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1. INTRODUÇÃO 
 

As Finanças Pessoais são as relações com os recursos financeiros, 

especialmente o dinheiro, demonstrando o seu uso com objetivos de desenvolver, 

concentrar, investir e guardar as riquezas materiais necessários à vida do homem.  

O Planejamento Financeiro das pessoas físicas fica restrito e confunde-se 

com as atividades do "dia-a-dia".  

Os problemas resultantes da inexistência de um planejamento para os gastos 

e investimentos, têm sido: contas a pagar, débito em cartão de crédito, cheque 

especial, nome no SPC, além dos juros abusivos praticados pelo mercado. Afinal 

uma vida financeira em péssima situação que, normalmente, contribui para o 

empobrecimento da população e, principalmente, com a perda da qualidade de vida 

e outras situações que atrapalham os relacionamentos conduzindo para brigas, 

separações, divergências, estresse, etc. 

A Educação financeira é uma grande adepta para manter a vida de qualquer 

pessoa do mundo segura, sólida e sem problemas emocionais; pois problemas 

financeiros, ou seja, dividas ou falta de dinheiro implicam diretamente no cotidiano 

de qualquer pessoa. 

O que se deve fazer para conseguir um sucesso financeiro é entender o que 

é a educação financeira e como ela pode contribuir de forma positiva para conseguir 

estabilidade, sobretudo financeira. 

Segundo SEABRA, (2014,p.1) “7 Simples Passos Para Você Fazer Seu 

Planejamento Financeiro Pessoal”. Disponível em: 

http://queroficarrico.com/blog/2014/08/04/planejamento-financeiro-pessoal/. Acesso 

em: 23 de Outubro 2014. A educação financeira começa com um planejamento 

financeiro pessoal na qual a pessoa deve entender que a falta de educação 

financeira pode ser a principal responsável por boa parte dos seus problemas 

financeiros e compreender que precisa mudar esse cenário. 

Por consequência devem ocorrer alterações nos hábitos financeiros e deve 

buscar informações e aprendizados sobre o comportamento financeiro do próprio 

dinheiro. Além da necessidade de saber como o dinheiro realmente funciona; 



2 

definição de objetivos financeiros buscando motivação e disciplina para conseguir 

atingir realmente esse objetivo no prazo de tempo escolhido; educar-se 

financeiramente buscando conhecimento em livros, revistas especializadas e ate 

mesmo na internet através de sites e blogs da área financeira; poupar ou 

economizar dinheiro seria reduzir despesas evitando o desperdício ate o esforço no 

sentido de conter gastos – gaste menos do que você ganha; saber onde e quanto 

investir e por fim buscar o enriquecimento próprio. 

 

1.1 Contexto 
 

O aquecimento econômico brasileiro unido a um aumento da oferta creditícia 

tem conduzido pessoas com pouca instrução financeira (Financial Literacy) ao 

endividamento. Por sua vez, esses indivíduos endividados, sem dinheiro para honrar 

seus compromissos, começam a manifestar dificuldades no relacionamento pessoal, 

familiar e profissional (CERBASI, 2004), ocasionando, além dos problemas 

econômicos, certo grau de instabilidade social. 

Embora o entendimento básico da alfabetização financeira relacione-se com a 

competência da pessoa no manejo do seu dinheiro, sua definição tem sido 

formulada de diversas formas no mundo acadêmico (REMUND, 2010). Desde o 

início do século XX existiam pesquisas nos Estados Unidos em educação do 

consumidor (JELLEY, 1958), mas a complexidade na administração de assuntos 

financeiros nos últimos quarenta anos, segundo Greenspan (2003), fez com que a 

gestão das finanças pessoais se tornasse um tópico importante de investigar na 

atualidade.  

