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1. RESUMO  

Com o aumento das ofertas de produtos, e o crescimento das campanhas de 

marketing, aonde este apelo chega aos consumidores despertando necessidades, 

que muitas vezes não são de prioridades, surge o problema. Para que este 

problema fosse solucionado, os especialistas em finanças criarão o termo educação 

para finanças, que é o dinheiro que uma família necessita para manter o lar e sua 
subsistência, entre os benefícios que a educação financeira pode oferecer ao 

individuo, é que através do ato de controlar seu orçamento é possível poupar, para 

que as pessoas possam realizar seus sonhos sem se frustrar-se com o seu 

orçamento, portanto aquelas pessoas que não planejam e controlam seu orçamento, 

acabam gastando além do limite, tornando-se consumidores compulsivos, e 

tornando-se inadimplentes, ocasionando restrição de credito, ficando assim 
negativado. 

Palavras chave: Marketing, Educação Financeira e Orçamento. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

 Um dos temas mais comentados no mundo financeiro pelos economistas é a 

educação financeira dos brasileiros, isso se da pela estabilidade econômica do 

Brasil, proporcionando grande oferta de credito do varejo para os seus 
consumidores, e principalmente pelas grandes campanhas de marketing oferecidas 

pelos comerciantes, que vai além das necessidades fisiológicas despertando um 

consumismo desenfreado. 

 Vários especialistas na área procuram aconselhar as pessoas a se orientarem 

sobre o que é educação financeira, preparando as pessoas para uma estabilidade 
financeira, para que no futuro possam ter uma reserva financeira, assim não 

ocasionando débitos financeiros, se ocorrer algum imprevisto. 

 Os universitários são mais propensos a se deixar levar pelas campanhas de 

marketing, por sua renda mensal não estar compromissada totalmente com o 
orçamento familiar, pelo fato da maioria ser de solteiros sempre sobra dinheiro no 

final do mês, porém esta sobra nunca é supri suas finanças. 
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Segundo especialistas da área financeira, uma provável solução para que 

isso não venha acontecer, é a conscientização da própria pessoa em fazer um 

planejamento orçamentário evitando assim ficar negativado. 

Portanto a educação financeira deve ser inserida no cotidiano dos 

universitários, que atuando como consultores possam orientar seus familiares e 

população em geral, contribuindo para o desenvolvimento sócio econômico do 

Brasil. 

 

3.  OBJETIVO  

Portanto o objetivo geral desta pesquisa é avaliar como os universitários do 
curso de Administração da Unijales; planejam, organizam, direcionam e controlam 

sua receita e despesas mensais. 

 

4.  METODOLOGIA 

 Segundo Ruiz (2002, pg.50) Uma pesquisa cientifica se da por concluída 

quando, observarmos um fato e estabelecermos hipóteses, e ao investigar fontes, e 

chegarmos a um resultado, podemos afirmar que, o mesmo se enquadra como 

trabalho cientifico.  

Para atender os objetivos propostos nesta pesquisa, foi feito um levantamento 

de forma exploratória, junto à instituição de ensino superior na cidade de Jales, em 

seguida foi realizado um estudo de campo, com questionários contendo perguntas 

fechadas que posteriormente foram tabuladas em planilha Excel, que geraram 

gráficos, analisados pelos pesquisadores do trabalho cientifico em questão.   

  A delimitação da pesquisa vem como uma ferramenta para auxiliar os 

pesquisadores, e para ter uma abordagem mais sistêmica da situação segundo 

(MARCONE E LAKATOS, pg. 225, 2007) conceito de amostra seria uma porção ou 

parcela, conveniente selecionada do universo.  

 A pesquisa teve como universo, todos os alunos do curso de bacharel em 

administração da instituição de ensino superior Unijales, localizada na Avenida 

Francisco Jales, centro, Jales S.P, contendo 210 alunos corretamente matriculados. 

Diante destes dados foi extraída a amostra segundo a tabela de arkim coltom (2002) 
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foram aplicados 80 questionários correndo um risco de 10%, para mais ou para 

menos com um índice de confiança de 95,5 %. 

 O proposito do estudo deste trabalho acadêmico é identificar o nível de 

conhecimento dos universitários do curso de bacharel em administração da 

instituição de ensino superior, UNIJALES, referente ao seu planejamento financeiro 

pessoa de cada membro, no qual a limitação da pesquisa foi na aplicação dos 

questionários, pois foram aplicados em horários de aulas dos alunos. 

  

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1 Conceitos básicos de educação financeira 

 Segundo o (Anjos e Ferreira pg.781 1999). O termo finanças vem do francês 

finance e referente ao compromisso que um sujeito assume para responder a sua 

obrigação para com outra pessoa. O conceito também se refere ao patrimônio global 

das pessoas. 

 Segundo o autor (MARTINS, José pio, 2004) No cotidiano refere-se à 

circulação do dinheiro entre pessoas e empresas em vários estados, as finanças 

estão relacionadas à economia onde estão avaliadas sobre a geração dos fundos, 

em outros termos, as finanças tratam da gestão do dinheiro. 

