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1. RESUMO 

O homem contemporâneo perdeu o hábito e a disciplina de poupar. O estudo 
deste fenômeno justifica-se pela carência de recursos que a sociedade 
apresenta, concentrando-se a maior parte da riqueza nas mãos de poucos, bem 
como nas consequências que isto causa, como aumento no consumo de drogas, 
doenças como o estrese e mesmo um percentual dos crimes de furto e roubo. 
Desta forma, o objetivo foi conhecer os hábito de poupar dos alunos de um centro 
universitário da cidade de Guarulhos por gerações sociais. Para tanto, foi 
aplicado um questionário com 16 afirmativas para verificar o hábito de poupar. 
Os resultados revelaram o comportamento de cada geração existindo variações 
entre elas e principalmente a forma como eles administram suas finanças.  

Palavras-chave: Poupança. Hábitos de economizar. Gerações sociais.  

 

2. INTRODUÇÂO 

 

Ao administrar suas contas pessoais, cada vez mais pessoas demonstram 

ser adeptas do imediatismo,talvez pela falta de conhecimento dos males que isto 

lhes trará, ou por desconhecerem métodos de como investir e quais usar. 

Muitos jovens como pessoas mais experientes demonstram falta de 

preparo sobre como bem administrar suas finanças, podendo prejudicar a si 

mesmos no sentindo de vivenciar frustrações, experimentar dificuldades 

econômicas e até vir a adquirir doenças causadas por estresse e sentimentos de 

inutilidade e fracasso, se tornando pessoas endividadas e sem condições de 

proporcionar sequer segurança social, bem como suas necessidades 

básicas,auto estima e realização pessoal. 

Ter um comportamento financeiro em que o planejamento e controle são 

fundamentais para primeiro: levantar dados da realidade visando analisar que 

despesas são indispensáveis e quais são supérfluas, para então sermos bem 

sucedidos em mudar, acrescentar e retirar do orçamento para mudar a 

mentalidade e atingiralvos concretos. Desta forma tem-se como problema de 

pesquisa: Há diferentes percepções de poupar dinheiro entre as gerações 

sociais?  

Será apresentado como autores que abordam a educação financeira 

comportamental em face da liberdadeque o individuo possui, bem como 
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observaremos maneiras objetivas para obter excelentes resultados nas 

mudanças de hábito. 

 

3. OBJETIVOS 

O trabalho tem por objetivo geral conhecer os hábito de poupar dos alunos 

de um centro universitário da cidade de Guarulhos por gerações sociais. 

Os objetivos específicos foram: 

 Mensurar os hábitos de poupar por meio de questionário. 

 Analisar os dados sob a ótica das gerações sociais X, Y e Z. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho foram adotas as metodologias: 

bibliográficas e quantitativa. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos.  

A pesquisa bibliográfica tem o propósito de conhecer as diferentes 

contribuições científicas disponíveis sobre determinado tema. Ela é a base de 

todas as fases de qualquer tipo de pesquisa, pois, ajuda na exposição do 

problema, na determinação dos objetivos, na construção de hipóteses, na 

fundamentação da justificativa da escolha do tema e na elaboração do relatório 

final. 

A pesquisa foi de natureza quantitativa. Segundo Mascarenhas (2012, p. 45): 

“a pesquisa quantitativa baseia-se na quantificação para coletar e, mais tarde, 

tratar os dados obtidos”.  

Foi aplicado um questionário elaborado pelas autoras com base no autor 

Correa (2015) e chegou-se a 200 respondentes. As pesquisas foram coletadas 

no mês de abril de 2018. Os sujeitos da pesquisa foram alunos de um centro 

universitário da cidade de Guarulhos/SP. 

O questionário foi desenvolvido on-line, por meio do Survey Monkey. As 

pessoas foram convidadas verbalmente para preencherem o questionário e os 
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resultados digitados no software survey monkey. O método de análise dos dados 

coletados escolhido foi o de estatística descritiva. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

A motivação e a meta financeira é simplesmente uma forma de 

cooseguirmos ter uma “educação”; a princípio trata-se de como valorizar o nosso 

patrimônio podendo ser em dinheiro ou em bens adquiridos ao longo de nossas 

vidas. 

GERAÇÕES E SUAS CARACTERISTICAS 

Ao abordar patrimônio no sentido econômico, logo se vem à menteo que 

temos de valor;contudo se vislumbrarmos o senso comum de décadas atrás 

notaremos que houve uma grande mudança na forma de conduzi-lo e como o 

gerir. Pode se dizer que o capitalismo foi compreendido em nosso meio pois é 

aquele que acumula dinheiro através de aplicação de seu próprio capital. 