A gestão financeira pessoal pode ser entendida como a decisão de definir 

uma estratégia a seguir para manter ou acumular bens e valores que formarão o 

patrimônio individual ou da família (HALFELD, 2006). Tal estratégia pode-se 

estabelecer para o curto, médio ou longo prazo, mas sempre visando uma 

estabilidade econômico-financeira. Contudo, esse proceder pressupõe uma 

apropriada alfabetização financeira.  
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Após a crise de 2008 o tema tem se tornado procedente e oportuno e 

continua a ser uma preocupação para economistas, profissionais do mercado 

financeiro, pesquisadores desta área e para os governos. Segundo Lusardi e 

Mitchell (2007) cada vez é mais importante para as famílias adquirir e gerenciar o 

know-how econômico. Mas, como apontam essas autoras, na prática existe um 

analfabetismo financeiro generalizado. Assim, muitas famílias não possuem 

conhecimento de conceitos econômicos básicos que lhes possibilitem tomar 

decisões sensatas de poupança e investimento.  

No âmbito profissional, em particular os graduados em cursos universitários, 

possuem a formação técnica necessária, porém como tem sido comprovado em 

diversas pesquisas, dentre outras as de Danes e Hira (1987), Volpe, Chen e 

Pavlicko (1996), Chen e Volpe (1998), Avard et al. (2005), Volpe, Chen e Liu (2006), 

Robb e Sharpe (2009) e de Mandell (2008), os estudantes saem do ensino superior 

sem saber claramente como funcionam as finanças. Logo não entende de 

aplicações financeiras, poupança, aposentadoria, previdência, investimento em 

ações, entre outros (LANA et al., 2011).  

 

1.2 Justificativa  
 

O artigo tem o intuito de identificar mudanças financeiras que ocorrem nos 

alunos do curso de Administração durante os quatro anos, ou seja, busca saber se 

os alunos mudam a maneira de pensar e gastar com o desenvolvimento da 

graduação. O planejamento financeiro das finanças pessoais é essencial para 

estabelecer gastos atuais, metas que deseja alcançar e principalmente poupar para 

ter como investir em si mesmo. 

 

1.3 Problema de Pesquisa 
 

A graduação em Administração de Empresas influencia na maneira de pensar 

e controlar as finanças pessoais dos próprios alunos? 
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1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo Geral 

 
O objetivo geral desta pesquisa é analisar a importância e os benefícios que o 

curso de Administração proporciona ao aluno em lidar com suas finanças pessoais. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  
 
Os objetivos específicos são coletar referencial bibliográfico sobre finanças 

pessoais e controle financeiro;elaborar o questionário que será aplicado aos 

estudantes;aplicar os questionários aos alunos de todos os anos do curso de 

Administração; e tabular as respostas e analisá-las. 

 

2. METODOLOGIA  
 
A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003, p. 16-18) é o caminho do 

pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente 

do conjunto de técnicas a ser adotada para construir uma realidade. A pesquisa é 

assim, a atividade básica da ciência na sua construção da realidade.  

As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999, 0. 43) visam proporcionar 

uma visão geral de um determinado fato. Assim foi elaborado como instrumento de 

pesquisa exploratório, um questionário quantitativo com fontes de dados primários. 

A pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas com experiências práticas com o problema pesquisado e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. Compreende ainda a objetivo básico de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de 

abordagens posteriores. Assim sendo, esse estudo irá assegurar um maior 

conhecimento para o pesquisador pelo assunto, a fim de que esse possa formular 

problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por 

estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43).  
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O questionário utilizado como instrumento de pesquisa, coleta os dados 

através de uma série composta de perguntas, que serão respondidas por escrito e 

sem a presença do entrevistador. Os objetivos de pesquisa serão respondidos 

através das perguntas do questionário. As perguntas serão fechada pela facilidade 

de analise das respostas. Antes será feito um pré-teste do questionário que é uma 

análise dos dados, após tabulação, evidenciará possíveis falhas existentes como 

complicação das questões; ambiguidades ou linguagem inacessível; perguntas 

desnecessárias ou que causem confusão ao informante; questões que obedeçam a 

uma determinada ordem; se são muito numerosas. 

