, 

objetivando a proposição de soluções práticas para o problema. 

Sobre as relações estruturais, o modelo final teve conhecimento influenciando 

positivamente autoconfiança, autoconfiança afetando positivamente o comportamento, e 

conhecimento influenciando positivamente comportamento, de forma direta e indireta, por 

meio de sua relação com autoconfiança, destacando-se que quanto maior for o conhecimento 

e a autoconfiança das pessoas, melhor será o seu comportamento, considerando a amostra 

total. 

A não esperada ausência de impacto da atitude no modelo final, mesmo considerando 

que eventuais problemas de mensuração possam ter ocorridos, traz à tona uma importante 

reflexão sobre o efeito mediador que a variável autocontrole pode exercer entre atitude e 

comportamento. Uma pessoa pode julgar importante poupar pensando em seu futuro (atitude), 

porém efetivamente fazê-lo ou não (comportamento) pode depender de seu autocontrole, 

necessário para impedir que, na prática, ganhos imediatos sejam priorizados. 

As conclusões até então apresentadas referem-se à amostra total deste estudo, 

todavia, conforme esperado a partir da revisão de literatura que fundamentou a sexta e mais 

importante hipótese desta tese, identificou-se a presença de heterogeneidade entre os 

respondentes em relação aos níveis de conhecimento e autoconfiança, cujas diferenças foram 

avaliadas por meio de análises multigrupos, que apontaram que para pessoas com baixo 

conhecimento e baixa autoconfiança, assim como para os excessivamente confiantes e com 

falta de confiança, o modelo não se aplica, implicando em inferir que programas de educação 

financeira podem não ser úteis, se considerarem apenas o aprimoramento de conhecimentos 

técnicos, sem levar em consideração aspectos comportamentais, como os relacionados à 

autoconfiança, apontados por este trabalho, assim como outros, o que sinaliza ser relevante 

também promover diagnósticos sobre os perfis das pessoas para que soluções para minimizar 

a presença de vieses comportamentais possam ser desenvolvidas. 

Assim, esta tese ofereceu, como contribuição metodológica, a realização de análises 

multigrupos  para investigar as diferenças entre os grupos considerando os diferentes níveis de 

conhecimento e autoconfiança no modelo estrutural de literácia financeira; como contribuição 
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teórica, a relevância de aspectos comportamentais relacionados à autoconfiança para o 

comportamento das pessoas, e como contribuição prática, a sugestão de que programas de 

educação financeira sejam desenvolvidos considerando também a possível presença de vieses 

no comportamento das pessoas, o que pode evitar que recursos públicos e privados (escassos) 

sejam mal alocados, ao focar de forma estrita apenas o aperfeiçoamento do conhecimento 

financeiro objetivo da população. 

Para a continuidade deste estudo sugere-se: 

1) replicação do modelo conceitual proposto em novas pesquisas, porém utilizando 

outras escalas com mais indicadores, referendadas pela literatura, para as 

variáveis atitude financeira, autoconfiança e comportamento, de modo a serem 

operacionalizadas no modelo como constructos (variáveis latentes), para uma 

melhor avaliação do modelo de mensuração, inclusive para aprimorar a análise 

sobre atitude financeira; 

2) inclusão da variável autocontrole como mediadora entre atitude financeira e 

comportamento financeiro; 

3) inclusão de outros vieses comportamentais como variáveis preditoras ou para 

servir como referências para novas análises multigrupos; 

4) realização de estudos longitudinais utilizando o modelo de literácia financeira 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGARWALLA, S. K.; BARUA, S. K., JACOB, J.; VARMA, J. R. Financial literacy among 

working young in urban India. Working Paper. Indian Institute of Management 

Ahmedabad, 2013. 

 

ALLGOOD, S.; WALSTAD, W. B. The effects of perceived and actual financial literacy on 

financial behaviors. Economic inquiry, v. 54, n. 1, p. 675-697, 2016. 

 

ARMANTIER, O.; BRUINE DE BRUIN, W.; TOPA, G.; KLAAUW, W.; ZAFAR, B. 

Inflation expectations and behavior: Do survey respondents act on their 

beliefs? International Economic Review, v. 56, n. 2, p. 505-536, 2015. 

 

ASAAD, C, T.. Financial literacy and financial behavior : Assessing knowledge and 

confidence. Financial Services Review, v. 24, p. 101–117, 2015. 

 

ATES, S.; COSKUN, A.; SAHIN, M. A.; DEMIRCAN,M. L. Impact of Financial Literacy on 

the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul. Business 

and Economics Research Journal, v. 7, n. 3, p. 1, 2016. 

 

ATINC, G.; SIMMERING, M. J.; KROLL, M. J. Control variable use and reporting in macro 

and micro management research. Organizational Research Methods, v. 15, n. 1, p. 57-74, 

2012. 

 

BACHELARD, G. A epistemologia. Lisboa: Edições 70, 1971. 

 

BARBER, B. M.; ODEAN, T. Individual investors. In: THALER, R. (Org.). Advances in 

behavioral finance: v. II. New York: Russell Sage Foudation, 2005, p. 543-569. 

 

BARBERIS, N; THALER, R. A survey of behavioral finance. In: CONSTANTINIDES, G.; 

HARRIS, M.; STULZ, R. (Orgs.). Handbook of the economics of finance. New York: North 

Holland, 2003, p. 1053-1123. 

 

BAZERMAN, M. H.; MOORE, D. Processo decisório. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-

financeira/15584-o-brasil-e-a-ocde>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

 

BRAUNSTEIN, S. F.; WELCH, C. Financial literacy: an overview of practice, research, and 

policy. Federal Reserve Bulletin, Nov, p. 445-457, 2002. 

 

BURRELL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organisational analysis. 

London: Heinemann, 1979. 

 

CHA, E.; KIM, K.H.; ERLEN, J.A. Translation of scales in cross-cultural research: issues and 

techniques. Journal of Advanced Nursing, v.58, n.4, p.386-395, 2007. 

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15584-o-brasil-e-a-ocde
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15584-o-brasil-e-a-ocde


99 

 

 

CHARDON, T.; FREUDENBERG, B.; BRIMBLE, M. Are Australians under or over 

confident when it comes to tax literacy, and why does it matter? Journal of Tax Research, v. 