Em vista disto, a idéia de poupançamuda conforme cada geração. 

Segundo Oliveira (2012) as últimas gerações sãodenominadas: “baby boomers” 

(nascidos no período do pós segunda guerra mundial até1964), geração X 

(nascidos entre 1965-1980), geração Y (nascidos entre 1980-2000) e geração Z 

(nascidos a partir do ano 2000). Cada uma destas têm um conjunto de 

características, motivações e perspectivas singulares sobre suas vidas. 

Neste contexto, os  baby boomers surgiram logo após o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Hoje, essas pessoas estão com mais de 54 anos e se 

caracterizam por gostarem de um emprego fixo e estável, muitas delas tendo 

conseguido o feito de trabalharem por toda sua vida profissional em uma única 

empresa.  

O termo em inglês “baby boomers” pode ser traduzido livremente para o 

português como explosão de bebês, um fenômeno causado pela noção coletiva 

de que a paz tão almejada aliada a um aumento na economia das nações 

ocorrida no período pós guerra, ocasionou um aumento expressivo da taxa de 

natalidade. No entanto, este aumento populacional foi marcado pelas 

dificuldades e escassez causadas nos anos 1940 a 1944, e aumentaram ainda 
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mais suas poupanças de recursos, por conta do receio de passarem pelas 

dificuldades que seus pais enfrentaram. Por esta razão sabem administrar 

positivamente seus patrimônios, sãodisciplinados e auto motivados. 

Por outro lado, a geração X inicia em meados da década de 60 e 

estendendo até o final dos anos 70. O perfil destas pessoas realmente é a 

resistência em tudo o que é novo e moderno, tem dificuldades de conseguir 

visualizar o crescimento em sua volta. Ao contrário da geração Y, que surge na 

década de 80, marcada pelo acesso aos avanços tecnológicos e com diversas 

quebras de paradigmas até mesmo no mercado de trabalho. 

Enfim a geração Z dos anos 90, talvez ainda não estão inseridos 

totalmente no mercado, contudo traz a tecnologia como uma ferramenta principal 

consigo, a era da informação e conhecimento através de um mundo digital. 

Consequentemente cada geração leva a sua característica, com seus hábitos 

diários envolvidos com aquilo que mais gostam em seus meios. 

 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 

O planejamento financeiro é o processo de gerenciar seu dinheiro com o 

objetivo de atingir a satisfação pessoal, controlando a situação financeira atual 

para atender às necessidades e alcançar objetivos ao longo da vida (MACEDO, 

2010). 

Desta forma torna a declarar do que deve ser feito no futuro, 

correspondendo a um processo que cresce para que tenhamos condições de 

alcançar de forma eficaz nossos objetivos diminuindo as dificuldades pelo 

caminho. 

De acordo com Cerbasi (2004), o planejamento financeiro não significa 

simplesmente "não ficar no vermelho", mas tem sim por objetivo conquistar um 

padrão de vida e conseguir mantê-lo. 

Mais importante que poupar uma quantia de dinheiro por anos é você 

definir objetivos no curto, médio e longo prazo, o objetivo de guardar dinheiro 

não trará felicidade e segurança financeira, a pessoa precisa saber o bem que o 
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dinheiro pode proporcionar para se conseguir a felicidade e a segurança 

almejada (CERBASI, 2004). 

Planejar é estabelecer com antecedência as ações a ser executado, 

estimar os recursos empregados e definir as correspondentes atribuições de 

responsabilidade em relação a um período futuro determinado, para que sejam 

alcançados satisfatoriamente os objetivos porventura fixados anteriormente 

(SANVICENTE e SANTOS, 1995, p.16). 

 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E SEUS ASPECTOS NA VIDA PESSOAL 

A educação financeira é extremamente importante para que se mostre 

pessoas de gerações diferentes responsáveis com relação ao uso do dinheiro 

que sabia tomar decisões corretas sobre seus recursos financeiros.  

Segundo Freitas (2016) diz que o objetivo da educação financeira é a 

possibilidade de o jovem ser independente após a adolescência, com autonomia 

e liberdade de viver e de governar sua própria vida, arcando com as 

consequências de suas escolhas. 

No decorrer dos anos as pessoas realizam atividades relacionadas aos 

seus recursos e habitos financeiros, como abrir uma conta bancária, contratar o 

seguro de um carro, planejar o orçamento familiar, adquirir um plano de 

aposentadoria, financiar a casa própria ou simplesmente optar por pagar uma 

conta com cartão de crédito,a princípio trata-se de como valorizar o nosso 

patrimônio podendo ser em dinheiro ou em bens adquiridos ao longo de nossas 

vidas. 

