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RESUMO 

 

O tema investimento financeiro, tem sido presente nos questionamentos dos graduandos quanto 

ao conhecimento e as perspectivas de um bom retorno financeiro e por se tratar do mercado 

financeiro como algo extremamente complexo e desafiador. Assim, o presente estudo procurou 

mensurar o nível de conhecimento sobre investimentos financeiros e as práticas de 

investimentos dos acadêmicos das Universidades Federais no Estados de Santa Catarina 

(UFSC) por meio dos construtos de conhecimento e práticas de comportamento financeiro. 

Levou-se em consideração alguns alunos da Universidade Federal de Santa Catarina e da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Para tal, foi realizada uma pesquisa nas 

universidades Federais no Estado a fim de entender como está sendo entendido pelos alunos de 

graduação o tema finanças nos âmbitos de conhecimento e prática de investimento financeiro. 

Como base de estudo teórico, foi feito uma pesquisa bibliográfica a fim de embasar mais o que 

está sendo refletido na prática dentro do cenário acadêmico a respeito do tema proposto pelo 

trabalho aqui emoldurado. É composto além do estudo teórico por gráficos e imagens contendo 

informações a respeito de mercado de investimento e ativos de investimentos. Para instrumento 

de coleta de dados, foi escolhido um questionário  contendo 34 questões, divididas em quatro 

blocos: perguntas relacionadas ao perfil do respondente, conhecimento financeiro e 

comportamento financeiro. No final da metodologia, o leitor vai encontrar uma tabela contendo 

informações valiosas partidas dos respondentes a respeito da instituição de ensino em que está 

inserido (a). O presente trabalho contribuiu para entender os aspectos de investidor presente no 

âmbito acadêmico, as dificuldades que alunos encontram diante de um mercado de investimento 

tão diversificado e quais as perspectivas futuras para o tema tratado através do presente 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Finanças Pessoais. Investimento Financeiro. Mercado financeiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The theme financial investment has been present in the questions of undergraduates regarding 

the knowledge and prospects of a good financial return and because it is the financial market as 

something extremely complex and challenging. Thus, the present study sought to measure the 

level of knowledge about financial investments and investment practices of academics of 

Federal Universities in the States of Santa Catarina (UFSC) through knowledge constructs and 

practices of financial behavior. Some students from the Federal University of Santa Catarina 

and the Federal University of South Frontier (UFFS) were considered. To this end, a survey 

was conducted at Federal universities in the state to understand how undergraduate students are 

understanding the topic of finance in the areas of knowledge and practice of financial 

investment. As a basis of theoretical study, a bibliographic research was done in order to further 

base what is being reflected in practice within the academic scenario regarding the theme 

proposed by the work framed here. It is composed beyond the theoretical study by graphs and 

images containing information about investment market and investment assets. For data 

collection instrument, a questionnaire was chosen containing 34 questions, divided into four 

blocks: questions related to the respondent's profile, financial knowledge and financial 

behavior. At the end of the methodology, the reader will find a table containing valuable 

information from the respondents about the educational institution in which they are inserted. 

The present work contributed to understand the aspects of investor present in the academic 

field, the difficulties that students face in such a diverse investment market and what are the 

future perspectives for the theme addressed through the present work. 

 

Keywords: Personal Finance. Financial investiment. Financial market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados a contextualização do tema em estudo, seu problema de 

pesquisa, seus objetivos, tanto geral quanto específicos, e a justificativa, considerando sua 

importância e originalidade, bem como sua estrutura geral.  

 

1.1 Contextualização do tema e delimitação do problema de pesquisa 

 

Em um mundo onde a competitividade e a busca constante por dinheiro e poder são cada 

vez maiores, mídias televisivas, jornais, redes sociais virtuais, revistas de mercado financeiro 

demonstram uma demanda incessante por facilidades de se obter recursos financeiros com 

baixo sacrifício ou pouco trabalho.  É possível entender essa mudança através da tecnologia e 

a velocidade da inovação que cada vez mais está presente em nosso dia-a-dia.  

Ao observar alguns países com crises financeiras e políticas que impactam a vida de 

todos os cidadãos, como por exemplo o atual cenário da Venezuela e outros países da América 

do Sul, não tão diferente de alguns da Europa, podemos perceber o quanto e cada vez mais as 

pessoas estão à procura do Santo Graal dos investimentos ou da facilidade de se fazer ou ganhar 

dinheiro, pois o dinheiro tornou-se parte da realização de cada um. A tecnologia está tão 

atrelada a esse cenário, que muitos investimentos e negociações de grandes corporações em 

mercado financeiro passaram a serem feitos automatizados através dos chamados robôs de 

investimentos que auxiliam na rapidez de negociação. Além disso, trouxe a facilidade de se 

investir em bolsa de valores e passar a fazer parte das negociações virtuais de moedas e ações 

de empresas, fazendo com que o indivíduo tome o controle das decisões de investimentos para 

si mesmo. Esses são chamados investidores independentes. 

Partindo dessa noção, a de que as pessoas passaram a tomar as rédeas de seus 

investimentos, é que através desse trabalho busco verificar como os acadêmicos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) têm se comportado na busca de um controle 

financeiro e projeção de seus investimentos. Para isso, devemos verificar como o cidadão 

brasileiro têm se comportado em relação as suas finanças. 

Em estudo realizado, o site INFOMONEY (2012), site especializado em investimentos 

pessoais e educação financeira, dono da revista Infomoney, trouxe em um artigo, dados sobre 

a diferença em quantidade de investidores no EUA comparado ao Brasil. No Brasil, em pesquisa 

realizada pelo Banco Mundial (2013), cerca de 0,29% dos brasileiros investia em bolsa; 

enquanto que nos Estados Unidos (EUA), cerca de 65% da população norte americana 
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investiam no mercado acionário, considerando a população economicamente ativa para a época, 

isso girava em torno de 600 mil pessoas.  

Segundo o DATAFOLHA (2018), em uma pesquisa encomendada pela Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) demonstrou um 

potencial 6,2 milhões de pessoas com intenção de trabalhar os recursos financeiros que 

possuíam. Na coleta do Datafolha, pesquisa apresentada pelo Valor ( Jornal virtual sobre 

Economia), em meio aos que manifestaram inclinação para começar a construir alguma reserva 

financeira naquele ano, a caderneta de poupança apareceu como principal destino, apontada por 

68,2% dos entrevistados que podemos dizer que apresentaram um perfil conservador, sendo 

mais direto, não gostam de correr riscos financeiros de nenhuma espécie,  seguida assim pelos 

fundos de investimentos (7,8%), previdência privada (7%), títulos públicos (5,3%) e privados 

(4,5%), ações (3%), títulos de capitalização (2,3%) e moedas digitais (2%) também apareceram 

nas intenções, mas com menor incidência pois esses últimos considerados para perfis arrojados 

ou agressivos, são pessoas que preferem correr riscos na busca de uma rentabilidade acima da 

média. 

De acordo com a mesma pesquisa, verificou-se que 42% dos entrevistados investem 

apenas na poupança e não pretendem investir de outra forma por questão de segurança. Além 

disso, o maior nível de conhecimento observado foi na poupança, com 32% dos entrevistados, 

seguido de 11% que citaram investimentos em ações. Outros tipos de investimentos possuíram 

porcentagem inferior. 

O impacto de um controle financeiro tanto das empresas quanto das finanças de cada 

cidadão dentro do cenário econômico de um país pode vir a se tornar a virada de chave para 

uma economia saudável IFOMONEY (2018). Em pesquisa não estruturada com colegas 

acadêmicos e aos redores da UFSC, nos bares e restaurantes aos arredores do Campus da UFSC, 

as abordagens sobre o tema economia, têm se tornado frequentes. É entendido de que já se 

assumiu no Brasil uma política de educação financeira, de modo a integrá-la aos currículos dos 

cursos de ensino fundamental, médio e superior através do decreto Nº 7397/2010 tido como 

Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) juntamente com o Comitê Nacional da 

Educação Financeira (CONEF). 

O decreto possui como finalidade promover a educação financeira e previdenciária e 

contribuir para o fortalecimento da cidadania, além da eficiência e solidez do sistema financeiro 

nacional e as tomadas de decisões por parte dos consumidores, visto que com isso e juntamente 

com a tecnologia, incorporaram e ajudam nas atividades em se tratando de educação financeira 

https://www.valor.com.br/financas/5688111/metade-da-populacao-tem-intencao-de-investir
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(ENEF, 2010). Isso Faz com que a questão da educação financeira no meio acadêmico seja 

promovida, criando consciência de investidor para boa tomada de decisão com relação às 

finanças por parte dos alunos durante a graduação não deixando de lado também a questão do 

endividamento e melhorando as perspectivas de trabalhar o dinheiro ao longo do tempo assim 

como o endividamento a fim de diminuir suas causas. 

De acordo com Frankenberg (2002) o endividamento do brasileiro relaciona-se 

diretamente com a ausência de uma educação financeira. Para afirmar essa informação, o 

Sistema de proteção ao crédito (SPC), trouxe em uma pesquisa a informação de que em cada 

dez consumidores inadimplentes, observa-se que quatro são homens (42,2%) e seis são 

mulheres (57,8%). A média de idade dessas pessoas é de 36 anos, sendo que 28,9% possuem 

entre 25 e 34 anos e 23,8% estão na faixa etária de 35 a 44 anos. Além disso, seis em cada dez 

inadimplentes possuem o segundo grau completo ou incompleto (59,4%), com predomínio 

bastante expressivo de consumidores pertencentes à Classe C/D/E: 93,3%, contra apenas 6,7% 

na Classe A/B (considerada classe com maior grau de escolaridade). Mais de quatro em cada 

dez inadimplentes estão localizados na região Sudeste (46,0%), a mais populosa e 

industrializada do país. A estes se seguem os consumidores das regiões Nordeste (24,1%), 

Centro-oeste (12,3%), Norte (9,0%) e Sul (8,5%). 

Devido esse atento e na busca incessante de promover conhecimento e a necessidade de 

verificar qual o nível de conhecimento sobre investimentos financeiros e as práticas de 

investimentos dos acadêmicos nas Universidade Federais de Santa Catarina estão inseridos e 

utilizam é que baseio o atual estudo cuja pergunta de pesquisa é:  

Qual o nível de conhecimento e aplicação em investimentos financeiros dos acadêmicos 

nas Universidades Federais no Estado de Santa Catarina? 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 Analisar o nível de conhecimento e prática sobre investimentos financeiros do público 

universitário nas Universidades Federais no Estado de Santa Catarina. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar o perfil socio-econômico dos acadêmicos; 
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• Verificar se os acadêmicos conhecem ou fazem algum tipo de investimento 

financeiro;  

• Verificar e analisar se há busca de conhecimentos específicos dessa área, além 

do curso de graduação. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

É notório a função primordial de uma universidade, produzir conhecimento. A educação 

é assegurada pela Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205, como: “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 69). Sendo assim, produzir 

conhecimento a respeito do assunto investimentos financeiros é responsabilidade nossa, todos 

os participantes do ambiente acadêmico, desde alunos, até professores e responsáveis pelas 

instituições públicas. 

Além disso, Sandra Tiné -Presidente do grupo de apoio pedagógico do CONEF (Comitê 

Nacional de Educação Financeira) e Assessoria Técnica da SEB|MEC (Secretaria de Educação 

Básica) - em entrevista à TV MEC, disse que, “dentro do cenário econômico, o Brasil é visto 

como um país de pessoas super endividadas”. Assim, aprender sobre educação financeira dentro 

da sala de aula além de fundamental para a formação econômica pode vir a ser um 

fortalecimento da cidadania pois acaba tornando o cidadão desde jovem, consciente sobre a 

importância das decisões financeiras tanto na vida pessoal quanto na profissional.  

Tratar da educação financeira dentro da sala de aula se torna de extrema importância na 

formação consciente do cidadão quanto o controle de suas finanças e de suas perspectivas 

futuras de recursos financeiros, principalmente após a graduação. Por se tratar de um tema 

complexo e atual,  a ENEF (2010), traz consigo, diretrizes de implementação da educação 

financeira tratando da atuação permanente em âmbito nacional, gratuidade das ações de 

educação financeira, prevalência do interesse público, atuação por meio de atuação, formação 

e orientação, centralização da gestão e descentralização das atividades, formação de parcerias 

com órgão públicos e entidades privadas, além da avaliação e revisão periódica já que a 

disseminação do tema e a importância da educação financeira se torna atualmente evidente e 

necessário.  

A ideia de propor a educação financeira no ensino médio e fundamental, torna ainda 

mais valiosa a concepção de que educação financeira dentro da universidade mudaria toda a 
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perspectiva de mercado, formando assim investidores e pessoas conscientes e entendidas de 

economia. Com isso, é preciso verificar e analisar o cenário atual em que estamos lidando, com 

isso, as informações atribuídas e distribuídas nesse estudo podem vir a ser de grande relevância 

ao encarar os resultados das pesquisas realizadas nas universidades públicas do estado de Santa 

Catarina.  

Portanto, dada a abrangência da educação financeira, por ser um tema transversal e 

podendo ser atrelado a todas os cursos dentro do meio acadêmico, as instituições de educação 

superior, poderiam possuir na grade curricular de ensino de cada curso a educação financeira 

como um componente curricular, trazendo assim conhecimento sobre as premissas 

consideradas básicas de finanças pessoais, economia e mercado financeiro, que são, por 

exemplo, como gerir, controlar, investir e panejar os recursos financeiros.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta o embasamento teórico que permeia este estudo e está dividido 

em quatro tópicos. O primeiro de finanças pessoais, trata-se de uma visão geral do tema e sobre 

a importância do controle e planejamento financeiro pessoal; o segundo, trata de como a bolsa 

de valores veio introduzindo novas tecnologias e aprimorando o cenário de negociações em 

bolsa; terceiro, trata de como os analistas de bolsa enxergam o cenário econômico dos últimos 

10 anos em que o Brasil está inserido e as tecnologias e facilidades que adentraram esse meio; 

por último tratamos das disciplinas sobre educação financeira inserida na educação pública de 

nível superior e como o governo está preparando a inserção de educação financeira na educação 

básica para os próximos anos. 

 

2.1 FINANÇAS PESSOAIS 

 

 Nessa parte, são mostrados os conceitos básicos que os indivíduos assíduos da área 

devem dominar sobre Finanças Pessoais. Através da compilação dos dados teóricos estudiosos 

e atuantes da área compartilham informações para quem deseja melhorar a performance a 

respeito do uso e controle dos recursos financeiros que possuem.  

 Para isso, vamos tratar aqui do conceito Finanças Pessoais como um tema transversal, 

que pode ultrapassar as barreiras existentes dentro instituições de ensino tradicionais, sendo 

adicionado como complemento curricular de cada curso de formação superior existente na 

grade da instituição. É importante frisar que trataremos do aprendizado, assim como as práticas 
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de investimentos financeiros, portanto, não trataremos da diferença existente na forma de 

conseguir as informações de investimento assim como o comportamento do mercado. Essas 

obtenções de informações no caso de pessoais físicas, difere em muito grau, pois pessoas com 

recursos financeiros elevados podem dispor de um profissional tão qualificado quanto os 

utilizados por empresas. 

Em estudo realizado no ambiente universitário, LUCCHESE (2019), expõe a 

participação das mídias digitais na formação da educação e alfabetização financeira por parte 

dos alunos de Administração na Universidade Federal de Santa Catarina. Identificou-se que 

94,61% dos graduandos entrevistados possuem interesse em adquirir cada vez mais 

conhecimentos sobre o tema e que 63,74% dos graduandos que realizam investimentos, 

tiveram algum impacto de influenciadores digitais de Finanças Pessoais, trazendo assim, a 

necessidade de se tratar mais profundamente a questão de educação financeira no ambiente 

universitário. 

Mas antes disso, devemos entender que a área de finanças engloba todo o cenário 

mercadológico em que cada um está inserido. É preciso entender que, o mercado de trabalho, 

assim como o mercado financeiro, todas as negociações e prática de criação de produtos e 

serviços estão atrelados à gestão das finanças. É ela quem na maioria das vezes dita as regras 

de qual emprego buscar, qual produto criar, comprar, vender assim como os objetivos pessoais 

ou profissionais a curto e longo prazo. Pode-se considerar então que a educação financeira 

passa a ser um conjunto de processos para desenvolvimento de habilidades que facilitam com 

que as pessoas tomem decisões acertadas, realizando uma boa gestão de suas finanças 

pessoais” (POTRICH, 2013, pg.316). Além disso, muito da área de finanças é questão de 

experiência e prática, dentro do cenário ou do público social em que está inserido. Com isso, 

podemos dizer que o controle financeiro está atrelado à educação financeira e a prática de metas, 

objetivos e qualidades de gastos estabelecidos na vida de cada um. 