 Portanto finança pessoal refere-se ao dinheiro que uma família precisa para o 

lar e sua subsistência, deve analisar como se obter o dinheiro e salvaguarda-lo para 

situações imprevistas, caso necessário. 

5.2 Benefícios que a educação financeira oferece ao individuo. 

Um dos benefícios entre outros, que a educação financeira pode oferecer ao 

individuo e que, através do ato de poupar as pessoas podem realizar seus sonhos 

sem se frustrar-se com o orçamento. Segundo o autor (SERBACE, Gustavo, pg. 27, 

2010). Quando as pessoas aprendem a poupar, ela tem uma nova visão dos gastos, 

e aprendem gerir seu orçamento para que estas mesmas pessoas não entrem em 
debito financeiro e possam levar uma vida financeira saudável. 

Portanto a conscientizar que com o aumento da globalização, vem o aumento 

do consumismo, porém as pessoas que não buscam a educação financeira 

apreendendo a gerir seu orçamento poderão estar propensas se tornarem 
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inadimplentes financeiros, ocorrendo o bloqueado de seu credito causando muitos 

transtornos. 

5.3 A importância da educação financeira 

 Segundo o autor (MARTINS, José pio, 2005) a importância da educação 

financeira na vida das pessoas nada mais é do que um processo de 

desenvolvimento econômico onde visa educar as pessoas através de informações 
instruções e aconselhamento com objetivo de desenvolver habilidades e confiança 

necessárias para gerir seus recursos visando realizar escolhas seguras saber a 

quem recorrer quando necessário, apoiando nas tomadas das decisões financeiras. 

  Portanto podemos descrever com base no autor, que a administração 

financeira e uma ferramenta que vem para auxiliar as pessoas, para que as mesmas 
possam gerir seus recursos financeiros, visando realizar escolhas certas na hora 

correta sem sofrer transtornos futuros. 

 E para que isso possa ocorrer deve se tomar algumas cautelas que para o 

autor (MARTINS, José pio, 2005) comprar sempre o básico para sua subsistência e 

conforto básico de seu lar e nunca deixar-se levar por campanhas de marketing que 
para o autor o marketing nos dias atuais vem á cada dia penetrando mais fundo no 

subconsciente de cada pessoa gerando necessidades muitas vezes compulsivas. 

  5.4 Planejamento e orçamento 

 Para o autor (SERBACE, Gustavo, pg. 27, 2010) planejamento e orçamento, 

são duas palavras que na vida financeira dos brasileiros atual, se tornou de 

fundamental importância. Pois sem planejamento não há como administrar, seu 

orçamento, gerando assim divida que ocasionaram futuramente inadimplência e 

restrições de credito. 

E para o autor (MARTINS, José pio, 2005) um individuo que vive em um 

mundo globalizado como no atual aonde o marketing chega ao fundo da alma de 

cada individuo, como sua própria definição diz, busca satisfazer as necessidades 

dos indivíduos, e mais, nos dias atuais o marketing busca despertar a necessidade 

que o individuo não tem.  

 Portanto este tipo de apelo comercial envolve as pessoas, que por falta de 

educação financeira, não fazem planejamento e acabam consumindo demais, 

gastando além do seu limite orçamentário, tornando-se consumidores.  
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5.5 Consumos conscientes  

 Para o autor (MANKIW, N. Gregory, pg.145, 2001) Para muitas pessoas, 
consumo significa inclusão social, status, sentem-se tentadas diante de promoções e 

facilidades de pagamento. O descontrole do orçamento com compras 

desnecessárias, agregando o consumismo desenfreado das pessoas acabam 

afetando o meio ambiente gerando descartes em excesso e comportem a 

sustentabilidade do planeta. 

 Portanto antes de qualquer compra, devemos nos perguntar se realmente 

necessitamos daquele produto ou serviço oferecido, e qual a necessidade real para 

aquela aquisição. Então a educação financeira pode conscientizar os indivíduos para 

a importância do planejamento financeiro, a fim de desenvolverem relação 

equilibrada com dinheiro e adotarem decisões sobre finanças e consumo de boa 
qualidade. 

 

6- RESULTADOS 

Após a realização da pesquisa, os dados foram tabulados, processados e 

analisados, gerando informações. 

 

Gráfico 1: Nível de conhecimento sobre educação financeira 

 
Fonte: Perfil dos alunos do curso de administração da UNIJALES, referente ao 

planejamento financeiro pessoal- 2013. 

O gráfico 1: demostra que 83% dos entrevistados possuem um conhecimento 

sobre educação financeira, sendo que 17% têm duvidas de como funciona na 

pratica. 

17%

83%
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Este resultado é positivo, demonstrando que na sua maioria os universitários 

tem conhecimento sobre o que educação financeira, porém uma parte menor ainda 
tem duvidas a respeito do tema. 