Por sua vez a falta de disciplina em conduzir suas finanças pode- se levar 

muitas vezes ao excesso de endividamento por consequência de gastos 

desnecessários no dia dia. 

Segundo Monteiro (2012), a capacidade de saber resolver questões 

financeiras é fundamental para o nosso desenvolvimento educacional, intelectual 

e profissional em nossa disciplina financeira. 

 

MOTIVAÇÃO NO CONTROLE DAS FINANÇAS 
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A motivação no controle das finanças é necessária para lembrar que a 

educação financeira proporciona uma série de benefícios a quem está disposto 

a trabalhar o caminho do aperfeiçoamento pessoal no trato com o dinheiro.  

Para Robbins (2009, p. 47) “pode se dizer que á motivação é a disposição 

para fazer alguma coisa, condicionada pela capacidade dessa ação de satisfazer 

uma necessidade” quando a necessidade não é suprida acaba gerando uma 

insatisfação propria. 

Entretanto mudar a mentalidade na forma de se lidar com o dinheiro sendo 

uma atitude necessária para que possa viver melhor priorizando os valores que 

lhe são mais importantes sem descuidar da construção de um patrimônio que de 

conforto e segurança. 

 

6.   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa. 

6.1 Caracterização da amostra 

Tabela 1: Gênero 

  
Frequência Porcentual   

Válido 

Masculino 75 37,5   

Feminino 125 62,5   

Total 200 100,0   

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

6.2 Análise descritiva 

Este tópico objetiva apresentar os resultados descritivos de cada 

afirmativa 

Tabela 3: Análise descritiva 

AFIRMATIVA NUNCA POUCAS 
VEZES 

ÀS VEZES MUITAS 
VEZES 

SEMPRE 

Costumo poupar o 
meu dinheiro. 

8.50% 
17 

24.00% 
48 

37.50% 
75 

15.50% 
31 

14.50% 
29 

Em relação a 
minha família, sei 

8.00% 
16 

15.00% 
30 

31.00% 
62 

22.00% 
44 

24.00% 
48 
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administrar o meu 
dinheiro. 

Esforço-me em 
poupar para 
realizar os seus 
sonhos. 

6.00% 
12 

17.50% 
35 

20.50% 
41 

30.00% 
60 

26.00% 
52 

Quando enfrento 
um problema 
financeiro 
compartilho com a 
minha família. 

11.50% 
23 

29.00% 
58 

21.50% 
43 

10.50% 
21 

27.50% 
55 

Quando a minha 
família passa por 
um problema 
financeiro me 
esforço para ajuda-
los a se reerguer. 

7.50% 
15 

11.00% 
22 

19.00% 
38 

24.00% 
48 

38.50% 
77 

Quando a minha 
família passa por 
um problema 
financeiro me 
esforço para ajuda-
los a se reerguer. 

12.00% 
24 

14.00% 
28 

21.00% 
42 

21.00% 
42 

32.00% 
64 

Na minha casa 
todos assumem a 
responsabilidade 
com seus próprios 
gastos. 

41.00% 
82 

34.00% 
68 

14.00% 
28 

7.00% 
14 

4.00% 
8 

Já peguei dinheiro 
emprestado com 
seu amigo. 

15.00% 
30 

43.00% 
86 

22.50% 
45 

13.00% 
26 

6.50% 
13 

Já peguei dinheiro 
emprestado com a 
minha família. 

39.50% 
79 

30.00% 
60 

13.50% 
27 

12.00% 
24 

5.00% 
10 

Já viajei para 
lugares diferentes 
do Brasil. 

26.00% 
52 

40.50% 
81 

18.50% 
37 

11.50% 
23 

3.50% 
7 

Já tive momentos 
de não conseguir 
arca com as 
minhas dívidas. 

19.00% 
38 

22.50% 
45 

33.50% 
67 

14.00% 
28 

11.00% 
22 

Meus pais têm o 
hábito de guardar 
dinheiro. 

22.50% 
45 

26.50% 
53 

24.00% 
48 

18.50% 
37 

8.50% 
17 

Já viajei com a 
minha família sem 
a preocupação 
com o dinheiro. 

22.50% 
45 

26.50% 
53 

24.00% 
48 

18.50% 
37 

8.50% 
17 

Determino metas e 
objetivos para 
alcançar o meu 
propósito de vida. 