Segundo a ENEF (2013), as iniciativas de educação financeira em escolas públicas, por 

exemplo, eram de pouco mais de 30% apenas. Já no ano de 2018, elas saltaram para 50%. Para 

entender esse cenário, é preciso lembrar que embora o Brasil não faça parte da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a organização percebendo uma 

necessidade em disseminar a educação financeira, criou o Financial Education Project para 

estudar a Educação Financeira e propor programas de Educação Financeira nos países membros 

e em alguns não membros (OCDE, 2004). 
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A OCDE trata da educação financeira como método onde entendimento das finanças 

pessoais, a compreensão das informações obtidas para controle financeiro diante das 

oportunidades e ameaças envolvidas nas tomadas de decisões se deem de forma racional para 

que corroborem com as escolhas do indivíduo (OCDE, 2005). O estudo de Finanças pessoais, 

pode ter grande influência na vida das pessoas, além do poder de impactar significativamente 

de maneira positiva gerando mais recursos através de investimentos financeiros ou de maneira 

negativa dependendo do controle dos gastos por parte de cada um, ocasionando endividamento, 

afetando a vida profissional e até pessoal do indivíduo. Então, por esse motivo deve-se entender 

alguns conceitos sobre o termo finanças pessoais, para que cada um consiga estabelecer de 

forma ampla a administração de seus recursos financeiros de maneira competente. 

As finanças pessoais possuem como objetivos assegurar a sustentabilidade das despesas 

do indivíduo, distribuí-las proporcionalmente às receitas ao longo do tempo, assegurar riscos 

com menor custo e polo menor tempo possível e elevar o patrimônio pessoal ao máximo, 

fazendo com que cresça significativamente a fim de criar independência financeira (não precisar 

de recursos de terceiros) satisfazendo suas necessidade no presente e pensando no futuro 

(PIRES, 2007). 

 

2.1.2 DEFINIÇÕES 

  

O mercado financeiro se mantém em constante desenvolvimento, ele é um gigante que 

nunca dorme, e mesmo assim, poucos conseguem acompanhar essas mudanças positivas ou 

negativas que acontecem diariamente no mercado, assim como as perspectivas e expectativas 

econômicas atuais depositadas nas finanças empresariais e pessoais do cenário financeiro 

brasileiro.  Para isso, a capacidade de assumir seus próprios riscos financeiros, ter autonomia e 

independência naquilo que faz, traduz a base de educação financeira para qualquer pessoa que 

deseja lidar com essa nova realidade (LENZI, 2009). 

Em concordância com a busca de educação financeira, ASSAF NETO (2009), diz que 

o amplo desafio para quem quer investir, em geral, é saber onde está o dinheiro, ou ter os 

recursos financeiros na hora certa e no momento certo para aproveitar as oportunidades que 

surgem no dia-a-dia. De todo caso, começar cedo os investimentos, o controle e direcionamento 

dos recursos, pode ser o que se traduz como Finanças Pessoais de acordo com ele. 

Sandra Tiné (Presidente do Grupo de Apoio Pedagógico do Conef), em sua entrevista à 

TV MAC diz: 
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“A educação financeira vai além do que geralmente as pessoas 

entendem como algo vinculado apenas à matemática; é planejar 

para ver seus sonhos realizados. É poupar em todas as áreas, 

como economizar água fechando a torneira. E essas são ações 

que podemos trabalhar desde a educação infantil até 

adolescentes e adultos nas universidades”. (Sandra Tiné). 

 

De acordo com Gitman (2010, p.3), “finanças é a arte e a ciência de administrar o 

dinheiro”. Não basta apenas ter o capital em mãos, como também é necessário planejar, gerir, 

controlar e investir, para que não haja problemas no futuro. Gitman (2010) afirma que a ideia 

de finanças vai muito mais além do processo, envolve as organizações e os indivíduos que estão 

inseridos nos mercados, além de todos os elementos relacionados à transmissão de recursos 

financeiros. Assim, o entendimento de finanças poderá fazer com que a pessoa compreenda 

mais sobre o assunto, tornando-o de fato consciente dos recursos financeiros até as questões 

sustentáveis, como por exemplo, o controle dos gastos de recursos hídricos e os impactos dentro 

de uma organização ou o controle desses gastos na vida pessoal e profissional do cidadão.  

 Para entender melhor o parágrafo anterior, Ferreira (2010, p.350), define Finanças como 

Situação financeira, Recursos monetários e econômicos de um país, onde uma empresa ou um 

indivíduo possuem. Isto quer dizer que são bens, patrimônios tanto no âmbito global, nacional, 

quanto individual, familiar e profissional. Além disso, está relacionado com a quantia que a 

pessoa possui, controla ou gera periodicamente através dos meios que lhe convém nas 

circunstâncias em que se encontra. 

 Educação financeira de acordo com Reumond (2012), é a medida do grau em que o 

indivíduo entende em qual situação financeira se encontra e a capacidade de entender que possui 

ou não confiança para administrar, de forma apropriada os seus recursos financeiros  com o 

intuito de gerar mais riqueza ou otimizá-los a fim de manter uma visão a curto ou longo prazo. 

Já para Monteiro (2013), o termo Finanças Pessoais, traduz tudo que está relacionado 

com a gestão do próprio dinheiro, passando pela gestão das despesas, administração dos 

recursos, investimentos financeiros. De acordo com Ele, é uma área que cuida do rendimento 

financeiro pessoal, ligando os pontos com os objetivos pessoais de curto e longo prazo. Portanto 

pode estar ligada à renda familiar sendo esta tratada como renda pessoal dentro de um 

determinado público.   

Oliveira e Kaspczak (2013), está relacionada com o planejamento financeiro pessoal, e 

é um plano em que as pessoas elaboram de acordo com seus valores, buscando seus objetivos, 
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de forma a não comprometer o orçamento financeiro familiar. Dentro desse mesmo 

entendimento, direcionando Finanças pessoais como parte da educação financeira, BORGES 

(2014) entende que o objetivo real da educação financeira é criar uma mentalidade adequada e 

saudável em relação ao bom uso do dinheiro na aquisição de bens e serviços, além de auxiliar 

nas discussões e decisões de investimento e aplicações financeiras.  

 Em contrapartida, Donadio (2014), diz que a capacidade de entender e administrar as 

finanças pessoais são habilidades de extrema importância na vida do ser humano, porém é 

preciso que os indivíduos entendam os desvios do sistema financeiro ou não serão aptos a 

administrar de forma efetiva suas finanças. Contudo, pode-se verificar que a educação 

financeira está na palma de nossas mãos. Através de aplicativos e smartphones, a tecnologia 

aproxima o ser humano da informação no tempo certo e na hora certa assim como a 

possibilidade e agir e criar consciência investidora. 

 Diversos sites, como por exemplo, o Infomoney, especializado em finanças e 

investimento em mercado de capitais, direciona informações tanto para pessoa física quanto 

jurídica, no intuito de gerar no cidadão pessoa física, o sentimento e consciência de investidor. 

Além disso as corretoras de investimento mobiliário e em mercado de capitais, como a XP-

Corretora, a Clear Corretora, Corretora Toro Radar etc., e até o próprio site do Tesouro Nacional 

(tesouro Direto), buscam de forma ampla, aproximar o cidadão da educação financeira e das 

probabilidades de investimentos que acontecem diariamente. Com cursos gratuitos sobre o 

mercado financeiro, informações relevantes para tomada de decisão, eles vão além, possuindo 

assim plataformas customizadas e dedicadas para investimentos. Assim, corretoras e 

instituições de educação financeira, buscam aproximar o cidadão através das experiências, 

informações e direcionamentos que os analistas de mercado de finanças produzem através de 

suas experiências diariamente. 

 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OECD (sigla em 

inglês - Organization for Economic Co-operation and Development), conceitua a alfabetização 

financeira como uma combinação da consciência de onde está e onde quer chegar, do 

conhecimento que se possui e o pretende fazer para adquirir mais, as habilidades, atitudes e 

comportamentos necessários para a tomada das decisões financeiras de investimento ou de 

gastos, visando alcançar o bem-estar financeiro individual. (OECD, 2012) (Apud SILVA, 

Rogério, 2016). 

 Além de encarar as finanças pessoais como sendo um campo da área de finanças que 

envolve fatores macros, como por exemplo a globalização e todo o mercado financeiro em 

geral, as finanças pessoais, envolve muito mais, ela vai além e busca informações do 
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entendimento sobre o comportamento do indivíduo quanto aos recursos financeiros que possui 

para investimento. Assim, Potrich (2016) considera a alfabetização financeira como elemento 

importante na estabilidade econômica e financeira, tanto para o indivíduo quanto como para a 

economia de um país. Ainda aponta que, a alfabetização financeira é um fenômeno complexo 

e que pode ser determinante de outros fatores comportamentais, além de apresentar distinta em 

diferentes variáveis socioeconômicas e demográficas.  

 Portanto, as técnicas de gestão financeira, como planejamento, direção, controle das 

finanças, podem formar aquilo que chamamos de finanças pessoais, formando um campo de 

conhecimento distinto e podendo ser utilizado em vários cenários econômicos mercadológicos 

e no dia-a-dia do cidadão comum. Dessa forma, estudar finanças ou inserir o estudo de finanças 

dentro da rede de ensino básico, assim como buscar direcionar o público  universitários para o 

intuito de gerar mentes com consciência de investidor, trabalhando o potencial e momento 

financeiro de cada um, pode trazer uma perspectiva macro econômica de sucesso no âmbito 

nacional, facilitando também gerir as contas públicas.  

 Após o entendimento de finanças pessoais, tratando-a como uma área de conhecimento 

sistemático e transmissível, de âmbitos globais, atuando na sociedade de forma contemporânea 

e necessária,  partimos para o Planejamento Financeiro pessoal, onde o indivíduo consciente de 

suas limitações e utilizando de seus conhecimentos adquiridos com os estudos e controle 

financeiro, atua de forma produtiva e autônoma no quesito de gerar riquezas a partir do que 

possui. 

 

2.1.3 O Planejamento Financeiro Pessoal 

 

O processo de planejamento financeiro é uma atividade inerente ao ser humano, 

consciente ou não de suas ações, sempre está pautando suas ações futuras em conformidade 

com as escolhas tomadas de forma contínua (MEYER, 1997).  

Quatro em dez brasileiros estavam inadimplentes em abril de 2015, de acordo com o 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e com a Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL). Isto equivale a 55,3 milhões de pessoas, ou seja, 38% da população brasileira 

de 18 a 95 anos, com dívidas pendentes. A pesquisa revelou ainda que grande parte dos 

brasileiros faz compras sem nenhum planejamento e muitas vezes se rende ao financiamento 

fácil – principalmente por meio de empréstimos consignados.  
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Planejar financeiramente não é uma prática cotidiana do público acadêmico das 

universidades. A falta de controle e planejamento financeiro podem ocasionar situações não 

almejadas e é por isso que sua importância se faz presente em todos os momentos da vida de 

uma pessoa. Controlar e planejar o que deve ser feito com suas próprias finanças pode auxiliar 

na qualidade de vida, evitar problemas inesperados devido ao consumismo (como 

endividamento), bem como alcançar metas e objetivos que o indivíduo possui, fazendo assim 

com que o ambiente em que o mesmo vive fique melhor e que possivelmente não passe por 

turbulências. 

De acordo com Frankenberg (1999), o termo planejamento financeiro pessoal é o fato 

de definir e acompanhar estratégias voltadas para a aglomeração de bens e valores que formarão 

tudo o que uma pessoa possui. Em uma sociedade mercantil e monetizada, globalizada e 

capitalista, cada cidadão faz a roda da economia girar com o que produzem, compram, vendem 

e transformam. Tudo isso, está atrelado ao conceito de planejamento financeiro pois são 

medidas que necessariamente possuem duração de curto, médio e longo prazo, possuindo 

ocorrências inesperados que podem afetar todo o planejamento.  

 Então percebe-se também que o planejamento financeiro pessoal não é algo intacto sem 

mudanças, pelo contrário, é algo que requer flexibilidade e adaptação às modificações que 

acontecem ao longo da vida da pessoa, mas devem ser analisadas para que se alcance o objetivo 

determinado desde o início do processo, até a finalização do mesmo, podendo ter visão com 

tendência à aposentadoria (FRANKENBERG, 1999). 

Cerbasi (2004) remete a ideia de que, estar financeiramente planejado, vai além da 

atitude de não estar endividado. Ele argumenta que, planejamento financeiro remete ao 

indivíduo alcançar um padrão de vida cabível a ele e sustentá-lo e administrá-lo ao longo de 

sua vida.  

Para Domingos (2008), o brasileiro está longe de obter a cultura de planejar 

financeiramente com o intuito de poupar e buscar um futuro financeiramente estável. Isso pode 

ser visto como algo que precisa ser revisto na educação básica e atrelado ao ensino superior de 

alguma maneira abrangendo todos os âmbitos disciplinares de cada curso. De acordo com ele, 

é evidente que o brasileiro não sabe investir, e isso promove uma sociedade endividada. 

Faria (2008) complementa que, poder controlar suas finanças e tomar a decisão de onde, 

quando e como aplicar seus recursos financeiros, podem estar atrelados a formação consciente 

de um cidadão investidor, utilizando assim de técnicas e ferramentas para possivelmente 

aglomerar riquezas. Isso pode levar uma sociedade a alcançar patamares de vida financeira mais 

segura no futuro.  
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Frezatti (2009), leva em consideração o planejamento financeiro como sendo parte de 

uma pirâmide que possui como base as necessidades básicas fisiológicas e vai em direção ao 

topo a realização pessoal. Ele enfatiza que “planejar é quase uma necessidade intrínseca do ser 

humano assim como alimentar-se o é”. Assim sendo, evitar gastos é quase impossível diante da 

conjuntura econômica atual, porém planejar e controlar os gastos assim como os investimentos 

para captação de mais recursos pode ser realizável.  

Segundo Hoji (2009), o controle financeiro se dá primeiramente de forma informal e 

possivelmente lúdica. Porém é possível aprimorar o conhecimento participando de programas 

de controle financeiro e planejamento de gasto assim como de investimentos. Essa procura por 

controle das finanças, na maioria das vezes é possível observar quando indivíduo entra em um 

longo período de dívidas (ex: financiamento) e acaba criando um certo desconforto em falar 

sobre planejamento de suas finanças. 

No Brasil, devido a distribuição de renda ser um pouco tanto desequilibrada, trona-se 

preocupante a questão da educação financeira, demandando urgência na inserção do tema nas 

esferas de ensino básico, tanto quanto dispor do aprendizado dentro das universidades de forma 

horizontal e não tão somente dentro de determinados cursos e áreas específicas de ensino.  

Cerbasi (2009), aponta a ideia de que o primeiro passo de qualquer planejamento 

financeiro é equilibrar suas contas em função dos recursos que possui. Com o tempo, estudo e 

disciplina, o indivíduo começará a selecionar melhor suas alternativas de investimento 

financeiro, elevando seu planejamento de recursos a um nível satisfatório. Ele aponta ainda que, 

o maior desafio não perceber o quanto se passa do limite e sim corrigir o problema no meio do 

caminho (CERBASI, 2009). 

 O conhecimentos sobre finanças, faz com que o indivíduo tenha maior chance de se sair 

bem diante das oportunidades e diversas possibilidades de investimentos existentes em nosso 

dia-a-dia, assim, permitindo com que tomemos as melhores decisões em se tratando de controle 

ou planejamento financeiro. Instituições preocupadas com o desenrolar crescente do 

endividamento do cidadão brasileiro e no intuito de educar e desenvolver o senso crítico sobre 

finanças, bancos, instituições financeiras, universidades, MEC, CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários) e diversas outras, como corretoras, desenvolvem atividades no intuito de educar o 

cidadão quanto ao uso e aplicação dos recursos financeiros que possui (AMADO, 2011). 

 Então, o planejamento financeiro pode ser entendido como o ato de administrar o 

dinheiro com o intuito de alcançar a satisfação pessoal ou familiar. O ideal, seria fazer o 

planejamento financeiro quando ainda não se está endividado, pois se já estiver, ocorrerão mais 

problemas como corte de gastos levando o indivíduo ao desiquilíbrio financeiro (MACEDO 
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JUNIOR, 2013). Isso permite o indivíduo alcance seus objetivos no decorrer de sua vida 

financeira com mais controle da situação em que estiver exposto. 

 A partir daqui, após entender sobre finanças pessoais e planejamento financeiro e que 

os dois caminham juntos atrelados às opções de gastos ou investimento, vamos entender um 

pouco sobre o mercado financeiro e como tudo está ligado. Além disso, entender onde estão as 

oportunidades vai nos dar margem na busca de mentes independentes e conscientes de 

informação para tomada de decisão no que tange futuros investimento.  

 O mercado financeiro em si possui múltiplos pontos de encontro entre investidores. As 

negociações podem ocorrer de forma virtual, física ou à distância através de uma ligação 

telefônica. De forma objetiva, vamos tratar aqui de uma das formas de negociações mais 

utilizados atualmente, O encontro de investidores na Bolsa de Valores. É lá que a cada segundo 

quase que instantaneamente acontecem negociações entre investidores do Brasil e do mundo. 

Para isso, apresentaremos a Bolsa de Valores no Brasil e suas características, assim com sua 

evolução tecnológica na busca de alcançar patamares sociais antes nunca alcançados. 

 

3. BOLSA DE VALORES 

 

 A Bolsa de Valores, é onde acontece todas as negociações de ações de organizações de 

capital aberto (públicas ou privadas) e outros valores mobiliários. Funciona como um mercado 

organizado com transações eletrônicas seguras através de plataformas seguras.  