Quadro com as variáveis do presente trabalho e sua descrição: 

 

 

 

 

Quadro 1: Variáveis 

Autor: elaborado pelos autores. 

 

3. ANÁLISE DE DADOS 
 
A pesquisa realizada com os alunos do curso de Administração de Empresas 

da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP demonstrou algumas informações 

básicas e especificas sobre os gastos financeiros pessoais de cada aluno.  

A analise de dados foi feita em cima de 40 questionários aplicados nos alunos 

de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Foram realizados 10 questionários em 

cada ano do curso de Administração de Empresas. 

Alguns gráficos abaixo nos mostram como os estudantes responderam dentre 

esses quatro anos de curso: 

   
Você tem conhecimento 

sobre seus gastos? 
f   % 

SIM 38 95,00 
NÃO 2 5,00 
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Total 10 100,00 
                  Quadro 2: Elaborado pelos autores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico1: Controle de gastos – 1 ano  Gráfico 2: Controle de gastos – 2 ano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Controle de gastos – 3 ano                  Gráfico 4: Controle de gastos 
– 4 ano  
 

De acordo com o Quadro 2, 95% dos estudantes mostraram confiança de 

possuir controle sobre seus gastos e apenas 5% dos entrevistados afirmaram que 

realmente não possuíam conhecimento sobre seus gastos. O endividamento é um 

problema comum entre grande parte dos brasileiros, não se tratando apenas de 

estudantes. A maioria dos estudantes desenvolvem alguma atividade remunerada 

sendo estagio ou trabalho CLT. 
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Gráfico 5: Primeiro Ano                                  Gráfico 6: Segundo Ano 

 

        

Gráfico 7 : Terceiro Ano                                  Gráfico 8: Quarto Ano 

Em relação à atividade remunerada juntamente com os ganhos e gastos 

mensais dos estudantes durante o mês, foi constatado que a maioria dos gastos 

vem do lazer e da alimentação em Ribeirão Preto; demonstrado nos gráficos 5, 6, 7 

e 8, dessa maneira os entrevistados gastam toda sua renda mensal principalmente 

para pagar suas despesas e comprar algo que tenham interesse. 

Através dos anos foi constatado que os estudantes controlam seus gastos 

pelo extrato bancário e mensuração. O problema desse tipo de escolha é por não 

ser considerado um controle de finanças pessoais, sendo apenas uma verificação de 

saldo bancário. O extrato bancário não ajuda nenhuma pessoa a controlar as 

finanças pelo fato de que se a pessoa tirar o extrato e a conta estiver “negativa” 

onde esse “controle” terá ajudado? Para que ocorra um real controle e planejamento 
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das fianças pessoais, a pessoa deve recorrer a documentação de todos os gastos e 

recebimentos do período; podendo ser feito através de uma planilha de Excel na 

qual poderá organizar suas contas, controlar suas despesas e receitas, ou seja, ter 

um histórico completo de todos os ganhos e gastos diários, semanais, mensais ou 

ate mesmo anuais. O controle para ser efetivo deve estar sempre atualizado. 

A parte mais importante referente à pesquisa é a percepção de que os 

estudantes não possuem conhecimento sobre seus gastos, gerando uma informação 

falsa de que possuem conhecimentos sobre seus gastos (95%). A conclusão 

ocorreu porque a maioria dos entrevistados mesmo afirmando ter conhecimento 

sobre seus gastos, não faz registro ou anotação de seus gastos e despesas 

afirmando não terem conhecimento de como fazer e simplesmente utilizarem o 

extrato como principal meio de registro. 

 

Gráfico 9: Anos 1, 2, 3 e 4. 

Com base nas analises que foram realizadas, os estudantes de todos os anos 

não possuem uma real conclusão do que gastam. O gráfico 9 apresenta uma grande 

duvida da maioria dos estudantes - alternativa “as vezes sim, outras não” mostra 

uma dúvida sobre a situação financeira.  