14, n. 3, p. 650-682, 2016. 

 

CHEN, H.; VOLPE, R. P. An Analysis of Personal Financial Literacy among College 

Students. Financial Services Review, v. 7, n. 2, p. 107-128, 1998. 

 

CHEN, H.; VOLPE, R. P. Gender Differences in Personal Financial Literacy among College 

Students. Financial Services Review, v. 11, n. 3, p. 289-307, 2002. 

 

CHIN, W. W. How to write up and report PLS analyses. In VINZI, V. E.; CHIN, W. W.; 

HENSELER, J.; WANG, H. Handbook of partial least squares: Concepts, methods and 

applications in marketing and related fields. Berlin: Springer, 2010, p. 655-690. 

 

CHOI, J.; PETERS, M.; MUELLER, R. O. Correlational analysis of ordinal data: from 

Pearson’s r to Bayesian polychoric correlation. Asia Pacific Education Review, v. 11, n. 4, p. 

459-466, 2010. 

 

CHOI, J.; LAIBSON, D.; MADRIAN, B. C. Why Does the Law of One Price Fail? An 

Experiment on Index Mutual Funds. Review of Financial Studies, v. 23, n. 4, p. 1405-1432, 

2010. 

 

COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. New York: 

Psychology Press, 1988. 

 

COLLINS, J. M. Financial advice: A substitute for financial literacy? Financial Services 

Review, v. 21, n. 4, p. 307, 2012. 

 

COLE, S.; SAMPSON, T.; ZIA, B. Prices or knowledge? What drives demand for financial 

services in emerging markets? The journal of finance, v. 66, n. 6, p. 1933-1967, 2011. 

Doi: 10.1111/j.1540-6261.2011.01696.x 

 

DREW, J. M.; CROSS, C. Fraud and its PREY: Conceptualising social engineering tactics 

and its impact on financial literacy outcomes. Journal of Financial Services Marketing, v. 

18, n. 3, p. 188-198, 2013. 

 

FERNANDES, D.; LYNCH Jr, J. G.; NETEMEYER, R. G. Financial literacy, financial 

education, and downstream financial behaviors. Management Science, v. 60, n. 8, p. 1861-

1883, 2014. 

Doi:10.1287/mnsc.2013.1849 

 

FONSECA, R.; MULLEN, K. J.; ZAMARRO, G.; ZISSIMOPOULOS, J. What explains the 

gender gap in financial literacy? The role of household decision making. Journal of 

Consumer Affairs, v. 46, n. 1, p. 90-106, 2012. 

 

FOX, J.; BARTHOLOMAE, S.; LEE, J. Building the case for financial education. Journal of 

consumer affairs, v. 39, n. 1, p. 195-214, 2005. 

 

FRYDMAN, C.; CAMERER, C. F. The Psychology and Neuroscience of Financial Decision 

Making. Trends in Cognitive Sciences, v. 20, n. 9, p. 661-675, 2016. 

file:///C:/Users/Thiago/Desktop/Arquivos/Doutorado/Pesquisa%20projeto%20tese/Tese/10.1111/j.1540-6261.2011.01696.x
http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849


100 

 

 

 

GARBER, G.; KOYAMA, S. M. Policy-effective Financial Knowledge and Attitude Factors. 

Working Paper Series, 430. Brasília, 2016. 

 

GATHERGOOD, J. Self-control, financial literacy and consumer over-indebtedness. Journal 

of Economic Psychology, v. 33, n. 3, p. 590-602, 2012. 

 

GIBSON, J.; MCKENZIE, D.; ZIA, B. The Impact of Financial Literacy Training for 

Migrants 1. The World Bank Economic Review, v. 28, n. 1, p. 130-161, 2012. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

HAIR JR., J. F.; BABIN, B.; MONEY, A.H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de métodos de 

pesquisa em Administração. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

HAIR JR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. 

L. Análise multivariada de dados. Bookman Editora, 2009. 

 

HAIR JR, J. F.; HULT, G. T. M.; RINGLE, C. M.; SARSTED, M. A primer on partial least 

squares structural equation modeling (PLS-SEM). 2.ed. Los Angeles: Sage, 2017. 

 

HAIR JR, J.F.; SARSTEDT, M., Ringle, C. M.; GUDERGAN, S. P. Advanced Issues in 

Partial Least Squares Structural Equation Modeling. SAGE Publications, 2017. 

 

HASTINGS, J. S.; MADRIAN, B. C.; SKIMMYHORN, W. L. Financial literacy, financial 

education and economic outcomes. Annual review of economics, v. 5, p. 347-373, 2013. 

 

HAYHOE, C. R.; LEACH, L.; ALLEN, M. W.; EDWARDS, R. Credit Cards Held by 

College Students. Financial Counseling and Planning, v. 16, n. 1, p. 1-10, 2005. 

 

HOGARTH, J. M.; HILGERT, M. A. Financial knowledge, experience and learning 

preferences: Preliminary results from a new survey on financial literacy. Consumer Interest 

Annual, v. 48, n. 1, p. 1-7, 2002. 

 

HUNG, A.; PARKER, A.; YOONG, J. Defining and Measuring Financial Literacy. 

Working paper. RAND Corporation, 2009. 

 

HUSTON, S. J. Measuring financial literacy. Journal of Consumer Affairs, v. 44, n. 2, p. 

296-316, 2010. 

Doi: 10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 

demográfico 2010. Características da população e dos domicílios. Resultados do universo. 

Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br /visualizaca 

o/periodicos/93/cd_2010 _caracteristicas_populacao_domicili os.pdf.>  Acesso em: 04 jul. 

2017. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 

demográfico 2010. Trabalho e rendimento. Educação e deslocamento. Características da 

file:///C:/Users/Thiago/Desktop/Arquivos/Doutorado/Pesquisa%20projeto%20tese/Revisão%20de%20literatura/Financial%20Literacy/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x


101 

 

 

população e dos domicílios. Resultados do universo. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 

Acesso em: 04 jul. 2017. 