  A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) é o principal mercado de negociação de 

ações de empresas de capital aberto do Brasil. Fundada em 1890, sua sede localiza-se no centro 

da cidade de São Paulo. Em 2008, a Bovespa integrou-se operacionalmente com a BM&F - 

principal bolsa de mercadorias e contratos futuros do Brasil - criando a Bm&FBovespa. Em 

março de 2017, a partir da combinação da Bm&FBovespa, bolsa de valores, mercadorias e 

mercados futuros, com a CETIP- Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos 

Privados, surge a [B]³ - Brasil, Bolsa, Balcão. Como sendo uma das principais empresas de 

infraestrutura de mercado financeiro do mundo, atualmente, além de ser a única bolsa de 

valores, mercadorias e futuros em operação no Brasil, também é a maior depositária de títulos 

de renda fixa da América Latina e a maior câmara de ativos privados no país. 

Por ser uma empresa do mercado financeiro, poder ser encarada como responsável por 

produzir informações e dados para o entendimento do mercado financeiro assim como as 

possibilidades existentes de investimentos. Possui desde 1989 programas educacionais para 

quem deseja conhecer um pouco do mercado acionário e seu funcionamento. Além disso, 
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promove visitas monitoradas a fim de realizar palestras e orientações à população, na busca de 

promover o ensino sobre mercado financeiro ela promove concursos, simulações de 

investimentos e desenvolve parcerias com instituições a fim de promover o ensino e facilitar a 

inserção do cidadão pessoa física às mesmas possibilidades de investimentos que pessoa 

jurídica (BOVESPA, 2006). 

 Outro órgão do setor financeiro nacional presente na formação financeira é a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), que promove palestras e disponibiliza cartilhas gratuitas de 

educação ao investidor, além de esclarecer dúvidas dos indivíduos quanto a investimentos 

(CVM, 2006). É a CMV quem regula, fiscaliza, disciplina e desenvolve o mercado de valores 

mobiliários no Brasil. É uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério 

da Economia, possui personalidade jurídica e patrimônios próprios.  

 Através da [B]³, são negociados títulos e papéis de renda fixa e renda variável no 

mercado de capitais. A [B]³ oferece infraestrutura para essas negociações, promovendo serviços 

e sistemas pré e pós-negociação (compensação e liquidação) de ações, derivativos de ações, 

financeiros e mercadorias, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, moedas à vista e 

commodities, entre outros. 

 Assim, nos últimos 15 anos, após o advento da internet, e com toda a evolução da 

tecnologia, criação de smartphones e outros meios de comunicação e migração de várias 

empresas para o meio virtual, investir recursos financeiros e em outros ativos de mercado que 

não seja somente a poupança se tornou mais fácil ainda, pois antes era possível somente através 

dos bancos físicos.  

Com a estabilização do real em um patamar aceitável tanto por investidores internos 

quanto estrangeiros, elevou a economia brasileira a patamares antes não vistos e consolidou o 

mercado promovendo à população brasileira um cenário de controle melhor de suas finanças e 

da aparente possibilidades de adquirir conhecimento sobre mercado financeiro antes 

compartilhados somente entre as pessoas e empresas que possuíam recursos suficientes para 

bancar um profissional de finanças (Assessor Financeiro), profissional que detém conhecimento 

sobre mercado financeiro. 

Com isso, o setor financeiro se beneficiou positivamente da evolução tecnológica, 

trazendo um êxodo da Renda Fixa (modelo de investimento considerado conservador no 

mercado) para a Renda Variável ( modelo de investimento considerado de risco) além da 

promoção de ativos de investimentos de longo prazo como Tesouro Direto (Títulos do tesouro 

Nacional) e outros de Renda fixa (CDB, DCI, LC, LCI, LCA, Debêntures etc.) antes não tão 

conhecidos ou divulgados no mercado.  
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Mesmo assim, com essa transformação tecnológica, a participação de brasileiro em 

renda variável dentro do mercado de capitais não é tão significativa (FOLHA DE LONDRINA, 

2017). Ela aponta que o número de brasileiros participantes de bolsa de valores como pessoa 

física passou de 0,2% para 0,5% em 2017. Isso significa que aproximadamente 600mil contas 

de investidores estão listadas na Bolsa de Valores no Brasil. A maior participação ficou por 

conta de investidores estrangeiros, que respondem por aproximadamente 24% da participação 

acionária nesse modelo de mercado. (Fonte: [B]³). 

Perceptivelmente, a taxa básica de juros no Brasil (Selic-conhecida como Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia.) esteve em patamares elevadíssimos por muito tempo após 

a crise imobiliária no mercado americano em 2008. Isso significa dizer que, o movimentos para 

a rentabilidade atrelada à Selic ou para a poupança foi bem expressivo nos últimos 11 anos, 

pois registrou em seu período de maior elevação 14,25% a.a. e 7,5% a.a. respectivamente. Resta 

dizer que, investir todo os recursos que possui em títulos com rentabilidade nesses patamares 

torna a renda variável pouco atrativa, pois isso demonstra o apetite do indivíduo ao 

conservadorismo. 

Contudo, a resiliência e disponibilidade dos sistemas e das plataformas da B3, foram 

fundamentais e o são para o funcionamento dos mercados financeiros e para a realização de 

atividades críticas para aos negócios de mercado de capitais. Por conta disso, a Companhia 

realiza investimentos constantes na manutenção dessa infraestrutura, para a ampliação de sua 

capacidade operacional e o aprimoramento dos serviços prestados. Para executar esses 

desenvolvimentos, é preciso possuir expertise e capacidade interna, então, atua nesse 

seguimento em parceria com empresas e instituições que são referência em tecnologia, o que 

assegura a oferta de sistemas mais eficientes e constante evolução tecnológica para seu 

operacional. 

Toda a infraestrutura criada, a tecnologia empregada e o desenvolvimento das pessoas 

inseridas nesse mercado, faz com que o mercado financeiro brasileiro se torne maior ainda, 

dando oportunidade às pessoas de patamares sociais antes nunca alcançados se tornarem 

protagonistas de seus próprios investimentos. Isso pode ser visto com a facilidade em que se 

investe em papéis do Tesouro Nacional, assim como as facilidades em negociar papéis de renda 

fixa e renda variável no mercado de capitais através das corretoras e novos bancos virtuais que 

surgem. Vejamos primeiramente a diferença entre esses ativos de renda fixa e renda variável. 

 

3.1 RENDA VARIÁVEL E RENDA FIXA 
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 Podemos caracterizar a renda fixa como uma forma de empréstimo de recursos 

financeiros às instituições promovedoras do mercado de capitais como bancos, corretoras, 

empresas listadas em bolsa e até o próprio governo. É emprestar o dinheiro e obter uma 

rentabilidade acordada durante um período específico em diversos setores da economia.  

 Segundo Cerbasi (2008), os investimentos em renda fixa caracterizam se como aqueles 

que geram rendimentos fixos. Atrelados à algum índice de mercado, como por exemplo CDI 

(Certificado de depósito interbancário) + uma porcentagem fixa. Juntos promovem o 

entendimento de que a rentabilidade da renda fixa é previamente determinada no momento da 

aplicação ou no momento do resgate dela. Esses ativos são considerados de modo geral modo 

de investimento conservador, onde investidores em geral não querem arriscar os recursos 

financeiros que possuem e garantir uma rentabilidade futura geralmente maior que o 

investimento mais tradicional de mercado de renda fixa, a poupança. 

 Diferentemente do mercado de renda fixa, o mercado de renda variável não possui 

rentabilidade pré-fixada. Segundo Póvoa (2007), o mercado de renda variável é caracterizado 

pela oferta e demanda e não há como prever o que pode acontecer com o ativo.  

Já o mercado de Capitais, que possui como principal característica a renda variável, têm 

como principal característica a variação de mercado assim como o interesse do investidor nesse 

mercado.  

De acordo com Pinheiro (2007), o Mercado de Capitais pode ser definido como um 

conjunto de instituições financeiras e de instrumento que negociam valores mobiliários, 

representando assim, um sistema de distribuição de valores que têm como propósito viabilizar 

a capitalização de empresas e dar liquidez aos títulos emitidos por elas. Esse encontro entre 

Compradores e Vendedores se dá na [B]³, na bolsa de valores, de forma virtual, através de 

tecnologia especializada e desenvolvida com o intuído de promover rapidez, segurança e 

liquidez às negociações de mercado, principalmente de renda variável.  

Além disso, a Bm&FBovespa com o intuito de ter uma visão ampla do cenário 

financeiro, apresenta argumentos de que é preciso estar atentos aos índices e taxas de mercado 

que fazem a economia no Brasil acontecer, vejamos algumas: 

• Taxa Selic; taxa básica de juros da economia, possui variação mensal e serve de 

parâmetro para todas as outras taxas praticadas no mercado. 

• IPCA; Índice de Preços ao Consumidor Amplo, índice responsável por medir a inflação 

no Brasil. É uma taxa aferida todos os meses pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
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• Taxa CDI; Certificado de Depósito Interbancário, é a média de juros praticada pelos 

bancos através dos depósitos interbancários de curtíssimo prazo (1 dia) feitos entre 

instituições financeiras a fim de sanarem seu caixa. Por regra do Banco Central, todos 

os bancos precisam fechar o dia com caixa positivo.  

• PIB; Produto Interno Bruto, representa a soma de todo valor monetário e de todos os 

serviços e bens finais produzidos em uma determinada região. Possui como principal 

objetivo, ser o indicador para mensurar a atividade econômica de um país excluindo 

todos os bens de consumo intermediário.  

• Ibovespa; é o principal índice de ações da bolsa de valores e acompanha o 

comportamento da oferta e demanda em relação às ações negociadas na bolsa de valores 

possuindo em seu portifólio uma carteira de ações, servindo assim como base para os 

fundos de investimento e parâmetro de mercado de capitais. 

• IBrX: É o indicador do desempenho médio das cotações dos 100 ativos de maior 

negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. 

Além desses, existem vários outros que compõem o mercado financeiros, mas não 

vamos tratar aqui por tratar esse como os mais observados no mercado acionário e de renda 

fixa.   

Relacionando a prática de planejamento financeiro anteriormente apresentada em 

finanças pessoais e o conhecimento gerado, juntos refletem na separação do capital para 

aplicação financeira a qualidade do conhecimento nas decisões tomada. Assim, o simples fato 

de organizar a vida financeira ou tomar anotações sobre o assunto, faz com que os passos dados 

nessa direção sejam formados conscientes e claros sobre o orçamento que cada indivíduo 

possui. 

 Toda essa disseminação de conhecimentos de investimento e de finanças pessoais, assim 

como os vários tipos de papéis para investimentos aproximados à população antes nunca vistos, 

têm gerado uma busca incessante por educação financeira. Tudo está alinhado com o 

crescimento tecnológico do país, divulgação das informações necessárias, e com a necessidade 

de se incluir ao mercado de investimento as pessoas de baixa renda. Além disso, nos últimos 

anos, houve uma busca instintiva pelo conhecimento e controle financeiro, simplesmente pelo 

fato de o Brasil estar passando por várias crises políticas e econômicas atreladas também à crise 

dos Estados Unidos com alguns países, asiáticos e europeus. A seguir, veremos como o mercado 

financeiro têm se comportado na busca de inclusão financeira e como o cidadão brasileiro têm 

se dirigido para isso.  
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3.2 PANORAMA DO MERCADO FINANCEIRO NOS ULTIMOS 10 ANOS 

  

 O desenvolvimento de novas tecnologias a fim de facilitar o investimento em mercado 

de capitais por parte de pessoas físicas, trouxe a possibilidade de se propagar métodos de 

investimentos em renda variável que antes era compartilhada somente entre pessoas que 

possuíam grandes recursos financeiros assim como corporações de grande porte. A tecnologia 

trouxe tanta facilidade em investimento que nos últimos 15 anos que bolsa de valores dobrou a 

quantidade de pessoas físicas participantes do mercado acionário. Fonte: [B]³. 

 Através das plataformas de investimentos dentro das corretoras, é possível comprar e 

vender ações de várias empresas no mercado de capitais, assim como investir no mercado 

imobiliário através de fundos de investimentos, criar uma carteira de renda fixa, assim como 

participar de carteiras de investimentos de ações que analistas e produtores de informações 

valiosas no mercado entregam aos investidores diariamente. 

 Conforme foi dito anteriormente, apenas 0,2% dos brasileiros possuem contas ativas na 

bolsa de valores em 2017, isso representa aproximadamente 600mil investidores no mercado 

acionário. O site G1 (2019), trouxe recentemente em pesquisa realizada juntamente com a [B]³, 

informações de que houve um aumento de 38% de investidores pessoas físicas. 

 A gráfico abaixo demonstra a evolução de participação no mercado acionário por parte 

de pessoas físicas nos últimos 11 anos de atuação da bolsa de valores do e seu aprimoramento 

por novas tecnologias, facilitando assim o acesso e inclusão de novos investidores. 

  

Gráfico 1 Brasileiros que Investem na Bolsa Pessoas Físicas 
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Fonte: B³  

 Em contrapartida, a busca por informações sobre controle financeiro e o aprendizado de 

finanças pessoais tem se tornado algo transformador para o mercado financeiro. Além disso, o 

crescimento se dá pelo fato de as expectativas macroeconômicas atuais serem positivas e as 

facilidade que as corretoras trazem para participação na compra e vendas de ações serem 

atualmente baixíssimas comparadas a 10 anos atrás. Era preciso um aporte mínimo de 30mil 

reais para compra de uma ação de pendendo da empresa. Hoje, as corretoras precisam de um 

aporte de no mínimo R$100,00 (cem reais) para que uma pessoa física possa participar do 

mercado de ações na compra ou na venda de um ativo de mercado além de trazer como 

facilidade o custo zero de corretagem. 

 As perspectivas do mercado financeiro trazida por analistas de mercado e as 

informações que produzem dentro do cenário econômico atual são crescentes. As tecnologias 

criadas a fim de aproximar mais a pessoa física e a diminuição dos custos operacionais, 

facilitam investimentos em renda fixa como Tesouro nacional, CDB, LCI, LCAs, LCs, Fundos 

de renda variável ou renda fixa e de multimercado, ações, opções e moedas. São inúmeras 

corretoras e empresas que atualmente aprimoram suas plataformas a fim de facilitar e otimizar 

a operação dos investidores. Para facilitar o oferecimento de plataformas e níveis operacionais 

de ativos com pouco, médio ou grande risco financeiro, as corretoras e os bancos fazem uma 

avaliação do indivíduo a fim de atingir o menor risco possível dentro do cenário de investidor. 

Abaixo estão inseridas as características de investidores analisadas pelas mediadoras de 

operações financeiras. 
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• Conservador, que é o menos disposto a correr riscos, ainda que sua rentabilidade seja 

menor. Esse tipo de investidor costuma optar por investimentos de baixo risco. 

• Moderado, que busca um equilíbrio maior entre o risco do investimento e a rentabilidade. 

Costuma buscar investimentos de médio risco ou por um mix de investimentos de maior e 

menor risco. 

• Agressivo, que é o investidor mais disposto a fazer apostas arriscadas. Em busca de 

retornos maiores, é mais propenso a optar por investimentos de alto risco. 

 

Abaixo, um gráfico de uma plataforma de investimento para pessoa física, com ordem de 

compra no mercado acionário.  

Figura 1- Gráfico de Plataforma de Investimento 

 

     Fonte: Clear corretora 

 

Esse é um gráfico de mercado futuro, mais precisamente de Minicontrato de Índice 

(WINQ19), que apresenta ordens de compra e venda, movimentação de mercado volume de 

negociações. Atualmente a corretora, exige como garantia para operação cerca de R$25,00 para 

colocar uma ordem de compra ou venda desse ativo. 

 Além das plataformas de investimentos existentes atualmente no mercado, o investidor 

tem a possibilidade de adquirir através das corretoras de valores de robôs de investimentos que 

operam a favor do mercado ou contra o mercado, o que vai depender das estratégias 

estabelecidas no momento de operacionalizar a tecnologia. 
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 Com toda inovação tecnológica e todo o cenário econômico em desenvolvimento, para 

entender o mercado financeiro, pesquisas são realizadas por instituições a fim de aumentar ou 

produzir cenários favoráveis para a economia brasileira para os próximos anos, sendo assim, o 

relatório Focus do Banco Central traz uma perspectiva de mercado para os próximos anos, e 

trouxe na última pesquisa realizada dados controversos ao que os analistas de mercado achavam 

sobre a taxa básica de juros do mercado, se mantendo no patamar atual de 6,5% ao restante do 

ano de 2019.  

 Assim, ficar atento ao mercado e às informações produzidas pelas instituições 

financeiras diariamente pode ser de extrema relevância, fazendo com que crie nos indivíduos 

consciência de investidor e controle financeiro, trazendo valor para os recursos financeiros no 

tempo e uma educação financeira consciente. 

 

4. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Lusardi e Tufano (2009) faz ligação de educação financeira com o conhecimento que o 

indivíduo possui sobre finanças e economia com decisões financeiras voltadas à aposentadoria. 