7.00% 
14 

11.00% 
22 

23.50% 
47 

26.50% 
53 

32.00% 
64 

Sou otimista ao 
determinar minhas 
metas e garantir 
todas as minhas 
necessidades. 

5.50% 
11 

14.00% 
28 

19.50% 
39 

30.00% 
60 

31.00% 
62 
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Evito falar sobre 
dinheiro para evitar 
briga. 

18.50% 
37 

15.00% 
30 

24.00% 
48 

24.00% 
48 

18.50% 
37 

Me preocupo em 
saber o porquê não 
consegui guardar 
meu dinheiro no 
mês. 

9.00% 
18 

14.00% 
28 

15.50% 
31 

23.50% 
47 

38.00% 
76 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Sabe-se que objetivo do trabalho foi analisar as gerações onde 

apresentam diferentes perspectivas sobre motivação para ter metas financeiras 

com a demonstração dos resultados obtidos no questionário assemelham se em 

aspectos ligados ao imediatismo deixando de lado à importância devida de 

poupar uma quantia em cada mês.  

4.3 Análise cruzada das afirmativas por gerações 

Tabela 4: Costumo poupar o meu dinheiro.  

Contagem  

Idade gerações Total 

Z(até 28 anos) Y (de 29 até 

40 anos) 

X( de 41 a 

53 anos) 

Costumo poupar o meu 

dinheiro. 

Nunca 7 6 4 17 

Poucas 

vezes 

36 9 3 48 

Às vezes 53 20 2 75 

Muitas 

vezes 

25 4 2 31 

Sempre 17 8 4 29 

Total 138 47 15 200 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Analisando o hábito de poupar, notou- se que a geração Z (até 28 anos), 

com o maior número de pessoas que administram suas finanças, encontrado- se 

equilibrado e otimista para alcançar seus objetivos. Em contrapartida as 

gerações Y (de 29 até 40 anos) e X (de 41 a 53 anos) não apresentam ter 

controle em suas finanças onde tão poucas pessoas se preocupam em ter uma 

rentabilidade financeira. 

Tabela 6: Determino metas e objetivos para alcançar o meu propósito de vida.  
Contagem Idade gerações Total 
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Z(até 28 anos) Y (de 29 até 

40 anos) 

X( de 41 a 53 

anos) 

Determino metas e 

objetivos para alcançar o 

meu propósito de vida. 

Nunca 6 7 1 14 

Poucas 

vezes 

14 6 2 22 

Às vezes 32 11 4 47 

Muitas vezes 37 13 3 53 

Sempre 49 10 5 64 

Total 138 47 15 200 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Quando se fala em determinação a tabela nos mostra acima como a 

geração Z já procura uma forma de conseguir atingir seus objetivos ao 

especificar em seu consciente que para a realização é necessário focar-se, 

entretanto as gerações Y (de 29 até 40 anos) e X (de 41 a 53 anos) já não vem 

tanta importância em se determinar para conseguir o que almeja.   

Entretanto o questionário foi passado como uma maneira de reflexão a 

suas finanças para que conseguíssemos despertar o interesse e a importância 

de poupar. Para que de alguma maneira buscar uma visão futura e benefícios 

em vistas de suas necessidades sociais e econômicas. 

7. CONSIDERAÇAO FINAIS  

 Foi feito estudos com base em teorias para aprendizado sobre educação 

financeira, o planejamento de finanças pessoal e seus aspectos e a motivação 

para conseguirmos obter o habito de poupar. 

Os resultados denotam que o comportamento variação entre as gerações 

quando o assunto é poupar.  

Observamos a falta de uma educação financeira tornam pessoas com 

suas finanças não inadimplentes, porem há dificuldades de mudar hábitos de 

estabelecer meta visando o futuro, não futuro previdenciário, mas a liberdade de 

suas finanças e de escolha. 

Muitos pensam em poupar seria grandes investimentos, lembrando que 

estamos sujeitos a imprevistos como por exemplo uma doença e o desemprego 

onde muitos estão sujeitos a não terem liberdade de escolha como diz o ditado 
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“trabalham almoço para pagar o jantar” e se ocorre de uma doença grave teriam 

uma reserva poupada para cuidar de suas  necessidades, ou desempregados  

será que conseguiriam  ter direito a escolher um trabalho que se  adaptassem   

pois temos recursos para sobreviver por alguns meses, 

Hoje vemos a importância desse tema em nossas vidas e o benefício que 

nos proporciona tanto material quanto necessidades os planejamentos de 

realizações de desejos que adquirimos. 
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