 

IQUIAPAZA, R. A.; AMARAL, H. F.; BRESSAN, A. A. Evolução da pesquisa em finanças: 

epistemologia, paradigma e críticas. Organizações & Sociedade, v. 16, n. 46, p. 351-370, 

2009. 

 

JAPIASSU, H. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1991. 

 

JAPPELLI, T.; PADULA, M. Investment in financial literacy and saving decisions. Journal 

of Banking & Finance, v. 37, n. 8, p. 2779-2792, 2013. 

 

JOHNSON, M. A.; LAMDIN, D. J. Gauging the financial capability of Americans. Business 

Economics, v. 50, n. 3, p. 135-146, 2015. 

 

JOO, S.H.; GRABLE, J. E. An exploratory framework of the determinants of financial 

satisfaction. Journal of family and economic Issues, v. 25, n. 1, p. 25-50, 2004. 

 

KLAPPER, L.; LUSARDI, A.; PANOS, G. A. Financial literacy and its consequences: 

Evidence from Russia during the financial crisis. Journal of Banking & Finance, v. 37, n. 

10, p. 3904-3923, 2013. 

 

KRAMER, M. M. Financial literacy, confidence and financial advice seeking. Journal of 

Economic Behavior & Organization, v. 131, n. PA, p. 198-217, 2016. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

LIM, H.; HECKMAN, S. J.; LETKIEWICZ, J. C.; MONTALTO, C. P. Financial Stress, Self-

Efficacy, and Financial Help-Seeking Behavior of College Students. Journal of Financial 

Counseling and Planning, v. 25, n. 2, p. 148-160, 2014. 

 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. Financial Literacy and Planning: Implications for 

Retirement Wellbeing. Working Paper 1 Pension research Council. Philadelphia, PA: The 

Wharton School, 2006. 

  

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. Baby boomer retirement security: The roles of planning, 

financial literacy, and housing wealth. Journal of monetary Economics, v. 54, n. 1, p. 205-

224, 2007a. 

Doi:10.1016/j.jmoneco.2006.12.001 

 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. Financial literacy and retirement preparedness: Evidence 

and implications for financial education. Business economics, v. 42, n. 1, p. 35-44, 2007b. 

Doi:10.2145/20070104 

 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. Planning and financial literacy: How do women fare? 

National Bureau of Economic Research, 2008. 

Doi:10.3386/w13750 

 

doi:10.1016/j.jmoneco.2006.12.001
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/Arquivos/Doutorado/Pesquisa%20projeto%20tese/Revisão%20de%20literatura/Financial%20Literacy/10.2145/20070104
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/Arquivos/Doutorado/Pesquisa%20projeto%20tese/Revisão%20de%20literatura/Financial%20Literacy/10.3386/w13750


102 

 

 

 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. Financial literacy and planning: Implications for 

retirement wellbeing. National Bureau of Economic Research, 2011a. 
Doi: 10.338/w17078 

 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. Financial literacy and retirement planning in the 

United States. National Bureau of Economic Research, 2011b. 
Doi: 10.3386/w17108  
 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. The economic importance of financial literacy: Theory and 

evidence. Journal of Economic Literature, v. 52, n. 1, p. 5-44, 2014. 

Doi: 10.1257/jel.52.1.5 

 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S.; CURTO, V. Financial literacy among the young. Journal 

of consumer affairs, v. 44, n. 2, p. 358-380, 2010. 
Doi: 10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x  
 

MAK, V.; BRASPENNING, J. Errare humanum est: Financial literacy in European consumer 

credit law. Journal of consumer policy, v. 35, n. 3, p. 307-332, 2012. 

 

MANDELL, L.; KLEIN, L. S. The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent 

Financial Behavior. Journal of Financial Counseling and Planning, v. 20, n. 1, p. 15-24, 

2009. 

 

MCCANNON, B. C.; ASAAD, C. T.; WILSON, M. Financial competence, overconfidence, 

and trusting investments: Results from an experiment. Journal of Economics and Finance, 

v. 40, n. 3, p. 590-606, 2016. 

 

MIGUEL, L. A. P.; POPADIUK, S. Integrando metodologias na análise de dados sob o 

paradigma interacionista simbólico: um caso prático. Cadernos EBAPE. BR, v. 12, n. 2, p. 

357-373, 2014. 

 

MILLER, W.; C ' DE BACA, J. Quantum change: When epiphanies and sudden insights 

transform ordinary lives. Guilford Press, New York, NY, 2001. 

 

MITCHELL, J.; ABUSHEVA, M. The actual challenges of financial literacy. In: SHS Web 

of Conferences. Vol. 28: Research Paradigms Transformation in Social Sciences (RPTSS 

2015).Les Ulis, 2016. EDP Sciences, 2016. p. 1134. 

 

MOUNA, A.; JARBOUI, A. Financial literacy and portfolio diversification: an observation 

from the Tunisian stock market. International Journal of Bank Marketing, v. 33, n. 6, p. 

808-822, 2015. 

 

NETEMEYER, R.G; BEARDEN, W.O.; SHARMA, S. Scaling Procedures: issues and 

applications, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003. 

 

NKUNDABANYANGA, S. K.; OPISO, J.; BALUNYWA, W.; NKOTE, I. N. Financial 

service outreach correlates: Managerial competence and risk-taking behaviour. International 

Journal of Social Economics, v. 42, n. 4, p. 404-420, 2015. 

 



103 

 

 

NORVILITIS, J. M.; MACLEAN, M. G. The role of parents in college students’ financial 

behaviors and attitudes. Journal of economic psychology, v. 31, n. 1, p. 55-63, 2010. 

 

ONDRUSKA, T. Overconfidence as a Cognitive Bias and its Implications for Insurance 

Industry. European Financial Systems 2014, p. 449-454, 2014. 

 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 

PISA 2012. Assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem 

solving and financial literacy. Paris, 2013. Disponível em: <https://www.oecd.org/pisa/ 

pisaproducts/PISA% 202012%20framework%20e-book_final.pdf.> Acesso em 11 jul. 2017. 