Esse tema aposentadoria, atualmente tem se tornado meio de discussão em todos os âmbitos do 

cenário econômico, já que a reforma da previdência tem formado opiniões controversas dentro 

do cenário político. 

Em se tratando de educação financeira, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor 

PROCON São Paulo (2017) trata como uma maneira de se manter o equilíbrio das finanças 

pessoais. Levando em consideração que, finanças está ligada diretamente na qualidade de vida 

da pessoa, isso nos leva ao entendimento de que a administração do dinheiro pessoal aliado 

com um planejamento de despesas e com as metas programadas, é possível que se atinja um 

ótimo resultado, evitando ainda situações de estresse, brigas familiares, endividamento, 

desgaste físico e mental. É possível observar que a educação financeira presente na vida do 

indivíduo traz muitas possibilidades refletindo na organização pessoal e profissional, além de 

uma satisfação pessoal  através retenção de patrimônio financeiro e de conhecimento sobre o 

assunto, trazendo ao indivíduo também mudanças de hábitos (FUNDAÇÃO PROCON SP, 

2017). 

 O tema atualmente tratado como de grande expectativa de crescimento econômico, a 

Reforma da Previdência, e as perspectivas futuras de vida plena do cidadão comum, 

trabalhador, poderia ser visto de forma que o indivíduo que procura educação financeira pense 

no futuro. Assim, Remund (2010), trata como indivíduo alfabetizado financeiramente, aquele 
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que possui conhecimento sobre finanças e conhecimento para manter um controle a fim de 

permitir-se criar uma qualidade de vida e tomar decisões de acordo com as mudanças que 

ocorrem diariamente na sua vida.  

Na 6ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), durante sete dias, houve 

palestras, atividades e uma série de ações ligadas ao assunto movimentaram todo o país. O 

Banco Central (BCB), coordenou um rodshow a fim de apresentar um projeto de Educação 

Financeira nas escolas. A fim de promover a educação financeira, o BC procurou desenvolver 

uma plataforma que integre educação financeira nas escolas juntamente com a educação básica 

de ensino tradicional. Sua implementação como projeto-piloto está marcada para 2020 e possui 

expectativa de expansão em 2021.  

 A Exame (2019), recentemente apresentou uma matéria sobre as instituições de ensino 

terem até o fim do ano de 2019 para se adaptarem à nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), promovendo a Educação Financeira.  

Em sua entrevista, Lélia Longen Fontana, coordenadora editorial de Matemática da 

Conquista Solução Educacional diz: 

“As experiências vividas ao longo da infância e da adolescência 

influenciam na formação de aspectos relacionados à cidadania. A 

educação financeira está diretamente relacionada à construção da 

cidadania. Em tempos de consumismo desenfreado, é preciso 

desenvolver o senso crítico dos alunos em relação ao consumo. Além 

disso, discutir aspectos ligados ao desequilíbrio financeiro, à falta de 

planejamento, ao desemprego e seus efeitos nas famílias torna-se 

relevante. Portanto, educar sob o olhar da Educação Financeira é uma 

maneira de preparar crianças e jovens para o futuro, favorecendo sua 

formação cidadã e tornando-os capazes de estabelecer julgamentos, 

tomar suas próprias decisões e atuar de forma crítica em relação aos 

problemas colocados pela vida em sociedade” (Lélia Longen Fontana-

Revista Exame 2019). 

 Percebe-se que a educação financeira está sendo tratada com urgência no cenário 

educacional brasileiro. Contudo, Bessa (2014), ressaltaram que as últimas décadas têm marcado 

intensificadas mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas e tecnológicas que afetam o 

comportamento de pré-adolescentes e jovens até adultos, fazendo com que geração necessite 

de investigações sobre a intensidade na compreensão do mundo econômico e das finanças 
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pessoais atreladas às decisões que são tomadas com base no entendimento de finanças e geração 

de recursos a fim de proteger o capital ao longo do tempo.  

 A Associação de Educação Financeira no Brasil (AEF-Brasil) trata da Educação 

Financeira não com um conjunto de ferramentas de cálculo, mas sim como uma leitura de 

realidade, de planejamento de vida, de prevenção e de realização individual e coletiva. Assim, 

faz todo sentido o tema ser trabalhado desde os anos iniciais da vida escolar, afinal, é neste 

espaço onde damos os primeiros passos para a construção de nosso projeto de vida. 

 Diante de todo o exposto sobre Finanças pessoais e mercado financeiro é possível que 

o plano de desenvolvimento e inserção da educação financeira tenha em pouco tempo como 

resultado o melhoramento da economia e a percepção do mercado por parte do cidadão comum 

(pessoa Física). Acredita-se que disseminar informações sobre mercado e fortalecer a educação 

através de novos projetos sociais visando o crescimento da economia, também é, em todo seu 

contexto contribuir para o fortalecimento da economia formando cidadão conscientes e capazes 

de criar um cenário financeiro melhor e estável no futuro.  

 

5. METODOLOGIA 

 

 Este capítulo tem como objetivo demonstrar qual foi o caminho trilhado para a execução 

da pesquisa, e assim explicar a lógica seguida nas várias etapas apresentadas durante a criação 

do trabalho. Serão conceituados o tipo de pesquisa utilizado, bem como o porquê da sua 

utilização, a fim de que o leitor entenda a sua importância durante o passo-a-passo e o que irá 

agregar para o trabalho. É abordada a escolha da metodologia para responder ao problema de 

pesquisa, assim como cumprir os objetivos geral e específicos estabelecidos, bem como as 

ferramentas utilizadas para sua execução. 

 

5.1  METODO DE PESQUISA 

 

 Sob a perspectiva de sua natureza, as pesquisas podem ser classificadas como básicas 

ou aplicadas (exploratória ou conclusivas- descritiva ou causal) respectivamente. Assim, de 

acordo com o que afirma Prodanov e Freitas (2013), as pesquisas básicas envolvem o objetivo 

de gerar novos conhecimentos, sem necessariamente aplicação prática, as pesquisas aplicadas 

buscam soluções práticas para problemas específicos, com interesses locais.  
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Possuindo como propósito o estudo descritivo quanto aos seus objetivos, então a 

pesquisa pode ser considerada descritiva. No presente trabalho de conclusão de curso, o método 

de pesquisa a ser utilizado é classificado como aplicado. 

De acordo com Gil (1999), as pesquisas descritivas possuem o propósito de realizar a 

descrição das características de uma população previamente estipulada e a formação de relações 

entre determinadas variáveis. Com relação ao ponto de vista da abordagem do problema, as 

pesquisas em geral podem ser classificadas como qualitativa ou quantitativa. A qualitativa, tem 

o ambiente como fonte direta de dados. Nesta situação, Prodavov e Freitas (2013) reforçam que 

o pesquisador tem um trabalho mais intensivo de campo, não fazendo o uso de dados estatísticos 

como centro do processo de análise, como na pesquisa quantitativa. 

No presente estudo, o tipo de pesquisa a ser considerada tem como característica a 

abordagem quantitativa. Em consequência do tipo de pesquisa, o trabalho monográfico terá 

como enfoque principal a utilização de técnicas de Levantamento de dados, utilizando de 

questionário estruturado como instrumento de coleta de dados. 

O Levantamento de dados é um questionário estruturado, dado a uma amostra de uma 

população e é destinado a obter informações especificas do entrevistado. Baseia-se no 

interrogatório dos participantes, cujas perguntas referem-se a comportamento, atitudes, 

intenções levando em consideração que podem ser feitas as perguntas verbalmente, sendo 

pessoal ou por telefone ou por uso de ferramentas virtuais como e-mail, formulários eletrônicos 

ou através de aplicativos de mensagens virtuais (nesse último, considerando a Netnografia 

como instrumento de coleta de dados). 

 

5.2  FONTES DE PESQUISA 

 

Para realizar a pesquisa sobre o nível de conhecimento e prática de investimento financeiro 

dos acadêmicos nas Universidades Federais no estado de Santa Catarina, foram considerados 

aspectos bibliográficos como dados secundários, sendo os autores que estudaram e/ou estudam 

o perfil econômico social como fonte de pesquisa para estudos relacionados à educação 

financeira, mercado financeiro, estudo de renda fixa e variável e considerar-se-á a coleta de 

dados, através do questionário para análise como fonte primária de estudo. 

O período de pesquisa realizou-se dentro do 2° semestre letivo de 2019, e se deu de agosto 

a outubro do mesmo ano. Como dados primários, fez-se levantamento de dados dentro das 

unidades da UFSC e UFFS-Chapecó presentes no estado de Santa Catarina, através do 
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instrumentos de pesquisa, sendo o público alvo os universitários em diferentes estágios de 

formação, idade, curso e campus.  

  

5.3  DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Primeiramente foram feitas pesquisas teóricas em artigos acadêmicos, em site e artigos 

de notícias sobre finanças, assim como tentou-se estabelecer uma relação entre os artigos 

encontrados para embasar a ideia principal da relação entre educação financeira e os objetivos 

estabelecidos acima, assim como a relação com o problema de pesquisa. Pesquisas sobre 

conhecimento em educação financeira no Brasil e inadimplência, também fizeram parte do 

composto do trabalho. 

Por fim, foi feita uma pesquisa de campo através da ferramenta Google formulário 

virtual, a fim de atingir uma área geográfica e quantidade de respondente significativos, a fim 

de coletar informações sobre como é o cenário de pesquisa e procurar entender a deficiência na 

educação financeira dentro das universidades bem como a necessidade e busca pela qualidade 

de vida ligada a situação financeira nos dados analisados. O levantamento dos dados como dito 

anteriormente, foi com o uso de questionário e a análise dos mesmo se foram de forma 

estatística. 

Assim sendo, este capítulo terá como objetivo, descrever as análises dos resultados 

obtidos através do estudo de perfil (idade, gênero, curso e fase predominante de graduação) e 

da análise de educação financeira (decisões de investimento, conhecimento sobre finanças e 

prevenção financeira). As pesquisas aqui realizadas podem ser utilizadas com o intuito de 

entender as atitudes dos acadêmicos em relação as suas finanças e as práticas de investimentos 

financeiros, alinhando assim o entendimento das bases de educação financeira que cada 

indivíduo possui através de estudos teóricos e as práticas de investimento. 

 

5.4  SUJEITO DA PESQUISA 

 

Para análise do nível de conhecimento e prática de investimento financeiro dos 

acadêmicos na UFSC , foi feito uma pesquisa através de questionários de modo virtual através 

da ferramenta Google Formulários, com alunos dos Campus de Florianópolis, Joinville, 

Araranguá e Chapecó.  Assim se tratando, a pesquisa trouxe informações dos respondentes 

sendo participantes dos cursos de Administração, Agronomia, Secretariado, Matemática, Eng. 
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de Materiais, História, Relações Internacionais, Letras Alemão, Farmácia, Direito, Ciências 

Biológicas.  

Entende-se que período acadêmico sendo uma experiência enriquecedora, é possível 

que os alunos saiam da vida acadêmica com uma bagagem para o mercado de trabalho ou para 

empreender que necessite do conhecimento em finanças.  Segundo França (2011), os jovens 

estudantes não possuem o hábito de poupar e investir, geralmente suas economias são 

destinadas a uma necessidade imediata como por exemplo, a compra de um carro, festas ou 

realizar uma viagem.  

Assim, para entender esse mundo complexo e de perfis multiculturais, onde pode ser 

que a educação financeira possua pouca prioridade e para que possa-se alcançar os objetivos 

traçados anteriormente, é tomado como base de estudo o número de alunos matriculados nos 

cursos demonstrados na tabela abaixo no período letivo de 2019/2. Os cursos foram 

identificados através da ferramenta de levantamento de dados e as quantidades de alunos foram 

obtidas através do contado com as secretarias de cada centro responsável por curso.  

Após a aplicação do questionário, obtivemos informação dos respectivos cursos abaixo 

mencionados. 

 

Tabela 1Quantidade de Alunos nos cursos 

Cursos Matriculados Responderam %percentual/curso 

1. Cursos/Campus Amostra Matriculados 
porcentagens por 

cursos 

Adm. - Florianópolis – 

UFSC 

119 
879 

13,4% 

Administração-UFFS-

Chapecó 

54 
400 

13,5% 

Agronomia UFSC 2 512 0,4% 

Eng. Mecatrônica-UFFS 1    

RI-UFSC-Florianópolis 28 359 7,8% 

Direito-UFSC-

Florianópolis 

5 
889 

0,6% 

Farmácia-UFSC-

Florianópolis 

2 
584 

0,3% 
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Doutorado-Adm. UFSC 1 57 1,8% 

Engenhaira-UFSC-

Florianópolis 

1 
 

  

História-UFFS-Chapecó 2 213 0,9% 

Mestrado MTM-UFSC 

Joinville 

1 
 

  

Matemática-UFSC-

Florianópolis 

13 
156 

8,3% 

Secretariado Executivo-

UFSC-Florianópolis 

2 
172 

1,2% 

CFH-UFSC-Florianópolis 3 299 1,0% 

Letras Alemão-UFSC-

Florianópolis 

3 
95 

3,2% 

Total 237 3736 6,3% 

      Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações obtidas nas secretarias dos cursos de cada Campus. 

 

A tabela 1 demonstra a quantidade de pessoas que participaram da coleta de dados desde 

trabalho, e a quantidade de pessoas que estão matriculadas no semestre 2019.2. Para obtenção 

desses dados de quantidades de pessoas matriculadas, foi preciso entrar em contato com as 

secretarias de cada curso. Assim, foi estabelecido a população e amostra estatística desse grupo. 

Além disso, têm-se a identificação de participantes de vários cursos e regiões, o que nos traz 

uma boa noção geográfica de coleta de dados, contendo vários perfis diferente que logo será 

exposto.  

Na Figura 1 demonstra-se a fórmula para obtenção desse número  de amostra levando 

em consideração o número de alunos dos cursos que obtivemos resposta através do 

questionário. Após a descoberta da população total do estudo, foi adotado o processo de 

amostragem que de acordo com Mattar (2005), permite selecionar um número adequado de 

indivíduos de modo que se possa fazer generalizações de forma confiável mesmo que a 

população da amostra seja grande. 
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Figura 2- Fórmula para cálculo de população finita 

 

Fonte: netquest.com.br 

Onde: 

n = é o tamanho da amostra; 

N= Tamanho da população; 

Z²(∝/2)= 1,96; desvio padrão (valor tabelado); 

p = estimativa da proporção; 

e = Margem de erro amostral (máxima diferença permitida entre p e ). 

Para se obter uma amostra significativa, Barbetta (2002) relata que é fundamental para 

se determinar um número de pessoas ou elementos da amostra, que se especifique o erro 

amostral tolerável, mostrando assim o quanto aquela amostra está passível de erro. Aplica-se 

neste estudo, a porcentagem de 95% de nível de confiança e  5% de erro amostral tolerável, 

sobre uma amostra final coletada com base estatística de 237 de uma população de 3736 obtida 

através do levantamento de dados junto às secretarias de cada curso apresentados na tabela 1. 

É uma amostra de 6,3% do total da população, tendo como amostra mínima para o presente 

estudo a quantidade de 187. 

A Figura 2 demonstra o resultado de cálculo com base nas estimativas da ferramenta 

utilizada. 
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Figura 2-Cálculo Amostral 

 

                Fonte: felipelopes.com/CalculoAmostra.php 

 

5.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O levantamento de dados da presente monografia faz uso da ferramenta  questionário 

estruturado, como técnica de coleta de dados, dado a uma amostra de uma população e é 

destinado a obter informações especificas dos entrevistados. É definido por Gil (2010) como 

uma técnica de investigação composta, contendo um número elevado de questões que  busca 

por finalidade conhecer perfis, opiniões, crenças, sentimentos, expectativas e experiências 

vivenciadas pelo indivíduo nos mais diversos cenários. Além disso, é um método que facilita a 

coleta de dados e atinge um maior público e região levando em consideração a necessidade e 

rapidez da coleta de dados (Amaro et, al.2005).    

Levando em consideração os fatos aqui apresentados, o questionário utilizado baseia-se 

no interrogatório dos participantes, de forma virtual, cujas perguntas referem-se a 

comportamento, atitudes, intenções sobre conhecimento em investimento financeiro e prática 

de dele, levando em consideração que podem ser feitas as perguntas verbalmente, caso 

necessitasse. Assim, as fontes bibliográficas apresentadas, fez-se uso da ferramenta 

questionário contendo 31 questões divididas conforme apresentado em seguida no quadro. 
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Quadro 1-Divisão do questionário 

 
Primeiro bloco:  

6 questões 
 

Segundo bloco: 

5 questões 

Terceiro bloco: 

9 questões 

Quarto bloco:         

11 questões 

Perfil dos 

respondentes: faixa 

etária, gênero, 

estado civil, se 

possui filhos renda 

familiar e nível de 

escolaridade 

Perspectivas 

financeiras: se faz 

ou não, porque e há 

quanto tempo faz 

investimentos 

financeiros. 

Mercado de capitais 

e investimentos: 

conhece ou não 

renda fixa ou 

variável, assim 

como tipos de 

investimentos e 

intenções de riscos 

ou não.  

Fonte de 

aprendizado: sobre 

a instituição de 

ensino, perspectivas 

de ensino de 

finanças, fonte de 

conhecimento 

avaliação do 

questionário. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

O questionário possui em seu total, 31 questões distribuídas em 4 blocos. 