 

Gráfico 2: Benefícios que a educação financeira traz as pessoas: 

 
Fonte: Perfil dos alunos do curso de administração da UNIJALES, referente ao 

planejamento financeiro pessoal- 2013. 

O gráfico 2, pode se observar que a pesquisa demonstra os seguintes dados 

coletados; 30% dos entrevistados admitem que o maior beneficio oferecido através 

da educação financeira e o aprendizado como gastar seus salários, 29% que através 

da educação financeira eles tem uma facilidade maior em acompanhar suas 

finanças, 25% admitem que ajuda a evitar gastos por impulso, e 16% que ajuda a 
decidir quanto poupar para o futuro, Conforme o gráfico da pesquisa nos revelou que 

os universitários tem uma grande preocupação com seus salários e procuram gastar 

da melhor forma, através do acompanhamento financeiro, reduzindo compras por 

impulso e fazendo capital de reserva visando um futuro mais tranquilo. 

 

Gráfico 3: A importância da educação financeira na vida de uma pessoa  
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Fonte: Perfil dos alunos do curso de administração da UNIJALES, referente ao 

planejamento financeiro pessoal- 2013. 
Gráfico 3: no gráfico em questão pode-se observar que 31% dos 

entrevistados opinam por maior importância aprendem a poupar através da 

educação financeira, sendo 28% optaram por não deixar-se levar pelo marketing por 

praticar a educação financeira, e 22% e que conseguem gerir melhor suas finanças, 

já 19% aprenderam que através da educação financeira pode-se recorrer a pessoas 

certas em causas de endividamento, isso se da pelo fato dos universitários estarem 
atualizados e capacitando-se para serem futuros gestores, que através da educação 

financeira pode-se ter uma vida financeira saudável. 

 

Gráfico 4: Controle financeiro mensal 

 

 

 
Fonte: Perfil dos alunos do curso de administração da UNIJALES, referente ao 

planejamento financeiro pessoal- 2013. 
 

Gráfico 4: neste gráfico podemos analisar que 25% dos entrevistados optaram 

por fazer seu controle financeiro manualmente, sendo que 50% a grande maioria 

achar melhor fazer seu controle financeiro através de planilhas de orçamento, já 

15% acham melhor acompanhar por extratos bancários, e minoria com 10% dizem 
ter um controle melhor através de comprovantes de compras, podemos avaliar que a 

maioria dos universitários faz uso da ferramenta da tecnologia para controle de seu 

orçamento, enquanto 25% faz uso de controle manual e somente 10% faz controle 

por meio de extratos e faturas. Portanto a tecnologia é melhor forma de controle 

orçamentário, conforme pesquisa. 
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Gráfico 5: A influência do marketing nas compras 

 
Fonte: Perfil dos alunos do curso de administração da UNIJALES, referente ao 

planejamento financeiro pessoal- 2013. 
Gráfico 5: analisando o gráfico demostra que 72% se deixam levar pela 

influencia do marketing e somente 28% não são influenciados pelo marketing, isso 

se da pelo fato que nos dias atuais o marketing vem sendo muito utilizado como 

ferramenta pelo setor comercial, onde despertando interesses que o individuo não 
tem, tornando-se um consumidor compulsivo e irracional. 

 

Gráfico 6: Compra produtos em promoção 

 
Fonte: Perfil dos alunos do curso de administração da UNIJALES, referente ao 

planejamento financeiro pessoal- 2013. 
Gráfico 6: podemos analisar que 25% dos entrevistados demostram ser levados 

pelo fato da facilidade de pagamento, e 24% são influenciados pelos vendedores, já 
16% compram algo em promoção pelo fato de status sociais, e 15% compram por 

impulso, se comparado com o gráfico anterior podemos analisar que o marketing é 

uma ferramenta que atrai o consumidor, mas o que faz o consumidor comprar é 

outras estratégias comerciais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os alunos do curso de Administração da Uniijales, participantes da pesquisa, 

demostraram que através dos resultados apurados, indica-se que a educação 
financeira deve ser levada muito á serio, pois o planejamento e controle 

orçamentário individual direcionam o aluno a se preparar para o futuro. Pois o 

planejamento financeiro individual ou domestico, contribui para que o estudante 

venha ter uma visão ampla sobre controle orçamentário, e apuração de contas, para 

que possa através do resultado obtido optar pela melhor tomada de decisão. O 

futuro profissional do estudante, que através da educação financeira, venha 

apreender a controlar seu orçamento pessoal, futuramente venha gerir o orçamento 

de uma organização com êxito em sua gestão. Conforme a poesia (Cecilia Meireles). 

“Ou isso ou aquilo” ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não 

guardo dinheiro, ou isso ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Portanto o mundo 

capitalista é baseado em resultados positivos, tanto para as pessoas como para as 
organizações, e o diferencial é o profissional que traz resultados para ambas, que a 

partir da educação financeira P.O.D.C. (planejamento, organização, direção e 

controle) cooperem para que o estudante universitário torne-se um excelente 

profissional, apoiando a suas tomadas de decisão. 
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