 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 

International Network on Financial Education (INFE). Toolkit for measuring financial 

literacy and financial inclusion. Paris, 2015. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/2015_OECD_INFE_Toolkit_Measuring_Financial_Literacy.pdf.> Acesso em: 18 

mar. 2017. 

 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 

International Network on Financial Education (INFE). International survey of adult financial 

literacy competencies. Paris, 2016. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy- Competencies.pdf. 

>Acesso em: 18 mar. 2017. 

 

PERRY, V. G. Is ignorance bliss? Consumer accuracy in judgments about credit 

ratings. Journal of Consumer Affairs, v. 42, n. 2, p. 189-205, 2008. 

 

PIKULINA, E.; RENNEBOOG, L.; TOBLER, P. N. Overconfidence and investment: An 

experimental approach. Journal of Corporate Finance, v. 43, p. 175-192, 2017. 

 

POPPER, K. S. A lógica da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 2013. 

 

POTRICH, A. C. G.; VIEIRA, K. M.; CERETTA, P. S. Nível De Alfabetização Financeira 

Dos Estudantes Universitários: Afinal, O Que É Relevante? Revista Eletrônica de Ciência 

Administrativa, v. 12, n. 3, p. 314, 2013. 

 

POTRICH, A. C. G.; VIEIRA, K. M.; KIRCH, G. Determinantes da Alfabetização 

Financeira: Análise da Influência de Variáveis Socioeconômicas e Demográficas. Revista 

Contabilidade & Finanças-USP, v. 26, n. 69, p. 362-377, 2015. 

 

POTRICH, A. C. G.; VIEIRA, K. M.; CORONEL, D. A.; BENDER FILHO, R. Financial 

literacy in Southern Brazil: Modeling and invariance between genders. Journal of 

Behavioral and Experimental Finance, v. 6, p. 1-12, 2015. 

 

POTRICH, A. C. G.; VIEIRA, K. M.; MENDES-DA-SILVA, W. Development of a financial 

literacy model for university students. Management Research Review, v. 39, n. 3, p. 356-

376, 2016. 

 

REMUND, D. L. Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an 

increasingly complex economy. Journal of Consumer Affairs, v. 44, n. 2, p. 276-295, 2010. 

https://www.oecd.org/pisa/%20pisaproducts/PISA%25%20202012%20framework%20e-book_final.pdf
https://www.oecd.org/pisa/%20pisaproducts/PISA%25%20202012%20framework%20e-book_final.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2015_OECD_INFE_Toolkit_Measuring_Financial_Literacy.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2015_OECD_INFE_Toolkit_Measuring_Financial_Literacy.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-%20Competencies.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-%20Competencies.pdf


104 

 

 

 

ROBB, C. A.; WOODYARD, A. S. Financial Knowledge and Best Practice 

Behavior. Journal of Financial Counseling and Planning, v. 22, n. 1, p. 60-70, 2011. 

 

ROBB, C. A.; BABIARZ, P.; WOODYARD, A.; SEAY, M. C. Bounded Rationality and Use 

of Alternative Financial Services. Journal of Consumer Affairs, v. 49, n. 2, p. 407-435, 

2015. 

 

SARIGÜL, H. F. D. A Survey of Financial Literacy Among University Students. Journal of 

Accounting & Finance, v. 64, p. 207–224, 2014. 

 

SCHRADER, P. G.; LAWLESS, K. A. The knowledge, attitudes, & behaviors approach how 

to evaluate performance and learning in complex environments. Performance Improvement, 

v. 43, n. 9, p. 8-15, 2004. 

 

SCHICKS, J. Over-indebtedness in Microfinance–an empirical analysis of related factors on 

the borrower level. World Development, v. 54, p. 301-324, 2014. 

 

SERVA, M. O surgimento e o desenvolvimento da epistemologia da administração–

inferências sobre a contribuição ao aperfeiçoamento da teoria administrativa. Revista Gestão 

Organizacional, v. 6, n. 3, 2014 

 

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete 

samples). Biometrika, v. 52, n. 3-4, p. 591-611, 1965. 

 

SMITH, C.; BARBOZA, G. The Role of Trans-Generational Financial Knowledge and Self-

Reported Financial Literacy on Borrowing Practices and Debt Accumulation of College 

Students. Journal of Personal Finance, v. 13, n. 2, p. 28-50, 2014. 

 

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and 

happiness. Constitutional Political Economy, v. 19, n. 4, p. 356-360, 2008. 

 

TVERSKY, A; KAHNEMAN, D. A judgment under uncertainty: heuristics and biases. 

Science, [S.I], v. 185, n. 4157, p. 1124-1131, 1974. 

 

VAN ROOIJ, M.; LUSARDI, A.; ALESSIE, R. J. M. Financial literacy and stock market 

participation. Journal of Financial Economics, v. 101, n. 2, p. 449-472, 2011a.  

Doi: 10.1016/j.jfineco.2011.03.006 

 

VAN ROOIJ, M.; LUSARDI, A.; ALESSIE, R. J. M. Financial literacy and retirement 

planning in the Netherlands. Journal of Economic Psychology, v. 32, n. 4, p. 593-608, 

2011b. 

 

VAN ROOIJ, M.; LUSARDI, A.; ALESSIE, R. J. M. Financial literacy, retirement planning 

and household wealth. The Economic Journal, v. 122, n. 560, p. 449-478, 2012. 

 

WOODYARD, A. S.; ROBB, C.; BABIARZ, P.; JUNG, J. Y. Knowledge and Practice: 

Implications for Cash and Credit Management Behaviors. Family and Consumer Sciences 

Research Journal, v. 45, n. 3, p. 300-314, 2017. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006


105 

 

 

XIA, T.; WANG, Z.; LI, K. Financial literacy overconfidence and stock market 

participation. Social indicators research, v. 119, n. 3, p. 1233-1245, 2014. 