 O primeiro bloco, teve por objetivo captar informações sobre o perfil dos respondentes, 

através de perguntas fechadas com opções entre 1 e 5, e opções de sim e não, levando em 

consideração, faixa etária, gênero, estado civil, se possui filhos ou não, e nível de escolaridade 

mesmo dentro de uma instituição de ensino superior. 

 O Segundo bloco contém 5 questões que buscam evidenciar se existe por parte dos 

respondentes atitude de investimentos financeiros ou não e há quanto tempo o fazem. Além 

disso, nesse bloco é possível identificar se há ou não intenção por parte dos respondentes de 

investir recursos financeiros a longo prazo ou para aposentadoria e quais motivos o não 

levariam a fazer. São todas perguntas com somente 1 opção de resposta. 

  Terceiro bloco, busca trazer informações sobre conhecimentos de mercado de capitais. 

São 9 questões sobre renda fixa e variável e se os respondentes possuem um mínimo de 

conhecimento a respeito da área e mercado de capitais, levando em consideração renda fixa e 

renda variável e muitas das perspectivas de investimentos existentes em ambas as opções. Aqui 

é utilizado de muitas das siglas  de papéis e ativos financeiros evidenciadas por analistas nas 

explicações sobre mercado financeiro em renda fixa e renda variável. No terceiro bloco, 
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incluímos também 1 questão sobre risco financeiro e porcentagem (%) de uma possível 

alocação de recursos financeiros para investimentos por parte do público estudado.  

 No quarto e último bloco do questionário continuamos com a mesma ideia do bloco 

anterior, mas trazendo siglas de índices financeiros no mercado de capitais. Além disso, 

buscamos coletar dados sobre fontes de conhecimentos do público alvo. Aqui utilizamos da 

escala de LIKERT de 1 a 5 (sendo 1 para nada e 5 para muito) para  uma auto avaliação de 

conhecimentos sobre mercado de capitais, para avaliação. Ainda nessa linha, solicitamos uma 

avaliação do curso e da instituição de ensino dentro dos mesmo critérios apresentados aqui, 

utilizando da mesma técnica. Por fim, no quarto bloco, é possível verificar uma avaliação do 

questionário utilizando da escala de LIKERT para tal  e uma pergunta aberta sobre a instituição 

de ensino quanto para o questionário. 

 O questionário em geral, foi criado com base sobre o que se discutia com alunos em 

encontros de eventos sobre finanças e economia e com base nas informações obtidas através de 

pesquisa virtual em conversa informal através de chat ao vivo com influenciadores digitais 

como Igor Rodrigues Luis, analista da Clear Corretora, Rodrigo Cohen, da Rico Corretora e 

Aliakyn Pereira de Sá, analista da XP Investimento, todos atuantes de mercado financeiro há 

15 anos.  Sua avaliação foi apreciada junto ao orientador Prof. Dr. André Luis da Silva Leite e 

validada para dispersão junto aos alunos nas instituições de ensino de forma virtual. Foram 

utilizados canais de distribuição de informações como o Fórum Acadêmico, canais de 

mensagens eletrônicas com o link do questionário, WhatsApp, Messenger e e-mail diretos.  

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo tem como intuito apresentar os resultados e as análises das respostas 

obtidas através do questionário aplicado, descrever as análises dos resultados obtidos a partir 

dos dados coletados durante a realização da pesquisa. Sendo dividido em quatro partes, a 

primeira irá abordar o perfil dos respondentes, através das variáveis socioeconômicas e 

demográficas. Em um segundo momento, apresentar-se-á análise das perspectivas financeiras 

do acadêmicos retratadas através da ferramenta questionário, questões sobre conhecimento a 

respeito de mercado de capitais, fontes de aprendizados e avaliação do curso e universidade em 

que cada um se encontra.  No mesmo são apresentados gráficos com os dados que são divididas 
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por temas e posteriormente, é feito um diagnóstico do que foi coletado para conhecer e analisar 

como está sendo tratado o tema de educação financeira dentro do cenário acadêmico e as 

práticas de investimentos. 

Para esta coleta, utilizamos a questionário estruturado como ferramenta de coleta de 

dados, contendo 31 questões com temas relacionados aos perfis dos entrevistados como 

perspectivas financeiras, se fazem ou não investimentos, e quais setores da economia investem 

seus recursos, sendo os ativos de renda fixa e renda variável o cenário proposto. O público alvo 

foram todos os acadêmicos das Universidades Federais no estado de Santa Catarina. Porém, é 

utilizado como população para coleta de amostra a quantidade de alunos em cada curso 

apresentado através do questionário. Trazendo uma amostra estratifica de 228 questionários 

respondidos para uma probabilidade estatisticamente já apresentada de no mínimo 139.  

6.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 Após a coleta de dados, atingiu-se o número de 236 questionários válidos, sendo 

excluídos 1 pois apresentava perfil de uma faculdade Municipal na região da grande 

Florianópolis, 3 de uma instituição estadual, e 2 de uma faculdade particular, mesmo colocando 

como filtro estudante de Universidades Federais no Estado de Santa Catarina. 

O gráfico abaixo demonstra em porcentagem a participação na pesquisa dos cursos 

evidenciados na tabela 1.  

Nele podemos observar a participação de outras universidades na pesquisa aqui 

retratada. É perceptível a participação de cursos específicos 
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Gráfico 2- Cursos/Localidade dos Entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

Os valores em porcentagens em todos os gráficos e tabelas utilizados nesse trabalho 

monográfico estão arredondados de acordo com os critérios de arredondamento em estatística 

tanto para mais quanto para menos levando em consideração os números maiores ou menores 

que 5, ou iguais a 5 após a vírgula.  

É perceptível a participação dos graduandos em Administração-UFSC na pesquisa. 

Logo, o intuito do questionário não seria separar por cursos e sim tirar alguma análise do 

cenário, porém, tem-se a chance de demonstrar nesse contexto, de que através da participação 

dos graduandos do curso de administração no questionário, há uma expressiva busca por 

informação a respeito de finanças sendo aqui acompanhado por uma representatividade de 50%  

sendo 118 dos entrevistados. Seguido por  54 ou seja 23% dos respondentes graduandos em 

Administração na Universidade Federal da Fronteira Sul unidade de Chapecó, 12% são 

matriculados do curso de Relações Internacionais da UFSC somando a quantidade de 28 

entrevistados. Em seguida temos, os graduandos do curso de matemática que possuem um total 

50%

23%

12%

2%
1%

6% 1% 1%

Adm - Florianópolis - UFSC

Administração-UFFS-Chapecó

Agronomia Ufsc

Eng. Mecatrônica-UFFS

RI-Ufsc-Florianópolis

Direito-UFSC-Florianópolis

Farmácia-UFSC-Florianópolis

Doutorado-Adm-UFSC

Engenhaira-UFSC-Florinópolis

História-UFFS-Chapecó

Mestrado MTM-UFSC Joinville

Matemática-UFSC-Florianópolis

Secretariado Executivo-UFSC-
Florianópolis
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de 13 participantes, ou seja, 6% dos entrevistados seguidos pelos restantes dos cursos com uma 

baixa representatividade de participação sobre o tema proposto de 1% e 2 %.  

 Além disso, o presente trabalho busca evidenciar quais os perfis dos interessados em 

temas de finanças e fica evidente nos gráficos abaixo a participação e faixa etária dos 

respondentes. É importante destacar que quanto mais cedo procurarmos informações sobre 

finanças, a longo prazo, os investimentos podem se tornar mais atrativos devido aos juros ao 

longo do tempo serem muito rentáveis, dependendo do tipo e qual investimento estiver disposto 

a investir.  

 Assim, os gráficos abaixo demonstram essas informações em 4 etapas, gênero, faixa 

etária de idade, renda mensal e nível de escolaridade.  

 O Gráfico 3- Gênero, mostra uma ligeira diferença entre perfil de participantes. Através 

dele, pode-se observar uma expressiva participação do gênero feminino levando nossa análise 

para o patamar de igualdade de interesse entre gêneros para o tema finanças e investimento com 

tendência à aposentadoria.  

 

Gráfico 3- Pesquisa de Gênero 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

52%48%

Masculino Feminino
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Gráfico 4- Faixa Etária 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

Em seguida, é apresentado gráfico 3.1 de faixa etária, nele podemos perceber que a 

maior participação é de pessoas com faixa etária entre 18 e 25 anos. Seguido por pessoas da 

faixa etária entre 26 e 34 anos. Com menor participação, pessoas de faixa etária acima de 34 

anos. Acredita-se que seja justificada pelo fato de serem universitários e em sua maioria, 

pessoas acima de 34 anos já tenha sua formação.  Abaixo, verificaremos em que nível financeiro 

o público entrevistado está. Levando em consideração os níveis financeiros estabelecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) na figura 2 abaixo têm o resultado da 

pesquisa de renda mensal classificados em uma faixa financeira muito utilizada pelo IBGE que 

é o salário mínimo.   

O salário mínimo é legalmente a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo 

empregador a todo trabalhador, pelo tempo e esforço gasto na prestação de bens e serviços. 

Deve ser capaz de satisfazer, em determinada época, as suas necessidades normais de 

alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte e de acordo com a Lei nº 13.152, de 29 

de julho de 2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de valorização de 

longo prazo, atualmente o salário se estabelece em R$998,00 através do DECRETO Nº 9.661, 

DE 1º DE JANEIRO DE 2019 assinado pelo atual Presidente da República Jair Messias 

Bolsonaro. Sendo assim, o gráfico 4 apresenta como uso de faixa salarial o salário mínimo. 

64%24%

12% De 18 a 25 anos

26 a 34

Acima de 34 anos
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O  gráfico 5 demonstra a média de renda mensal entre os participantes da pesquisa. 

Levando em consideração a renda da família elencada como fator de medida o salário mínimo. 

O salário mínimo é um indicador característicos da medida social de classes. Através dele 

sabemos qual a renda de uma família dentro das classes sociais A, B, C e D. É um critério 

estabelecido pelo governo federal e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

órgão responsável pela pesquisa de Indicadores sociais. Alguns fatores para que haja 

investimento financeiro podem ser determinantes na vida de um cidadão. Controlar as finanças, 

ter bom relacionamento com o dinheiro, se possuem filhos ou não etc. O quadro em seguida, 

mostra quantos de nossos participantes possuem filhos ou não e em que nível de graduação 

estão inseridos. Dividimos esse cenário em 3 níveis, levando em consideração os que estão 

fazendo graduação, os que já se formaram e estão fazendo disciplinas isoladas nas universidades 

e os que já se formaram e estão fazendo uma segunda graduação ou realizando algum tipo de 

pós-graduação. 

19

50

41

79

48

8,0%

21,1%

17,3%

33,3%

20,3%

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO R$998,00

DE R$998,01 A R$1.996,00

DE R$1.996,01 A R$2.994,00

DE R$2.994,01 A R$6.000,00

ACIMA DE R$6.000,01

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 5- Comparativo da estimativa de renda familiar mensal de cada participante. 
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Gráfico 6- Possui filhos? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Gráfico 7- Qual o seu nível de escolaridade? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Observando os dados acima,  nos gráficos 6 e 7, a maioria dos entrevistados não 

possuem filhos, pode ser que isso seja um fator para trabalhar em cima de controle financeiro, 

levando em consideração que os filhos não seja uma despesa, mas sim um fator a mais de gastos 

necessários. Em seguida, temos a informação em qual nível de graduação se encontra os 

participantes da pesquisa. Do total de 237, 82% se encontram em fase de estudo da 1ªgraduação, 

ou seja, do 237, temos 193 fazendo graduação, 19% ou 44 possuem superior completo, estão 

fazendo uma segunda graduação ou uma pós-graduação na instituição. 

89%

11%

Não Sim

19%

81%

Fazendo 2ª graduação ou pós-
graduação.

Superior Incompleto
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Nesse cenário, é possível se pensar em investidores de renda fixa para os 19% dos 237 

participantes e renda variável para os 193 restantes que não possuem filhos. Se pensarmos no 

gráfico de renda por participante, seria um cenário animador para analistas que buscam 

investidores, já que a situação financeira nesse cenário é bem animadora, como foi apresentada 

anteriormente. Mas conforme Cerbasi (2004) estar financeiramente estabilizado vai muito mais 

além de possuir recursos para investimento, é preciso manter a qualidade de vida que possui. 

 

6.2 SOBRE A PERSPECTIVA FINANCEIRA PESSOAL 

 

Foi perguntado se fazem ou não investimento. Em sua maioria, fazem investimento em 

algum cenário de renda variável ou renda fixa. Perguntou-se o porquê fazem e o porquê não 

fazem investimentos financeiros. As respostas estão computadas no gráfico abaixo. Levando 

em consideração que 38,8% responderam que sim e 61,2% responderam que não fazem 

investimento em mercado de capitais.  

 

Tabela 2- Perspectivas dos Investimentos Atuais 

Você faz algum tipo de investimento em mercado de capitais? Em qnt. Em % 

Sim 92 39% 

Não 145 61% 

Total 237 100% 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Nesse contexto, levou-se em consideração investimentos em renda fixa e renda variável, 

considerando a poupança um dos investimentos mais seguros de mercado financeiro. Contudo, 

temos tesouro diretos e outros ativos da união que são considerados por analistas e investidores 

de renda fixa como risco zero em suas carteiras de investimentos. A partir desse conhecimento, 

de que a maioria dos graduandos não fazem investimentos, buscou-se traçar alguns dados que 

leve à informação mais consistente. Assim, o gráfico abaixo demonstra os motivos pelos quais 

a maioria de quem não faz investimentos financeiros em mercado de capitais, justificam suas 

atitudes sobre não investir.  



51 
 

 

Tabela 3-Sobre não investir em mercado de capitais 

Por que você não faz investimento em mercado de capitais? em % Quant. 

Desconheço o mercado de capitais. 36% 52 

Não penso nisso no momento. 12% 17 

Invisto em imóvel próprio. 3% 4 

Não me sobra recursos financeiros para investir. 43% 63 

*outros 6% 9 

Total 100% 145 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Dos respondentes que afirmaram que não fazem investimentos em mercado de capitais, 

buscou-se entender o real cenário em que os participantes se encontram. Ainda na resposta 

*Outros, os respondentes precisariam colocar algo que melhor lhe coubesse como resposta. 

Trouxeram quesitos como: início dos estudos de mercado, pagamento de dívidas, 

empreendendo, buscando conhecer a área de finanças. O que nos leva a considerar a afirmação 

de França (2011) sobre como os jovens universitários lidam com suas finanças, levando em 

consideração atualmente outros quesitos além dos já expostos, como por exemplo investimento 

em imóvel próprio, assim como ainda compreende a falta de conhecimento em mercado de 

capitais e suas possibilidades. Entende-se que  dívidas geram desconforto na hora de poupar, 

assim como investir gera frustação por falta de conhecimento caso o indivíduo não tenha 

controle de suas emoções quando resolve tomar mais risco para atingir patamares de retorno de 

investimento com maior rentabilidade. 

Assim, busca-se entender através da tabela 4 em qual cenário se encontra os 

participantes que responderam que fazem investimento financeiro. Nesse caso, também 

elencamos algumas questões chaves de resposta, porém, poderiam escolher mais de 1 opção de 

resposta. 

 

Tabela 4-Sobre investimentos em mercado de capitais? 

Por que você faz investimento em mercado de capitais? em % 

Quant. 

de 

Resposta 
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Penso no investimento para aposentadoria 54% 50 

Conheço bem o mercado de capitais. 17% 16 

Invisto em imóvel próprio. 26% 24 

Sobra recursos financeiros para investir. 42% 39 

*outros 17% 16 

Total de respondente 92  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A pergunta da tabela 4 pôde ser respondida como múltipla escolha. Trouxe informações 

muito valiosas dentro do público que faz investimento. Em sua maioria, lembrando da tabela 

de renda mensal, 54% pensa na aposentadoria como investimento a longo prazo  e em sua maior 

parte dos entrevistados que diz fazer investimento financeiro, dizem que sobra recursos 

financeiros para variar os investimentos. Curioso é que 17% dos respondentes que fazem 

investimentos afirmaram conhecer bem o mercado de capitais.  

De acordo com Potrich (2016) que considera a alfabetização financeira como elemento 

importante. Uma possível explicação é o fato desse menor grupo estar melhor financeiramente 

alfabetizado e tratar as finanças com melhor cuidado fazendo investimentos em renda variável 

e renda fixa ao mesmo tempo, buscando diversificar os investimentos. Do total de entrevistados, 

20% possui rendimentos mensais acima de R$6000,01. Sendo assim, é possível nesse cenário, 

que mesmo tendo um bom recurso financeiro, não implica que possuem educação financeira 

suficiente para buscar um desejável controle financeiro e, consequentemente, investimentos a 

longo prazo de ótima rentabilidade. 

A resposta *outros, representa as respostas que melhor coube a cada respondente. Sendo 

assim, elucida as respostas apresentadas como: recurso emergencial,  independência financeira 

na aposentadoria, não precisando depender de governo, investimento para futuro imóvel e 

liberdade financeira.  