A maior parte com 45% dos entrevistados afirmaram que a renda vem do 

trabalho juntamente com a ajuda financeira familiar podendo tirar a preocupação do 

estudante em relação aos seus gastos pessoais. 

De acordo com os estudantes, relacionados aos primeiros anos, se houver 

uma situação de emergência financeira ou de caráter de investimentos, a maior 
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parte dos entrevistados não pensavam em possuir poupança para suprir essas 

necessidades; entretanto isso pode ser considerado um fator preocupante pelo fato 

de que a poupança seja feita pelos pais e dificilmente será usada antes do termino 

da graduação ou já esta sendo usada para conter os gastos. Mas logo depois nos 

entrevistados do ultimo ano já apresentaram caráter de poupar. 

Além disso, pela falta de planejamento financeiro avaliado com os 

questionários aplicados, conclui-se que a maior parte esta gastando todo o dinheiro 

que recebe mensalmente mesmo podendo economizar. 70% dos entrevistados 

possuem uma renda de R$501,00 a R$1.500,00 sendo gasta totalmente todo o mês.  

No entanto foi descoberto que a UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto 

em si não ensina o estudante a contabilizar seus gastos pessoais. Os estudantes se 

mostraram despreparados para lidar com suas próprias finanças sendo comprovado 

que 85% dos entrevistados possuem alguma informação de como gastar seu 

dinheiro através da família. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No estudo desenvolvido buscou analisar se o curso de Administração de 

Empresas da Universidade de Ribeirão Preto proporciona aos alunos uma melhoria 

na questão de lidar com suas finanças pessoais. Além de avaliar se houve alguma 

alteração positiva ou negativa com o encaminhar da graduação quanto às finanças 

pessoais.  

A pesquisa foi realizada por um questionário aplicado em 40 alunos, sendo 10 

alunos por ano. O questionário possibilitou verificar que a maioria dos entrevistados 

possui o conhecimento sobre as finanças, mas não sabe controlar e organizar suas 

finanças de acordo com seus ganhos, ou seja, não tem planejamento de seus 

gastos.  

Foi descoberta uma falha no ensinamento e praticas na área de finanças 

pessoais dentro da Universidade de Ribeirão Preto. A Universidade ao longo dos 
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anos desenvolve ensinamentos voltados a área empresarial e não quanto aos 

próprios controles financeiros. 

Para um estudante do primeiro ano, despesas, gastos e custos significam, na 

maioria das vezes, a mesma coisa. Quando o estudante de Administração de 

Empresas aprende que há diferenças entre esses termos, um dos maiores 

problemas, em geral, é fazer a distinção entre os mesmos. O que mostram os 

resultados aplicados nesses estudantes e sua evolução ao longo dos anos é que 

são aprimorados, portanto ficou claro que a maioria gastam muito mais do que 

devem e aprendem a conter esses gastos. 

A documentação de todos os gastos e recebimentos do período deve estar 

sempre atualizadas; podendo ser feito através de uma planilha de Excel na qual 

poderá organizar suas contas, controlar suas despesas e receitas, ou seja, ter um 

histórico completo de todos os ganhos e gastos diários, semanais, mensais ou ate 

mesmo anuais.  

O controle adequado dos gastos pessoais é fator fundamental para uma vida 

tranquila e próspera. Esse controle deve verificar os gastos e despesas e identificar 

se tudo que é gasto, realmente é necessário. Para os que estão endividados é 

necessário cortar o que é menos importante. Pelo controle financeiro através de uma 

planilha poderá observar o que deve ser mantido e o que você terá que cortar para 

resolver seus problemas. 

Concluiu-se que dentro da UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto o aluno 

finaliza a graduação em Administração de Empresas e sai despreparado para lidar 

com suas finanças pessoais. Apresentaram dúvidas de como fazer esse 

planejamento financeiro quantos aos ganhos salariais mensais e seus gastos e 

despesas. Foi apresentado uma inexperiência e falta de planejamentos até mesmo 

para o futuro ou uma provável emergência. 
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