 

ZAHIROVIC-HERBERT, V.; GIBLER, K. M.; CHATTERJEE, S. Financial literacy, risky 

mortgages, and delinquency in the US during the financial crisis. International Journal of 

Housing Markets and Analysis, v. 9, n. 2, p. 164-189, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

ANEXO A - INSTRUMENTO DE PESQUISA (GARBER; KOYAMA, 2016) 

 
BLOCO xx 

 
### AMOSTRA TOTAL ### 

Q.D5. Atualmente você mora... (LEIA ALTERNATIVAS 1 a 8 – RM – BANCO DE DADOS BACEN 0-

1) 

Totalmente sozinho 1 

Com um companheiro(a)/cônjuge 2 

Com filhos menores de 18 anos, seus ou de seus parceiros 3 

Com filhos maiores de 18 anos, seus ou de seus parceiros 4 

Com seus pais ou sogros 5 

Com outros parentes 6 

Com amigos, colegas ou estudantes 7 

Em algum outro tipo de residência/grupo 8 

Recusou (ESPONTÂNEO) 99 

 

Q.D10. Qual, das que estão nesse cartão, é a sua principal atividade atualmente (se remunerada, 

considerar a de maior remuneração)? (MOSTRAR CARTELA D10 COM ITENS 01 A 09- RU)  

Autônomo /Conta própria/ Profissional liberal 1 

Assalariado (CLT, com carteira assinada) 2 

Estagiário/aprendiz 3 

Dona(o) de casa 4 

Desempregado 5 

Aposentado 6 

Inativo por motivo de doença 7 

Não esta trabalhando, nem procurando emprego 8 

Estudante 9 

Nenhuma do cartão/Outras 10 

Recusou (ESPONTÂNEO) 99 

 
PARA TODOS 
1a. Você possui alguma fonte de renda, ou seja, algum tipo de rendimento pessoal? (RU) 

 

Sim 1 

Não 2 

Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 
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1b. Vou ler uma série de frases e gostaria de saber se você concorda ou discorda delas. Vamos usar 
uma escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente: (MOSTRE 
CARTELA 1b - LEIA FRASES – RU POR FRASE) 

 

 
Discordo  

Totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

a. Normalmente, eu fico 
mais satisfeito em gastar 

um dinheiro agora do 
que poupá-lo para o 

longo prazo.  

1 2 3 4 5 

b. Prefiro comprar 
parcelado do que 

esperar ter dinheiro para 
comprar à vista. 

1 2 3 4 5 

c. De modo geral, eu me 
sinto capaz de 

administrar sozinho as 
minhas finanças 

pessoais.  

1 2 3 4 5 

d. Eu admiro pessoas que 
possuem bens, como 

roupas caras e carros de 
luxo. 

1 2 3 4 5 

e. Quando eu compro 
alguma coisa, 

geralmente escolho a 
marca que os meus 
amigos/parentes irão 

aprovar. 

1 2 3 4 5 

f. Eu tenho uma tendência 
a comprar de forma 

espontânea e imediata, 
sem pensar muito. 

1 2 3 4 5 

g. Eu pago as minhas 
contas em dia. 

1 2 3 4 5 

h. Eu mantenho a minha 
vida financeira sob 

controle. 

1 2 3 4 5 

i. Eu converso sobre as 
decisões financeiras com 
outras pessoas da minha 

família (ex. cônjuge, 
irmãos, pais, filhos) 

1 2 3 4 5 

ITENS F10 INFE 

j. Antes de comprar algo, 
eu penso com cuidado 

se poderei pagar 

1 2 3 4 5 

k. Eu prefiro viver para o 
presente e deixar o 
futuro se resolver 

sozinho 

1 2 3 4 5 

l. Estou preparado para 
arriscar uma parte do 
meu dinheiro quando 

1 2 3 4 5 
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poupo ou faço um 
investimento 

m. Eu estabeleço objetivos 
financeiros de longo 

prazo e busco atingi-los 

1 2 3 4 5 

n. Dinheiro existe para ser 
gasto 

 
1 2 3 4 5 

o. Minha situação 
financeira limita minha 
capacidade de fazer as 

coisas que são 
importantes para mim 

1 2 3 4 5 

p. Eu costumo me 
preocupar com o 
pagamento das 

despesas normais do dia 
a dia  

1 2 3 4 5 

q. Eu tenho muitas dívidas 
atualmente 

 
1 2 3 4 5 

r. Estou satisfeito com 
minha situação 
financeira atual 

1 2 3 4 5 

QF8 Incluir alternativa na P.1b IndEF 

s. Eu confio no meu 
planejamento da 
aposentadoria. 

1 2 3 4 5 

 
2. Na sua casa existem pessoas com menos de 18 anos que possuem ou já possuíram um 

porquinho ou algo similar para fazer uma poupança? (RU - ESPONTANEO) 
 

Sim 1 

Não 2 

Não se aplica/ não há membros com idade inferior a 18 
anos na casa 

3 

Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 

 
3. Quem é responsável pelas decisões financeiras na sua casa? (RU - ESPONTANEO) 
  

Você  1 

Você e seu cônjuge/companheiro 2 

Você e outro membro da família 3 

Seu companheiro/cônjuge 4 

Pai ou mãe 5 

Outra pessoa 6 

Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 
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Q.F2 – Vocês tem na sua casa um orçamento doméstico ou familiar, ou seja, há um orçamento que é 
usado para decidir qual parte do rendimento será destinado para despesas e pagamento de contas e 
qual será poupada? (RU - ESPONTANEO) 

Sim  1 

Não 2 

Não sabe/não lembra 3 

Recusou 99 

 
APLICAR P4 SOMENTE SE RESPONDEU CÓD. 1 “SIM” NA P1a. CASO CONTRÁRIO PULE 
PARA P9. 
 