Contudo, em todos os cenários de investidores, sabe-se que o tempo é um dos critérios 

que apoia os ativos de mercado financeiro, principalmente os de renda fixa. Quanto mais tempo 

para resgate menores são as taxas, emolumentos e juros sobre o investimento. Assim, buscando 

analisar como é baseado as atitudes e pensamento dos respondentes do questionário desse 

presente trabalho, quando o assunto é tempo de investimento, colheu-se as informações que se 

apresenta no gráfico a seguir.  
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Gráfico 8- Planejamento financeiro baseado em: 

 

Fone: Elaborado pelo Autor 

 

 A questão de 43% (102 graduandos) responderem que não fazem investimentos e na 

tabela 4 apresentarem como sendo 145 nos leva a acreditar que boa parte dos graduandos 

passaram a tratar investimento a curtíssimo prazo como algo válido, utilizando o investimento 

em poupança como resposta válida para essa questão de planejamento financeiro. O que se 

apresenta no 6 e 8 gráfico, é que 15% dos respondentes se preocupam com a aposentadoria e 

uma quase igual parcela se interessa por investimentos a longo prazo.  

Para um cenário de investidores financeiramente educados o ideal é trabalhar em cima 

da educação financeira apresentando  as oportunidades de mercado financeiro e suas nuances 

existente aos alunos de graduação das Universidades Federais no estado de Santa Catarina. 

 

6.3 SOBRE O MERCADO DE CAPITAIS E TIPOS DE INVESTIMENTOS 

 

A ideia de disseminar a informação é algo muito valoroso. O conhecimento precisa ser 

divulgado. Pensando em que se precisa entender como está direcionado o conhecimento a 

respeito de mercado de capitais do público da pesquisa, os gráficos 9 e 10 a seguir demonstrarão 

estatisticamente essa problemática, evidenciando em quais ativos de mercado os respondentes 

possuem conhecimento.  

 

 

9%

21%

12%

15%

43%

Investimento de curtíssimo prazo ( até 1
ano)

Investimento em médio prazo ( de 1 a 4
anos)

Investimento longo prazo ( de 4 a 10 anos)

Investimento para aposentadoria.

Não faço investimento
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Gráfico 9-Você sabe o que é renda fixa ? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Gráfico 10-Você sabe o que é renda Variável? 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

É evidente que em ambos os casos, a maioria dos respondentes conheciam de renda fixa 

e renda variável, levando em consideração que ações e poupanças são as modalidades mais 

presentes no quesito de conhecer renda fixa ou variável. Temos a informação de que 225 

conheciam ou talvez conhecessem renda fixa e mais 12 não conheciam. Em seguida temos no 

gráfico 10 a informação de que 204 graduandos conheciam renda variável e 32 não.  

Assim, a pesquisa busca evidenciar em quais perspectivas os graduandos enxergam o 

cenário de renda fixa e renda variável. Então, as tabelas a seguir demonstram em porcentagens 

e em quantidades de participantes realmente não conhecem ou não se dão com o tema proposto. 

79%

5%

16%

Sim Não

Talvez

67%
14%

19% Sim Não

Talvez
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No mercado de investimento financeiro existem muitas nuances, por isso, propomos como 

entendimento o nome de cada ativo de investimento existente no mercado financeiro que estão 

mais ligadas ao contexto aqui tratado.  

Convém mencionar que no trabalho em tela não foram tratadas as criptomoedas. O atual 

trabalho trata das perspectivas de investimentos no cenário atual dos graduandos nas 

universidades federais do estado de Santa Catarina e não levando em consideração essa 

perspectiva pois é um tema que aborda investimento em mercado estrangeiro. Pode ser que as 

criptomoedas futuramente possam se tornar ativos que levem em consideração o pensamento 

conservador ou até mesmo investimento para aposentadoria abordadas pelo estudo de mercado 

FOREX.   

Conhecedores de renda fixa, representados no gráfico 9 com 79% dos conhecedores de 

renda fixa, certamente não levam em consideração as volatilidades de mercado na hora de seu 

investimento, até porque o nome já se dá como fixa, então na maioria dos casos, o investidor 

vai saber no ato de seu aporte financeiro a rentabilidade do ativo ao longo do tempo, assim 

como as taxa e emolumentos alocados na operação.  

No questionário aplicado, a pergunta que se refere na tabela 5  é deixada com múltiplas 

escolhas, podendo o respondente escolher mais de 1 resposta. Assim fica evidente que não é 

somente a poupança que se encarrega de liderar  a frente no mercado de renda fixa. É possível 

observar um público mais preocupado com suas rentabilidades financeiras e diversificação de 

investimento. 

 

Tabela 5-- Ativos de Renda Fixa 

 Quais desses ativos de renda fixa você conhece? 

Poupança 93,3% 221 

Tesouro Direto 69,70% 165 

CDB( Certificado de Deposito bancário) 51,30% 122 

LCA ( Letra de crédito agrário) 23,50% 56 

LC (Letra de câmbio) 17,60% 42 

Fundo de renda fixa 45,40% 108 

NENHUM 3,50% 8 

      Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Os fundos de renda fixa já fazem parte do pensamento e pode até fazer parte da prática 

de alguns futuramente pois traz a informação de que 45% dos entrevistados já pensam nele 

como ativo de investimento. Ainda na tabela 5, tesouro Direto fica evidente que existe na mente 

(Ele não existe na mente. Existe de verdade e os investidores o conhecem). dos investidores 

essa modalidade de investimento.  

Certamente os respondentes nos trazem a informação de que mais da metade do público 

questionado pertence aos investidores conservadores de mercado, ou seja, investidores de renda 

fixa. Pensando nisso, a tabela 6 traz uma questão pertinente ao público mais arrojado (que 

prefere correr riscos), e faz com que o público mais conservador pense na questão de correr 

risco e possuir ativos com maior rentabilidade. Foram elencados os ativos de mercado de risco, 

nos quais a volatilidade tende a ser maior.  

 

Tabela 6- Ativos de Renda Variável 

Quais desse ativos de renda variável  você conhece? Resp. 

em % 

Resp. 

em 

quant. 

Fundos Imobiliários ( destinado a receber investimento para 

empreendimentos imobiliários) 44,50% 105 

Mercado de Opções ( mercado onde se negociam opções - 

instrumentos financeiros utilizados no mercado financeiro.) 
17,60% 42 

COE (Certificado de Operações Estruturadas) 12,0% 28 

Fundos Multimercado ( mescla renda fixa e renda variável) 29,40% 70 

Fundos de Ações (possui como objetivo seguir índices, ex: 

IBOVESPA) 59,70% 141 

Mercado de Ações ( compra ou venda de papéis/ativos ou lucro com 

dividendos) 68,90% 163 

Mercado Futuro ( negociações de Mini contrato de Índice e Mini 

contratos de Dólar) 21,80% 52 

Nenhum 18,50% 44 

      Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A tabela  6  destaca que quase 60% do público entrevistado conhece renda variável 

através de investimento ou informações do mercado de ações que são expostas todos os dias ao 
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público em geral. No mercado financeiro, dependendo do ativo, pode-se fazer investimento 

para aposentadoria pesando em longo prazo dependendo da situação financeira de cada 

instituição que possui capital aberto na bolsa de valores. Os fundos imobiliários com taxas 

baixíssimas e livres de IR possuem rentabilidades muito atrativas e já fazem parte da carteira 

de investimento de alguns dos entrevistados.  

Assim, destaca-se que o mercado financeiro é grande por natureza., é composto por 

várias empresas, e índices. Facilitando a diversificação dos investimentos. No Brasil, o Índice 

IBOVESPA por exemplo,  possui também ativos na bolsa de valores, seu código é o IBOV, 

assim como vários outros índices de mercado exposto na B³ para negociação e especulação. Os 

contratos futuros como colocado na opção de resposta, são como um parte de um contrato cheio 

do índice. Como já apresentado anteriormente INDZ19 é uma das séries de minicontrato de 

índice  e muda de tempos em tempo sua série, passando por exemplo de uma letra  X, por 

exemplo, para o Z e dar continuidade às negociações., da mesma forma segue o minicontrato 

de dólar.  

Essas informações corroboram com a informação evidenciada pela B³(2019), através da 

migração de um maior público para bolsa de valores passando de  quase 700mil para 1,3 milhões 

atualmente. Pensando nesse cenário, a alta volatilidade que acontece diariamente com os ativos 

em bolsa, chama-se a atenção pois boa parcela dos entrevistados busca esse cenário de 

investimento, com um quadro maior de risco. Aqui representados por 21,8% (52), entende-se 

que o mercado diversificou os ativos e as formas de investimento que mesmo com alto risco 

em alguns ativos, alguns investidores preferem atuar nesse mercado.  

 Na tabela abaixo, foi retirado da amostra a informação de onde se está investido em se 

tratando de mercado de renda fixa.  

 

Tabela 7- Prática de Investimento Financeiro. 

Dos investimento anteriormente mencionados em renda fixa e renda variável, quais você 

investe ou já investiu ? 

 

Investimentos 
Resposta em 

quant. Resposta em % 

Poupança 104 44% 

Tesouro direto 34 14% 
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CDB 30 13% 

Fundo de Ações e ações 29 12% 

LCI 11 5% 

Fundo RF 8 3% 

Fundo Imobiliário 8 3% 

LCA 6 3% 

Fundo de Ações 5 2% 

Fundo Multimercado 4 2% 

COE 3 1% 

   Fonte: Elaborado pelo Autor. 

A tabela acima nos traz a informação de que os graduandos já arriscaram ou arriscam 

no mercado de renda fixa, buscando diversificar seus investimentos e trazendo assim maior 

segurança financeira. Além disso, é apresentada a informação de que tesouro direto tem sua 

parcela de diversificação de investimento, assim como os fundos de ações e ou papéis de ações. 

Os fundos de investimentos são deliberadamente administrados por um especialista da área em 

que os recursos financeiros serão aportados. A diferença em se investir em um fundo de ações 

e papéis de ações está na tomada de decisão, onde, nos fundos são feitas por especialistas, 

diversificando seus papéis  para que possa trazer menos risco e maior rentabilidade possível, 

nos papéis de ações, as decisões de investir é deixada a cargo do indivíduo que tomara a melhor 

decisão que lhe couber e no momento certo. 

Isso leva a confirmação de que mesmo atuando de forma conservadora, existe um 

conhecimento já inserido nesse público suficiente para tomar melhores decisões em relação ao 

financeiro quando o assunto é suas práticas de investimento.  

Nas tabelas seguintes, verificaremos o panorama financeiro em que está estabelecido 

decisões dos graduandos para as práticas em investimento financeiro. 

 

Tabela 8- Porcentagem de Investimento 

Em percentual, quanto você financeiramente dispõe ou estaria disposto(a) a separar 

para investimento em mercado de capitais? 
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Percentual da renda mensal 

Em 

% Em quant. 

Menos de 10% de minha renda mensal. 36% 85 

Entre 10,01% e 15% de minha renda mensal 36% 86 

Entre 15,01% e 30% de minha renda mensal. 19% 45 

Qualquer valor acima de 30,01% de minha renda mensal 9% 21 

Total 100% 237 

       Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Para buscar manter um investimento  seguro e a longo prazo, é preciso pensar em quanto 

dispor para investimento, estipular metas mensais, objetivos principal do investimento e as 

premissas para que seja saudável e pelo tempo necessário. 

Para a maioria dos respondentes, dividir a renda e separar {?} abaixo de 15% de sua 

renda mensal seria o mais interessante para investimento. Quando se quer investir, deve-se 

pensar que separar esse dinheiro para investimento não vai atrapalhar nos planos mensais do 

investidor e manter abaixo de 15% de investimento mensalmente é algo tácito e não tão ilusório 

quanto separar acima de 30% da própria renda para investimento. Significaria que uma pessoa 

que ganha R$1.000,00 mensalmente teria o real financeiro de R$700,00 para se manter 

mensalmente. Sem se comparando à 15%, essa mesma pessoa teria como renda mensal 

R$850,00 para se mater. Além disso, o tempo, é um dos fatores principais para que o 

investimento dure por tempo suficiente para o retorno esperado do investimento. 

Em se pensando em aposentadoria, deve-se nesse caso, esquecer que possui dinheiro 

investido a curto ou médio prazo e começar cedo os investimento para que quando for resgatar 

o dinheiro, os juros de mercado tenham trabalhado ao favor do investidor o suficiente.  

Tratando aqui do tema proposto aposentadoria, poucas pessoas pensam no investimento 

a longo prazo acima de 10 anos de investimento. 

 

Tabela 9- Prazos de Investimentos 

Com base na resposta da questão anterior, quanto tempo 

estaria disposto(a) a aguardar para retorno de seu 

investimento? 

Em % Em quant. 

Curto prazo (de 1 mês a 1 anos) 17% 39 

Médio prazo ( entre 13 meses e 4  anos) 39% 93 
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Longo prazo ( entre 4 anos e 10 anos) 20% 47 

Acima de 10 anos 14% 33 

Para aposentadoria. 11% 25 

Total 100% 237 

       Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Para a maioria dos graduandos, o pensamento a médio prazo é mais interessante e a 

tabela 9 demonstra isso claramente colocando como resultado 39% dos respondentes. Isso ainda 

nos leva a pensar que a maioria esteja inserida dentro do contexto de investidor conservador, 

pensando na questão de valor mensal, tempo e risos. Na maioria das simulações de 

investimentos é perguntado quanto tempo se quer manter o investimento e quanto estaria 

disposto a pagar mensalmente para isso.  

 Com isso, atrela-se ao tempo o risco de mercado, que está embasado em volatilidade. 

Essa volatilidade é baseada em quantidade de negócios, volume financeiro atrelado ao ativo e 

no quanto ao ativo está atrelado às variações políticas e econômicas de um país. A tabela 

seguinte demonstra o quanto os entrevistados estão dispostos a risco financeiro. 

 

Tabela 10- Riscos 

Estaria disposto(a) a correr mais riscos para ter um retorno 

maior do seus investimentos? 
Em % Em quant. 

Sim 46% 110 

Não 32% 76 

Não tenho investimentos 22% 51 

Total 100% 237 

       Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

 Entende-se que, se dispor a risco não é a mesma coisa que correr riscos. Um dos fatores 

mais decisivos na hora de começar o investimento é quanto a pessoa que está investindo está 

disposta a perder em seu investimento. Risco além de fator real do investimento, pode se tornar 

psicológico, e maioria dos investimentos estão atrelados ao fator psicológico.  

 De acordo com o Dicionário Financeiro (DI 2019), risco é o grau de incerteza em relação 

à rentabilidade de um investimento. Isso significa a chance de o investimento dar um retorno 
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abaixo do esperado, de se perder tudo o que foi investido ou, em casos extremos, de a perda 

ultrapassar o valor do investimento original.[isso deve estar na fundamentação teórica] 

 As tabelas dispostas [enumerar], são relacionadas às características dos investidores, os 

quais estão inseridos a três cenários diferentes. Como podemos analisar, a maioria dos 

graduando entrevistados seguem características dentro desses cenários abaixo dispostos. 

De acordo com a tabela 10, na qual se observa que 46% dos entrevistados gostariam de 

correr mais risco para possuir um retorno maior, a avaliação dessa questão é bem mais 

complexa. Deve-se levar em consideração se caso o investidor perder todo o capital investido 

gostaria de correr mais risco não se importando se ganharia ou perderia o investimento. A partir  

vezes que um investidor perde um aporte financeiro em determinado ativo, é possível que ele 

não venha fazer mais investimentos naquele mesmo ativo não pela falta de conhecimento, mas 

pelo fator psicológico que rege muito as ações dos investidores.  

De acordo com Dicionário Financeiro (2019), como de costume das corretoras de 

valores e dos bancos em relação aos seus clientes, existem 3 perfis de risco ou 3 categorias de 

investidor em que eles se apoiam: 

  

• O investidor Conservador, que é o menos disposto a correr riscos, ainda que sua 

rentabilidade seja menor. Esse tipo de investidor costuma optar por investimentos 

de baixo risco tanto para curto ou longo prazo. 

• Moderado, que busca um equilíbrio maior entre o risco do investimento e a 

rentabilidade. Costuma buscar investimentos de médio risco ou por um mix de 

investimentos de maior e menor risco, geralmente encontra isso nos fundos de 

investimentos chamados Fundos de Multimercado. 

• Agressivo, que é o investidor mais disposto a fazer apostas arriscadas. Em busca de 

retornos maiores, é mais propenso a optar por investimentos de alto risco, 

geralmente não se preocupa no quanto pode perder no investimento, mas sim no 

quanto pode ganhar. Na maioria das vezes investe em ações, fundos de alto risco 

como de multimercado ou de ações, assim como de moedas e mercado futuro 

buscando suas altas rentabilidades. (Dicionário Financeiro, 2019) 

É possível pensar em cenários onde as instituições públicas de ensino criem possíveis 

ambientes de aprendizados para que os graduandos conheçam os reais riscos de mercado assim 

como as várias possibilidades de investimentos. A educação financeira não está atrelada tão 

somente à teoria, mas também à prática, a ação em si. Estudar finanças e investimentos podem 

fazer com que as pessoas conheçam outros mercados, formem opiniões e estejam preparadas 
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para  investir onde os ativos costumam ter maiores rentabilidade que a poupança. É preciso 

propor cenários diversificados, pensar fora da caixa, aproximar os graduandos dos cenários 

propostos pelo mercado, as instituições de ensino possuem essa premissa, de formar pessoas 

capacitadas e formar cidadão. Isso é responsabilidade das escolas de ensino básico e ensino 

médio e das universidades.  

Portando, inserir a educação financeira no ensino básico pode nos trazer vários cenários 

para a economia no geral. Menores taxas de inadimplência, desemprego, falência de empresas, 

tudo por propor aprendizado em finanças desse a juventude. 

 

6.4 SOBRE MERCADO DE INVESTIMENTO E CONHECIMENTO EM FINANÇAS 

 

Os gráficos a [enumerar] demonstram a relação das instituições de ensino e dos cursos 

em relação ao aprendizado em finanças do público em que buscamos estudar. Podemos 

constatar a real necessidade de se diversificar o aprendizado dentro das salas de aula, assim 

como buscar entregar de formas diferentes os conteúdos sobre finanças pessoais e mercado 

financeiro. 

Então, foi pedido que avaliassem as instituições de ensino em que estão inseridos, levando em 

consideração somente o aprendizado em finanças. Aqui utiliza-se da técnica de escala de 

LIKERT para mensurar e entender atitudes e comportamentos em relação ao cenário em que 

estão inseridos. A escala de LIKERT faz com que captemos informações auto descritivas em 

relação ao aprendizado levando em consideração extremos de concordo totalmente e discordo 

totalmente baseado no comportamento.  

Em relação ao conhecimento que possuem pediu-se que avaliassem a participação da 

instituição de ensino na construção desse conhecimento em relação a finanças e investimentos. 

Perguntou-se: 

De 1 a 5, levando em consideração 1 onde a Instituição de ensino não contribuiu e 5 que 

contribuiu totalmente para seu conhecimento em investimento financeiro. Como você considera 

que a instituição de ensino, na qual participa como aluno, contribui ou contribui para seu 

conhecimento em Finanças Pessoais? 
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Gráfico 11-A instituição de ensino como Fonte de Conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O resultado da pesquisa no gráfico 11, demonstra uma necessidade de a instituição de 

ensino pensar mais em propor aos outros cursos de áreas incomuns à de finanças informações 

sobre educação financeira. É possível que a maioria dos graduandos de áreas que não seja de 

contábeis e economia tenham um conhecimentos ínfimo de finanças pessoais.  

No que diz respeito à maioria dos graduandos que respondeu a esta pesquisa, pode-se 

entender que o curso de Administração propõe conhecimentos através dos professores, porém 

não se têm tanta divulgação das disciplinas dentro do ambiente acadêmico. O gráfico abaixo 

demonstra essa relação entre os graduandos e os cursos em que estão inseridos. Aqui não 

fizemos distinção entre cursos para análise de resultado, porém é perceptível que a maioria dos 

graduandos que buscam uma aproximação com finanças estão inseridos nas extremidades de 

necessidades demonstradas através da escala de LIKERT. 

De 1 a 5, levando em consideração 1 para nada e 5 para contribuiu totalmente. Em qual 

nível o seu curso atual, contribui ou contribuiu para seu aprendizado em finanças pessoais? 
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Gráfico 12- Sobre seu Curso. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 A relação dos alunos com os cursos de graduação e pós-graduação pode se tornar algo 

negativos quando buscamos entender o conhecimento sobre finanças que adquiriam em relação 

ao proposto pelo curso em que estão fazendo, falta informações sobre educação financeira em 

sua trajetória acadêmica. Será que falta ou há a necessidade de noções anteriores de finanças, 

como em algumas disciplinas, antes de se abordar finanças pessoais?? 

Ao perguntar de onde provém o conhecimento de cada um a respeito do tema tratado no 

presente trabalho, obtivemos o resultado dessa informação demonstrada na tabela 11 e que 

corrobora com a as informações de relação dos cursos e das instituições de ensino com os alunos 

de graduação dos cursos aqui apresentados. 

 

Tabela 11- - Fonte de Conhecimento. 

Você considera que seu conhecimento em Finanças pessoais provém 

de fontes como: Em % 

Em 

quant. 

Livros 35% 82 

Revistas (virtuais e físicas ) 19% 46 

Redes Sociais (Youtube, Telegran, WhatsApp, Instagram, Facebook 

etc.) 56% 132 

Pesquisas virtuais 73% 173 
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Aulas na Instituição de ensino 46% 109 

Nenhum dos anteriores 8% 20 

     Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 A tabela 11 demonstra a relação dos graduandos com suas fontes de conhecimento sobre 

educação financeira. Devido a facilidade de se encontrar informações nas redes virtuais, a 

pesquisa virtual e as redes sociais virtuais demonstram uma maior visualização desse tema 

quando se trata de fonte de conhecimento ficando as aulas nas instituições de ensino em 3º lugar 

e os livros em 4º como fonte de aprendizado a respeito do tema finanças.  

 No gráfico a seguir, podemos entender como os graduandos se sentem em relação ao 

conhecimento adquiridos tanto dentro das instituições de ensino quanto fora em suas pesquisas 

autônomas a respeito de finanças pessoais e as várias nuances do mercado de investimento 

financeiro.  

De 1 a 5, levando em consideração que 1 é nada de conhecimento em mercado de capitais 

e 5 é muito conhecimento em mercado de capitais. Como considera seu nível de conhecimento 

em mercado de investimentos financeiros? 

 

Gráfico 13- Auto Avaliação sobre Educação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Em seguida pergunta-se se cada um dos respondentes acredita que educação financeira 

deveria ser aplicada desde a educação básica (ensino fundamental e médio), pois dentro desse 
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cenário, acredita-se que a educação financeira dede cedo pode trazer perspectivas animadoras 

a qualquer economia emergente, aqui sendo tratado o cenário brasileiro econômico. 

A informação partida da amostra que obtivemos foi do quanto existe uma necessidade 

de melhoria no ensino de finanças e práticas em investimentos assim como a disseminação dele. 

São expressivos 99,2 % dos respondentes que acreditam que poderia sim existir ensino de 

finanças na educação básica. Assim, acredita-se que tenhamos cidadão mais consciente sobre a 

situação financeira, levando cada um a uma auto avaliação sobre suas finanças. 

Em seguida, foi perguntado se a educação financeira, tanto para jovens e adultos deveria 

ser obrigatória em todos os cursos de graduação e isso tornou-se uma questão pertinente, que 

mexeu com alguns em relação a isso. Pois os 99% anteriores caem para 78,5% com um total de 

186 participantes acreditando que a obrigatoriedade da educação financeira poderia resolver 

vários problemas sociais. 

A tabela  13  realça essa explanação que foi evidenciada dentro da amostra coletada 

tornando a educação financeira uma real necessidade no atual cenário econômico em que 

estamos inseridos levando em consideração  o tema finanças pessoais em se tratando de 

aposentadoria. Ela demonstra o quanto os alunos se preocupam com a o cenário econômico em 

que estão inseridos e com sua educação em se tratando de prática de investimento a fim de 

melhorar suas perspectivas financeiras. 

 

Tabela 12- Percepção da Educação Financeira. 

A educação financeira, tanto para jovens e adultos deveria ser obrigatória em todos os 

cursos de graduação? 

Respostas Em % Em quant. 

Sim 78,50% 186 

Não 14,80% 35 

Outras respostas abaixo no quadro conforme foi apresentada 

no questionário. 6,70% 16 

Total 100,00% 237 

      Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

O gráfico 14, demonstra que em sua maioria, os graduandos sabem que as instituições 

de ensino promovem educação financeira, porém é preciso fazer uma análise de como está 

sendo feito essa aproximação entre teoria e prática partindo da instituição.  
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Perguntou se a sua Instituição de ensino promove eventos, palestras e cursos 

extracurriculares a fim de promover a educação financeira no meio acadêmico? Em resposta a 

esse questionamento o gráfico 14 expõe os dados coletados de forma a entender que é preciso 

melhorar a participação da instituição na vida do acadêmico.  

 

Gráfico 14-Participação da instituição na vida acadêmica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 O resultado aqui tratado não leva em consideração se os cursos e disciplinas que tratam 

do tema educação financeira que estão atrelados às grades curriculares de forma obrigatória ou 

extracurricular de cada universidade aproximam ou se distanciam de seus usuários. Também 

não há a informação de que as palestras e eventos sobre economia, educação financeira, prática 

de investimento e mercado financeiro estão sendo divulgados a todos os cursos presentes nas 

universidades. 

 A conclusão que podemos retirar da informação obtida através da pesquisa no gráfico 

14, é de que a instituição de ensino está fazendo o básico em sua maior parte. Entende-se que 

existe uma grade curricular obrigatória para cada curso e que para mudar isso pode levar muito 

tempo devido a burocracia e toda a energia dispersada para isso, mas por que não incluir 

educação financeira nesse cenário? Recursos limitados. Cada instituição de ensino, empresas e 

organizações etc., possuem suas responsabilidades sociais, acreditando nisso entende-se que a 

universidade precisa formar cidadãos conscientes de suas situações financeiras a fim de 
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promover soluções aos problemas que surgem dentro de cada sociedade, então para isso, é 

preciso promover a educação financeira, educação em práticas de investimento financeiro 

buscando elevar a  saúde mental dos graduandos. 

6.5  CONSIDERAÇÕES EXTRAS  

Nesse capítulo iremos evidenciar alguns posicionamentos a respeito da instituição em 

que cada respondente faz parte. Não foi pedido para fazerem um panorama geral, e nem 

avaliação de professor individualmente, somente avaliar o curso e a instituição de acordo com 

o cenário que estão vivenciando atualmente. Antes disso, a tabela abaixo demonstra como os 

graduandos se sentiram em relação ao questionário aplicado e conforme suas expectativas.  

Tabela 13- Avaliação do Questionário 

Avalie o questionário em geral de acordo com suas expectativas. Levando em consideração 1 

para pouco completo e 5 para superou as expectativas 

1- Pouco completo 4 

2-Quase completo 6 

3- Completo 69 

4- Bem completo 102 

5-Superou as expectativas. 62 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Essas expectativas são evidenciadas na questão abaixo sobre a instituição de ensino em 

que cada um faz parte. Nota-se a necessidade de cada indivíduo na busca de conhecimento a 

respeito de finanças pessoais. Nunca foi tão disseminado a informação quanto na era atual. É 

papel do estado e de cada instituição de ensino promover, cuidar de cada aluno assim como do 

patrimônio público.  

Em relação à sua instituição de ensino, foi pedido para que cada um comentasse sobre 

a educação financeira e o que pode ser feito para melhorar esse cenário na instituição em que 

está inserido(a). As respostas de todos foram compiladas e na tabela 15 colocamos as mais 

pertinentes ao tema aqui tratado e quais perspectivas enxergamos a partir da análise das 

respostas dos graduandos em diversos Campus das Universidades Federais em Santa Catarina.  
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Quadro 2-Posicionamento dos Graduandos 

Avaliação da instituição de ensino sobre perspectivas de conhecimentos dos 

graduando das Universidade Federais no Estado de Santa Catarina a respeito 

de Investimento financeiro e sua prática 

Existem poucos eventos e disciplinas que tratam do assunto em questão, sendo 

assim, acredito que muitos de nós não temos uma base sólida sobre o tema. Para 

melhorar o atual cenário, estudar o assunto como grade obrigatória, ao invés de 

apenas focar na parte financeira empresarial, seria uma opção para disseminar 

o conhecimento. 

Finanças pessoais deveria ser uma matéria obrigatória, outras disciplinas 

relacionadas à investimentos deveriam estar no currículo também. É uma pena 

tê-la somente como optativa. 

Sendo aluna do curso de Letras da UFSC desconheço o tema aqui tratado e 

aproveito para informar que a grade curricular não contempla assuntos de 

finanças/economia pessoal/profissional. 

A grande maioria que poupa, tem seu dinheiro em poupança. Falta um pouco 

de incentivo das próprias pessoas, muita gente não vê a importância do assunto. 

Se todas as pessoas tirassem seu dinheiro da poupança e colocassem no tesouro 

direto (mesmo que as taxas de juros estejam MUITO baixas no momento), elas 

deixariam de enriquecer os bancos e ajudariam a enriquecer o país. Mas não 

acho que seja a melhor opção porque não acho que o governo seja o lugar mais 

confiável para depositarmos nosso dinheiro.  

No meu curso sendo este da área da saúde não temos conteúdo sobre educação 

financeira ,seria de bom recebimento pelos alunos algumas palestras para 

debatermos o tema e chegar a um aprendizado em comum. Faltam 

esclarecimentos vindos da universidade e se o curso de ADM pudesse realizar 

debates e/ou palestras seria ótimo.  

Na UFSC há mini cursos e projetos que falam de finanças pessoais, talvez falte 

mais divulgação. Implementação de disciplinas de educação financeira nas 

primeiras fases de todos os cursos seria interessante. 

Promover mais palestras sobre educação financeira e nos dar dicas sobre aonde 

investir, com linguagem simples, para quem não entende no assunto. Promover 

eventos, palestras e disponibilizar disciplinas relacionadas ao assunto.  
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Acredito que os alunos da instituição tenham pouco conhecimento sobre o 

assunto, então seria interessante formar grupos de estudos e debates. 

Reestruturação precisa ser sistêmica nesse aspecto, 

A primeira disciplina de Finanças Pessoais do Brasil foi ministrada na UFSC, 

e eu atualmente estou cursando-a, seria ideal que ela fosse ministrada a todos 

os cursos, ou presente desde a educação básica, porém, creio que não há 

estrutura e mão de obra suficiente para tal. 

Ao meu ponto de vista a UFFS - Chapecó passa um bom conhecimento sobre 

esse tema para aqueles que como eu são acadêmicos de Administração, 

disponibilizando por exemplo workshop e palestras sobre economia, finanças 

etc. Acredito que é necessário que todos os cursos tenham pelo menos uma 

matéria na sua grade que trate de educação financeira, por ser um assunto de 

suma importância para a vida de cada um. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do tema foi de extrema importância para entender como os alunos 

de graduação e pós-graduação dentro das instituições públicas Federais de ensino superior no 

estado de Santa Catarina tratam do tema educação financeira, levando em consideração as 

perspectivas e práticas de seus investimentos financeiro, trazendo como base de estudo o 

aprendizado adquirido ao longo da trajetória acadêmica e o cenário da economia atual do país. 

Além disso, a educação financeira em 2019 acabou sendo o palco de muitas discussões em 

rodas de conversas no ambiente universitário, fazendo com que o tema proposto fosse de 

interesse global demonstrando que existe uma necessidade de se ajustar a educação dentro das 

Universidades Federais no Estado  a fim de promover a educação financeira a todos os públicos 

inseridos no ambiente acadêmico.  

Levando em consideração a educação sobre os investimentos financeiros, pode-se  

entender que segundo a OCDE (2005), a educação financeira é entendida como um processo 

mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos 

conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, 

possam desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes 

das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, 
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saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem 

contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 

comprometidos com o futuro (OCDE,2005). 

Sendo assim, o presente trabalho teve como como objetivo geral analisar o nível de 

conhecimento e prática em investimento financeiro dos acadêmicos nas universidades federais 

no Estado de Santa Catarina, buscando investigar através da trajetória acadêmica o 

conhecimento que os graduandos adquiriram dentro do seu ambiente acadêmico e as várias 

facetas de aprendizados promovidos até então pelas instituições de ensino. Com o resultado do 

questionário pode-se criar tabelas e análises mais detalhadas dos perfis e comportamentos que 

os universitários possuem.  

Entende-se que a educação financeira promove o alinhamento entre comportamento e 

conhecimento sobre finanças independente de qual classe social o indivíduo está inserido. 

Sendo assim, obteve-se êxito para os objetivos específicos traçando essas trajetórias através da 

construção de embasamento teórico e do questionário de pesquisa aplicado elucidando perfil, 

nível econômico, atitude,  comportamento, conhecimento sobre ativos de investimentos 

financeiros e análise do ambiente acadêmico partindo do sujeito universitário como fonte de 

informação a respeito do aprendizado sobre finanças levando em consideração investimentos 

financeiros para longo prazo.  

Analisando o contexto do trabalho e as respostas projetadas pelos entrevistados, ficam 

evidentes as necessidades de que em se tratando de ambiente acadêmicos, é preciso promover 

educação financeira com objetivo de formar pessoas consciente de cenários diversos de 

investimento financeiro. O público acadêmico anseia por entender e aprender controle 

financeiro e perspectivas de investimentos construídas pelo mercado financeiro ao longo do 

tempo. Além disso, as universidades precisam entender que o cenário econômico está cada vez 

mais complexo e a educação financeira faz com que o entendimento de todo o contexto 

econômico esteja atrelado ao ambiente político e o controle das finanças públicas de cada país. 

Demonstrar isso aos acadêmicos através de palestras, disciplinas voltadas para o mercado 

financeiro, finanças pessoais e educação financeira é obrigação de cada instituição de ensino.  