4.  Nos últimos 12 meses, você sentiu alguma vez que as suas despesas eram maiores que os seus 

rendimentos? (RU - ESPONTANEO) 
 

Sim 1  APLICAR P5 

Não 2 

PULE PARA P6 Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 

 
APLICAR P5 SOMENTE SE RESPONDEU CÓD. 1 “SIM” NA P4 
5. (QF12 INFE ADAPTADA) O que você fez para pagar as contas, cobrir todas as despesas? Mais 

alguma coisa? Alguma outra?  
(ESPONTÂNEO – RM – ATENÇÃO NO ENCAIXE DA RESPOSTA NA LISTA ABAIXO, SÓ 
REGISTRE OUTRAS RESPOSTAS SE NÃO ENCONTRAR NA LISTA DE CÓDIGOS – BANCO 
DE DADOS INFE 0-1) 

 

Tirou dinheiro da Poupança 1 

Tentou ganhar mais dinheiro (ex. fazendo horas-extras, trabalhou mais) 2 

Tomou um empréstimo mais barato que a sua dívida 3 

Pediu dinheiro emprestado a amigos ou parentes 4 

Fez um empréstimo pessoal em um banco ou financeira 5 

Usou o cheque especial 6 

Pagou o mínimo da fatura do cartão 7 

Cortou despesas 8 

Usou cartão de crédito para fazer saque ou pagar uma conta 9 

Pegou empréstimo com empregador/pegou salário adiantado 10 

Vendeu/penhorou algum bem que tinha 11 

Resgatou dinheiro de algum investimento ou previdência 12 

Pegou dinheiro de um agiota 13 

Usei recursos fora dos limites autorizados no banco/emprego/cartão 14 

Atrasei ou Deixei de pagar algumas contas 15 

Outros (especificar): _______________________________________  

Não sabe 98 

Recusa 99 

 
6. Nos últimos 12 meses, você tem poupado alguma parte dos seus rendimentos? (RU - 

ESPONTANEO) 
 

Sim 1  APLICAR P7 

Não 2 

PULAR PARA P8 Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 
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APLICAR P7 SOMENTE SE RESPONDEU CÓD. 1 “SIM” NA P6 
7. Geralmente, quanto do seu rendimento você poupa em percentual? (RU - ESPONTÂNEO) 
 

Até 10% 1 

Entre 11 e 20% 2 

Entre 21 e 30% 3 

Acima de 31% 4 

Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 

 
8. Se você perdesse a sua principal fonte de renda hoje, por quanto tempo você conseguiria cobrir o 

seu custo de vida sem pegar um empréstimo? (RU - ESPONTÂNEO) 
 

Menos de 1 semana 1 

De 1 semana a 1 mês 2 

De 1 a 3 meses 3 

De 4 a 6 meses 4 

Mais de 6 meses 5 

Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 

 
Q.F3. Agora pensando somente em você, pessoalmente, sem incluir sua família, nos últimos 12 
meses você, pessoalmente, guardou dinheiro de alguma das formas que vou ler. Por favor considere 
mesmo que não tenha mais esta quantia. (LER ALTERNATIVAS 01 A 08 - RODIZIAR– VÁ 
MARCANDO AS QUE DISSER SIM – RM- BANCO DE DADOS INFE 0-1) 
 

 Guardei dinheiro em casa 01 

 Deixei dinheiro na conta corrente 02 

 Guardei dinheiro em uma poupança 03 

 Dei dinheiro para alguém da família guardar 04 

 Participei de um grupo de poupança informal 05 

 Apliquei em investimentos sem ser previdência privada  06 

 Poupei de alguma outra forma (como dólar, ouro ou imóveis) 07 

 Não guardei dinheiro 08 

 Apliquei em um plano de previdência privada 09 

 Não sabe / não lembra (ESPONTÂNEO) 98 

 Recusou (ESPONTÂNEO) 99 

 

Q.F4. E se surgisse uma despesa alta inesperada hoje, que fosse equivalente a todo o seu 

rendimento mensal, você teria condições de pagá-la sem pedir dinheiro emprestado ou sem a ajuda 

de amigos ou da família? (ESPONTÂNEA – RU- BANCO DE DADOS, CONSISTIR COM P1a) 

Sim  1 

Não 2 

Não tenho renda pessoal  97 

Não sabe 98 

Recusou 99 
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PARA TODOS 
9. (Q.F9 ADAPTADA À P9 INDEF) Você faz algum planejamento para a sua aposentadoria? Mais 

algum?: (MOSTRAR CARTELA 9 - RM - ATENÇÃO NO ENCAIXE DA RESPOSTA NA LISTA 
ABAIXO, SÓ REGISTRE OUTRAS RESPOSTAS SE NÃO ENCONTRAR NA LISTA DE 
CÓDIGOS – BANCO DE DADOS INFE 0-1, BANCO DE DADOS SERASA IGUAL AO DE 2014) 

 

Sim, apenas contribuindo com o INSS 01 

Sim, possuo um plano de previdência privada   02 

Contribuo com fundo de pensão da empresa onde trabalho 03 

Faço investimentos financeiros para venda futura 04 

Faço investimentos financeiros que irão gerar renda futura 07 

Invisto em imóveis e em outros valores (automóveis, joias, artes, antiguidades) 
para venda futura  

05 

Invisto em imóveis e outros bens que irão gerar renda futura 08 

Não, não faço nenhuma contribuição para minha aposentadoria. 06 

Outras formas. Especificar:_________________________________________ 96 

Não sabe/ não lembra (Espontâneo) 98 

Recusa (Espontâneo) 99 

 
APLICAR P9.X SOMENTE SE RESPONDEU CÓDIGOS 06, 98 OU 99 EM P.9 
 
P.9X. Em relação à sua aposentadoria, o(a) Sr(a) diria que: (LER CÓDIGOS 1 E 2 – RM) 
 

Depende do seu cônjuge/companheiro?  1 

Depende de seus filhos ou outros membros da família?  2 

Não sabe 8 

Recusa 9 

 
APLICAR P10 SOMENTE SE RESPONDEU CÓD. 1 “SIM” NA P1a. CASO CONTRÁRIO PULE 
PARA P12. 
 
10. Considerando o total da sua renda mensal, você saberia me dizer aproximadamente qual o 

percentual desta renda está comprometido com dívidas mensais, como cartões de crédito, carnês 
de loja, empréstimo pessoal ou prestações de financiamentos? (RU - ESPONTÂNEO) 

 

Até 10%  1 

APLICAR P11 

De 11 a 20%  2 

De 21 a 30% 3 

De 31 a 40%  4 

De 41 a 50%  5 

Mais de 50% 6 

Minha renda não está comprometida com 
este tipo de dívida 

7 
PULAR PARA 

P12 Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 
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APLICAR P11 SOMENTE SE RESPONDEU CÓD. 1 , 2, 3, 4, 5, OU 6 NA P10 
11. Até quando você está comprometido com estas dívidas? (RU - ESPONTÂNEO) 

 

Até 3 meses      1 

De 3 a 6 meses      2 

De 6 meses a 1 ano      3 

Por mais de 1 ano 4 

Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 

PARA TODOS  
MOSTRAR CARTELA Prod1a 
QProd1a - Você já ouviu falar de algum destes produtos financeiros? Mais algum? Algum outro? (RM 
– BANCO DE DADOS INFE 0-1) 
MOSTRAR CARTELA Prod1a 

12.  E atualmente, você está usando algum destes serviços financeiros? (RM – BANCO DE 
DADOS INFE 0-1 – ENTREVISTADOR, CHECAR CONSISTENCIA COM QProd1a, SE 
DECLAROU QUE CONHECE O PRODUTO QUE ESTÁ USANDO) 

 
QProd1c .Nos últimos dois anos, quais desses produtos você usou, não importando se ainda usa 
ou não agora? Por favor, não inclua produtos que são renovados automaticamente. (RM – BANCO 
DE DADOS INFE 0-1 -- ENTREVISTADOR, CHECAR CONSISTENCIA COM QProd1a, SE 
DECLAROU QUE CONHECE O PRODUTO QUE USOU) 
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APLICAR QProd1d  PARA QUEM CITOU MAIS DE UM PRODUTO EM QPROD1C – SENÃO, VÁ 
PARA QPROD2 
QProd1d .E desses produtos que usou nos últimos 2 anos, qual você escolheu ou contratou mais 
recentemente? (RU – BANCO DE DADOS INFE 0-1 - ENTREVISTADOR, CHECAR 
CONSISTENCIA COM QProd1c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pprod1a 
Conhece, já 
ouviu falar? 

RM 

P12 
Está 

usando? 
RM 

Pprod1c 
Usou últimos 

2 anos? 
RM 

Pprod1d 
Qual mais 
recente? 

RU 

Cartão de crédito 1 1 1 1 

Cheque especial 2 2 2 2 

Crédito consignado 3 3 3 3 

Empréstimo pessoal 4 4 4 4 

Carnês de lojas 5 5 5 5 

Financiamento de carro 6 6 6 6 

Financiamento de casa 7 7 7 7 

Previdência Privada 8 8 8 8 

Conta Poupança 9 9 9 9 

Microcrédito 10 10 10 10 

Seguro 11 11 11 11 

Ações 12 12 12 12 

Pagamento direto com celular sem ser 
internet banking (Exemplo: Meu 

Dinheiro Claro / Zuum) 

13 13 13 13 

Cartão cash pré-pago sem ser ligado a 
conta corrente 

14 14 14 14 

Investimento em cooperativa de crédito 15 15 15 15 

Título (exemplo: tesouro direto, LCA, 
LCI) 

16 16 16 16 

Nenhuma 97 97 97 97 

Não sabe/ não lembra 98 98 98 98 

Recusa 99 99 99 99 

 
QProd2 . Pensando nesse produto (CITADO EM QPROD1D/ÚNICO CITADO EM QPROD1C) 
quais das seguintes afirmações que vou ler melhor descreve como você escolheu esse produto? 
(LEIA ALTERNATIVAS 1 a 4 – RU) 

Analisei informações de diferentes empresas antes de tomar minha decisão 1 

Analisei várias opções de uma única empresa 2 

Eu não analisei nenhuma outra opção 3 

Pesquisei, mas não havia outras opções 4 

Não sabe 98 

Recusou 99 
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PARA TODOS  
Qprod3. E quais fontes de informação mais influenciaram a sua decisão sobre qual opção desse 
produto contratar? Mais alguma? Alguma outra? (MOSTRE CARTELA Prod3 COM ITENS 01 A 18  – 
MARCAR TODAS QUE CITAR – RM – BANCO DE DADOS INFE 0-1)  

Informação específica do produto 
\\\ 

Mala direta recebida pelo correio 1 

Informação obtida na agência 2 

Informação específica sobre o produto encontrada na internet 3 

Informação da equipe de vendas da empresa responsável pelo produto 4 

Recomendações de compra \\\ 

Tabelas de recomendações de compra em jornais/revistas 5 

Recomendações de compra encontradas na internet 6 

Publicações/revistas especializada 7 

Recomendação de um consultor financeiro independente ou de um corretor 8 

Conselhos \\\ 

Conselho de amigos/parentes (que não trabalham na área financeira) 9 

Conselho de amigos/parentes (que trabalham na área financeira) 10 

Conselho do empregador 11 

Mídia \\\ 

Matérias em jornais 12 

Programas de rádio ou TV 13 

Anúncios \\\ 

Anúncios de jornais 14 

Anúncios de TV 15 

Outros anúncios 16 

Outros \\\ 

Minha própria experiência 17 

Outras fontes 18 

Não sabe / Não lembra (ESPONTÂNEO) 98 

Recusou (ESPONTÂNEO) 99 
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APLICAR P13 PARA OS PRODUTOS DE 01 A 07 MENCIONADOS EM P12 

SE NENHUM, NÃO SABE OU RECUSA (CODS 97, 98 E 99) EM P13, VÁ PARA 
P15 
13. E alguma destas contas está em atraso? (LER PRODUTOS 01 A 07 MENCIONADOS EM P12)   
APLICAR P14 PARA TODOS OS PRODUTOS MENCIONADOS EM P13 
14. Pensando no _____ (LER SERVIÇO FINANCEIRO MENCIONADO EM P13), há quanto tempo 

você está em atraso com esta conta? (MOSTRAR CARTELA 14)   

 

 
P13 

(CONTAS EM 
ATRASO) 

P14 (RU na linha) 

Até 30 
dias 

De 30 a 
90 dias 

Mais de 
90 dias 

Não sabe 
/ não 

lembra 
Recusa 

Cartão de crédito 1 1 2 3 98 99 

Cheque especial 2 1 2 3 98 99 

Crédito consignado 3 1 2 3 98 99 

Empréstimo pessoal 4 1 2 3 98 99 

Carnês de lojas 5 1 2 3 98 99 

Financiamento de 
carro 

6 1 2 3 98 99 

Financiamento de 
casa 

7 1 2 3 98 99 

Nenhuma 97 /// /// /// /// /// 

Não sabe/ não 
lembra 

98 /// /// /// /// /// 

Recusa 99 /// /// /// /// /// 

 
PARA TODOS 

15. Como você classifica seu stress financeiro? (RU - MOSTRAR CARTELA 15) 
 

Muito baixo         1 

Baixo 2 

Médio 3 

Alto  4 

Muito alto 5 

Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 

 
16. Você possui algum bem financiado? (RU- ESPONTANEO) 

 

Sim 1  APLICAR P17 

Não 2 

PULE PARA P18 Não sabe/ não lembra 98 

Recusa  99 
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APLICAR P17 SOMENTE SE RESPONDEU CÓD. 1 “SIM” NA P16 
 
17. Quais dos seus bens são financiados? (RM - ESPONTÂNEO) 

 

Imóvel 2 

Automóvel 3 

Moto         4 

Outros (especificar): ____________________________ 5 

 
18.  Atualmente, a sua moradia é: (RU- MOSTRAR CARTELA 18) 

 

Alugada 1 

Própria financiada      2 

Própria quitada    3 

Dos pais/parente        4 

Outros (especificar):____________________________ 5 

Não sabe/ não lembra (espontâneo) 98 

Recusa (espontâneo) 99 

 
PARA TODOS 
Q.K1. Agora falando de algo um pouco diferente...Como você classifica o seu nível de conhecimento 
sobre finanças? (LEIA ALTERANTIVAS 1 a 5- RU) 

Muito bom 
1 

Bom 
2 

Mediano 
3 

Fraco 
4 

Muito fraco 
5 

Não sabe(ESPONTÂNEO) 
8 

Recusou (ESPONTÂNEO) 
9 

 
19. Agora eu vou ler uma série de frases e gostaria que você me dissesse se considera cada uma 

delas como verdadeira ou falsa. (RU POR LINHA - LER FRASES) 
 

 VERDADEIRO FALSO 

a. É provável que um investimento de maior retorno 
tenha maior risco. 

1 2 

b. Em um país onde a inflação é alta os preços não se 
alteram tanto com o tempo. 

1 2 

c. Uma pessoa deve investir em diferentes alternativas 
a fim de reduzir riscos (ex. poupança, ações, 

imóveis etc.). 

1 2 

d. Sempre que alguém paga o valor mínimo da fatura 
do cartão de crédito está sujeito a juros sobre o 

saldo remanescente. 

1 2 

e. Uma boa forma para controlar os gastos mensais é 
fazer um orçamento. 

1 2 

f. É um direito básico do consumidor ter a informação 
clara sobre preço à vista e juros incluídos na venda 

a prazo. 

1 2 
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20. Imagine que 3 amigos ganhem juntos R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) em uma loteria. Se eles 
decidem dividir o dinheiro igualmente entre eles, quanto cada um recebe? (RU - MOSTRAR 
CARTELA 20) 

 

R$ 400 1 

R$ 500 2 

R$ 600 3 

Não sabe (espontâneo) 98 

 
21. Agora imagine que um dos amigos tenha recebido o dinheiro e guardado no seu cofre em casa. 

Considerando que a inflação é de 5% ao ano, após um ano ele será capaz de comprar: (RU - 
MOSTRAR CARTELA 21) 

 

Mais do que compraria hoje 1 

Menos do que compraria hoje 2 

A mesma quantidade do que compraria hoje 3 

Não sabe (espontâneo) 98 

 
22.  Suponhamos que você pegasse emprestado R$ 100 de um amigo e após uma semana pagasse 

R$ 100 (cem reais). Quanto de juros você está pagando? (RU- MOSTRAR CARTELA 22) 
 

0%  1 

1%   2 

2% 3 

Não sabe (espontâneo) 98 

 
23. Agora suponhamos que você coloque R$ 100 em uma poupança que rende 2% ao ano. Você não 

faz nenhum outro depósito nem retira nenhum dinheiro desta conta. Quanto você teria nesta 
conta ao final do primeiro ano, contando com os juros? (RU - MOSTRAR CARTELA 23) 

  

R$ 98 1 

R$ 100 2 

R$ 102 3 

R$ 120 4 

Não sabe (espontâneo) 98 

 
Q.K6. E qual seria o saldo daqui a cinco anos, se você também não fizer nenhum depósito ou saque 
no período? (LEIA ALTERANATIVAS 1 a 4 - RU)  

Mais que R$110 1 

Exatamente R$110 2 

Menos que R$110 3 

É impossível dizer a partir das informações fornecidas 4 

Não sei 8 

Recusou-se a responder 9 

 
24. No Brasil, a taxa acumulada de inflação fechou 2013 em qual patamar? (RU - MOSTRAR 

CARTELA 24) 
 

0%        1 

Entre 1 e 3%        2 

Entre 4 e 7%        3 

Entre 8 e 11%        4 

Não sabe (espontâneo) 98 
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P.CE2) Até que ano da escola o chefe da família cursou?  Por favor, considere a última série (ou 
ano) concluída(o). 
 Você é o chefe da família?  (CASO NÃO) Até que ano da escola você cursou?  (ANOTE NO 

CAMPO ENTREVISTADO) 

 
P.CE3) Qual é o nível de escolaridade do adulto responsável pela sua criação? 
 

Nomenclatura atual 
Chefe da 
Família 

Entrevistado 
Responsável 
pela criação 

Nomenclatura 
antiga 

Analfabeto  1 1 1 Analfabeto 

1ª a 3ª Série Fundamental 2 2 2 
Primário 
incompleto 

4ª a 7ª Série Fundamental 3 3 3 
Primário 
completo/ Gin. 
Incompleto 

Fundamental completo 4 4 4 
Ginasial 
completo 

Médio incompleto 5 5 5 Col. Incompleto 

Médio completo/ Superior 
incompleto 

6 6 6 
Colegial 
completo/ Sup. 
Incompleto 

Superior completo 7 7 7 
Superior 
completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