Como exemplo podemos citar que o Banco Central (2019) tem mantido a taxa básica de 

juros (Selic) em níveis historicamente baixos. Na última reunião do Comitê de Política 

Monetária no Brasil (COPOM), a Selic caiu para o patamar de 5% sustentando que a economia 

brasileira segue em processo gradual de recuperação. Porém não há muito tempo, a paralisação 

dos caminhoneiros reforçou a sensação de que ainda há um longo caminho à frente  e o ritmo 

atual da retomada da economia está longe de produzir efeitos benéficos diretamente na vida 
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financeira de muitas pessoas, que veem as dívidas se acumulando e pouco podem fazer para 

alterar esse quadro. Por isso é preciso urgente promover dentro das instituições de ensino a 

educação financeira . 

Em se tratando do cenário político, a necessidade de confiança está longe de se instaurar 

nesse setor. As muitas notícias que abalam nosso Senado e Câmara, acabam por distanciar 

investidores estrangeiros assim como os empreendedores e empresários participante da 

economia interna do país.  

Lembrando que em junho de 2018, o número de brasileiros com nome incluídos no 

cadastro de proteção ao crédito chegou ao patamar de 63,6 milhões de indivíduos, 

correspondendo a aproximadamente a 41% da população (CNDL e SPC Brasil 2018). A 

combinação da falta de controle nas finanças públicas e as várias incertezas de uma política 

desajustada, é um cenários desanimador para qualquer investir pois estão sujeitos ao risco 

instaurando dentro de um país, assim como o risco no aumento da inadimplência partida pelo 

sujeito pessoa física e pelo sujeito pessoa jurídica. 

Mas nem tudo é incerteza, de acordo com dados do Tesouro Nacional (2019), o número 

de investidores ativos somente nos quatro primeiros meses do ano de 2019 foi de 220.229 

investidores , se aproximando do valor de 220.560, que é o total de todos os doze meses do ano 

de 2018 (CAMPOS, 2019). Isso demonstra já um crescimento por esse modelo de investimento 

saindo do conservadorismo da poupança.  

Ainda nesse contexto de investimento, a revista Exame (2019)  em uma recente matérias 

trouxe a informação de que a B³ já registra mais de 1,3 milhões de investidores na bolsa de 

valores no Brasil.  Felipe Paiva, diretor de relacionamento da B³, trouxe a informação de que 

esse movimento de investidores em bolsa de valores acompanha a queda dos juros na economia 

brasileira. Seguindo a mesma trajetória de raciocínio, podemos entender esse cenário através 

do presente trabalho que está ligado ao cenário global da economia a necessidade de se entender 

sobre perspectivas financeiras e práticas de investimento. O acadêmico das universidade 

Federais no Estado de Santa Catarina busca está em constante busca por esse aprendizado e é 

possível verificar através de que a maioria 46% estariam dispostos a correr risco para obter um 

maior rendimento de seus investimentos. 

 O presente trabalho também serviu para analisar de que forma os alunos encaram a 

graduação quando o assunto é finanças pessoais, sendo esse tema tratado com as perspectivas 

financeiras e como é vista a instituição que fazem parte, quando tratamos da educação 

financeira que obtiveram durante a graduação. A informação de que aproximadamente 55% 

sabem que a instituição de ensino faz a sua parte mas necessita de maior divulgação dos eventos 
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e palestras,  e aproximadamente 32% não sabem responder se a instituição em que estão 

inseridos demonstra que falta realmente muito empenho em se divulgar e promover o ensino e 

conhecimento sobre finanças dentro do ambiente acadêmico. 

 Quanto a limitação do estudo, acreditamos que o período para obtenção da amostra para 

análise dos dados foi suficiente, porém, necessitou-se de maior divulgação do presente trabalho 

dentro das instituições de ensino. Como questionário foi aplicado somente de forma virtual 

mesclando perguntas objetivas e perguntas abertas, o desinteresse em se responder uma 

pesquisa de 10 minutos trouxe a percepção e analise de que a ansiedade pode ser pré suposto 

para a falta de interesse dos acadêmicos na área de investimento para aposentadoria, talvez por 

se tratar de ambiente acadêmico e a maioria possuir uma renda atual satisfatória não existe a 

necessidade de se pensar em um futuro tão distante. 

Porém, existe um mundo muito maior para ser analisado quando o assunto é educação 

financeira e investimento a longo prazo. É evidente quando se pergunta sobre quais ativos de 

renda fixa e variável possuem investimentos, tratando do conhecimento já adquirido na 

graduação, a resposta dos graduandos têm tomado como base investimento em poupança ou 

Tesouro Direto. 

Percebe-se dentro do resultado sendo 15% pensadores com atitudes financeiras para 

rentabilidade ao longo do tempo, como resultado da pesquisa poucos pensam em investir para 

longo prazo, pensando num período acima de 10 ou 20 anos. Talvez em se tratando de ambiente 

acadêmico a maioria só pensa em passar nas matérias e pouco se preocupam com o mercado de 

investimento quando o assunto é longo prazo. Também é  evidente que os investimentos a 

médio prazo não se inserem ao cenário de planejamento financeiro para a terceira idade quando 

tratado dessa forma. Mas atualmente têm-se ouvido muito a respeito do tema pois existe um 

cenário político e econômico brasileiro contendo uma expectativa muito grande na mudança da 

constituição em se tratando da aposentadoria, a Reforma da Previdência.  

 Pensando no investimento a longo prazo, vêm na mente o tema aposentadoria e que 

poderia ser tratado de forma a enfatizar o investimento a curto ou médio  prazo  a fim de fazer 

o dinheiro trabalhar com intuito de se adquirir uma renda extra ao se aposentar, mas para isso 

é preciso promover a educação financeira. Já  que a maioria desconhece o mercado de capitais 

como elucidado do presente trabalho e é preciso promover o entendimento dessa questão assim 

como o controle financeiro, trazendo maiores perspectivas e saúde financeira para o indivíduo, 

assim como saúde mental quando a preocupação passa a ser as finanças.  

Levando isso em consideração, temos a sugestão para futuros trabalhos sobre o tema 

que se realize uma pesquisa com um público maior e utilize de ferramentas para anunciar  e 
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promover a pesquisa dentro do ambiente acadêmico.  Pode se preferir, utilizar de perguntas que 

visem medir o conhecimento do público a respeito do tema e as práticas de investimento 

relacionando as atitudes já tomadas e que estejam tomando em relação ao seus investimentos. 

Construir uma pesquisa com perguntas a fim de captar a essência do posicionamento do 

graduando seria muito interessante, trazendo à tona o fator psicológico do indivíduo e como é 

tratado no momento do investimento, no momento de resgatar o investimento e nas análises de 

perdas ou ganhos.  

 O presente trabalho obteve atuação em vários cenários diferentes no ambiente 

acadêmico, porém é preciso que em uma próxima pesquisa, busca-se uma quantidade maior de 

participantes na amostra a fim de aumentar o nível de confiança da pesquisa. Tenha no 

questionário questões mais pessoais, como renda obtida de trabalho próprio, fazendo assim uma 

separação entre renda familiar e renda pessoal. Tenha participação do público acadêmico da 

economia e da contábeis para que possa fazer uma análise da percepção sobre investimento 

financeiro desse público. Além disso, pode-se fazer uma abordagem no curso de administração 

no intuito de buscar entender e analisar o efeito da educação financeira e controle financeiro no 

ambiente acadêmico com as perspectivas de futuras de micro e médio empreendedor.  

 Por fim, o presente trabalho teve como principal contribuição o posicionamento dos 

graduandos em relação às situações financeiras em que estão inseridos e as tendências de 

investimento para longo prazo pensando também em aposentadoria. Fazendo com que 

observemos os cenários variados de renda fixa e possível desenvolvimento de eventos e 

palestras voltados para renda variável, além do entendimento do mercado financeiro nacional, 

por ser tão complexo e desafiador. Sendo assim, trazendo como discussão como o 

desenvolvimento de disciplinas voltadas para a educação financeira em todos os cursos do 

âmbito acadêmico, com o intuito de promover saúde financeira aos graduandos assim como 

para os empreendedores futuros.  
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9. APÊNDICE- Instrumento de coleta de dados 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Análise do Nível de Conhecimento e Prática em Investimentos Financeiros dos 

Acadêmicos das Universidades Públicas do Estado de Santa Catarina com Tendência à 

Aposentadoria 

O presente instrumento, visa coletar dados sobre a educação financeira dos acadêmicos nas 

Universidades Públicas do Estado de Santa Catarina. É um instrumento de coleta de dados 

que busca enriquecer de informações o trabalho de conclusão de curso do acadêmico Eliseu 

de Santana Fermino, com o intuito de possível formação acadêmica no semestre respectivo de 

2019.2 sob orientação do professor Dr. André Luis da Silva Leite. 

Peço que por gentileza, fique à vontade para responder todas as questões, a sua contribuição 

é de suma importância para que esse trabalho tenha o melhor embasamento de dados possível. 

As informações coletadas são somente para fins acadêmicos, as informações pessoais como e-

mail ou nome, caso venha pedir durante a execução do questionário, serão sigilosamente 

coletada e tão somente para isso servirão, assim como os dados sobre o conhecimento que 

possuam e as práticas de investimento em mercados de capitais. O tempo de preenchimento do 

questionário é em média de 5 a 10 minutos. Desde já agradeço a sua contribuição. 

Sobre você:  

Qual o seu e-mail? _______________________________________________________ 

Qual o seu Curso-Universidade-Campus? Ex: Administração-UFSC-Florianópolis. 

_____________________________________________________________________



 
 
 

 

 

Qual a sua Faixa Etária?     

1. Até 17 anos      

2. De 18 até 25 anos     

3. De 26 até 34 anos     

4. Acima de 34 anos 

 

Gênero? 

1) Feminino 

2) Masculino 

3) Prefiro não responder 

 

Seu estado civil? 

1) Solteiro (a) 

2) Casado (a) 

3) União Estável 

4) Divorciado (a) 

5) Viúvo (a) 

Qual a sua renda Familiar? 

1) Até 1 salário mínimo (R$998,00) 

2) Entre R$998,01 e R$1.996,00 

3) Entre R$1.996,01 e R$2.994,00 

4) Entre R$2.994,01 e R$6.000,00 

5) Acima de R$6.000,00 

Possui filhos? 

1) Sim 

2) Não 

 

Qual o seu nível de escolaridade? 

1. Superior incompleto 



 
 
 

 

 

2. Superior completo 

3. Fazendo uma Segunda graduação 

Sobre suas perspectivas financeiras: 

Você faz algum tipo de investimento financeiro? 

1. Sim 

2. Não 

Por que você não faz investimento em mercado de capitais? 

o Desconheço o mercado de capitais 

o Não penso nisso no momento. 

o Invisto em imóvel próprio. 

o Não me sobra recursos financeiros para investir. 

Por que você faz investimento em mercado de capitais? 

o Desconheço o mercado de capitais 

o Não penso nisso no momento. 

o Invisto em imóvel próprio. 

o Não me sobra recursos financeiros para investir. 

Há quanto tempo você faz investimentos? 

o Há menos de 12 meses. 

o Entre 1 e 2 anos. 

o Há mais de 2 anos. 

o Não faço investimento. 

Seu planejamento financeiro está baseado em: 

o Investimento de curtíssimo prazo (até 1 ano) 

o Investimento em médio prazo (de 1 a 4 anos) 

o Investimento longo prazo (de 4 a 10 anos) 

o Investimento para aposentadoria. 

o Não faço investimento 

Sobre mercado de capitais e tipos de investimentos: 

Você sabe o que é renda fixa? 



 
 
 

 

 

1. Sim 

2. Não 

3. Talvez 

Quais desses tipos de investimento em Renda Fixa você conhece? (pode marcar mais que 

1) 

o Poupança 

o Tesouro Direto 

o CDB (Certificado de Deposito Bancário) 

o LCI (Letra de Crédito Imobiliário- isenta de Imposto de Renda) 

o LCA (Letra de Crédito Agrário-isenta do Imposto de Renda) 

o LC (Letra de Câmbio) 

o Fundos de Renda Fixa. 

o Nenhum dos acima mencionados 

Você sabe o que é Renda variável? 

1. Sim 

2. Não 

3. Talvez 

Quais desses investimentos em Renda Variável você conhece? 

o Fundos Multimercado (mescla renda fixa e renda variável) 

o Fundos Imobiliários (destinado a receber investimento em empreendimentos 

imobiliários) 

o Fundos de Ações (possui como objetivo seguir índices, ex: IBOVESPA) 

o COE (Certificado de Operações Estruturadas) 

o Mercado de Ações (compra ou venda de papéis/ativos ou lucro com dividendos) 

o Mercado de Opções (mercado onde se negociam opções - instrumentos 

financeiros utilizados no mercado financeiro.) 

o Mercado Futuro (negociações de Minicontrato de Índice e Minicontratos de 

Dólar) 

o Nenhum dos acima mencionados. 



 
 
 

 

 

Dos investimento anteriormente mencionados em renda fixa e renda variável, quais você 

investe ou já investiu? 

______________________________________________________________________

__________________________ 

Em percentual, quanto você financeiramente dispõe ou estaria disposto(a) a separar para 

investimento em mercado de capitais? 

1) Menos de 10% de minha renda mensal. 

2) Entre 10,01% e 15% de minha renda mensal 

3) Entre 15,01% e 30% de minha renda mensal. 

4) Qualquer valor acima de 30,01% de minha renda mensal 

Com base na resposta da questão anterior, quanto tempo estaria disposto(a) a aguardar 

para retorno de seu investimento? 

o Curto prazo (de 1 mês a 1 anos) 

o Médio prazo (entre 13 meses e 4 anos) 

o Longo prazo (entre 4 anos e 10 anos) 

o Acima de 10 anos 

o Para aposentadoria. 

Estaria disposto(a) a correr mais riscos para ter um retorno maior do seus 

investimentos? 

o Sim 

o Não 

o Não tenho investimentos 

Você acompanha frequentemente seus investimentos? 

o Sim 

o Não  

o Não tenho investimentos 

A seguir, as questões são sobre seu conhecimento a respeito do assunto aqui tratado e 

suas fontes de aprendizado: 



 
 
 

 

 

De 0 a 5, levando em consideração 0 onde a Instituição de ensino não contribuiu e 5 que 

contribuiu totalmente para seu conhecimento em investimento financeiro. Como você 

considera que a instituição de ensino, na qual participa como aluno, contribui ou 

contribui para seu conhecimento em Finanças Pessoais? 

(1)    (2)    (3)   (4)    (5) 

 

De 0 a 5, levando em consideração 0 onde  a Instituição de ensino não contribuiu e 5 que 

contribuiu totalmente para seu conhecimento em investimento financeiro. Como você 

considera que a instituição de ensino, na qual participa como aluno,  contribui ou 

contribui para seu conhecimento em Finanças Pessoais? 

(1)    (2)    (3)   (4)    (5) 

 

Você considera que seu conhecimento em Finanças pessoais provém de fontes como: 

o Livros; 

o Revistas (virtuais e físicas ); 

o Redes Sociais (Youtube, Telegran, WhatsApp, Instagram, Facebook etc.) 

o Pesquisas virtuais; 

o Aulas na Instituição de ensino; 

o Nenhum dos anteriores. 

De 0 a 5, levando em consideração que 0 é nada de conhecimento em mercado de capitais 

e 5 é muito conhecimento em mercado de capitais. Como considera seu nível de 

conhecimento em mercado de investimentos financeiros? 

(1)    (2)    (3)   (4)    (5) 

 

Você acredita que educação financeira deveria ser aplicada desde a educação básica 

(ensino fundamental e médio)? 

1. Sim  

2. Não 



 
 
 

 

 

A educação financeira, tanto para jovens e adultos deveria ser obrigatória em todos os 

cursos de graduação? 

1. Sim  

2. Não 

A sua Instituição de ensino promove eventos, palestras e cursos extracurriculares a fim 

de promover a educação financeira no meio acadêmico? 

1. Sim 

2. Não 

3. Não sei responder 

Sobre o cenário econômico brasileiro. Quais das taxas e índices econômicos abaixo, os 

quais envolve a economia nacional, você possui conhecimento e saberia discutir a 

respeito? 

o IPCA ( Índice de preço ao consumidor amplo-Inflação ) 

o SELIC (taxa básica de juros da economia) 

o TR (Taxa Referencial) 

o PIB ( Produto Interno Bruto) 

o TC ( Taxa de câmbio ) 

o INPC ( Índice Nacional de Preço ao Consumidor) 

o IGP-M ( Índice Geral de Preços do Mercado) 

o Salário Mínimo 

o INCC ( Índice Nacional do Custo da Construção ) 

o Produção Industrial 

o FGTS 

o Nenhum dos acima citados 

Sobre o questionário e suas expectativas reais: 

Avalie o questionário em geral de acordo com suas expectativas. Levando em 

consideração 1 para pouco completo e 5 para superou as expectativas 

(1)    (2)    (3)   (4)    (5) 

 



 
 
 

 

 

Em relação à resposta anterior, comente sobre o questionário o que o levou ou a levou a 

posicionar-se dessa forma ? 

-

______________________________________________________________________

__________________________ 

 

Sobre sua instituição de ensino: 

Em relação a sua instituição de ensino, comente sobre a educação financeira dos alunos 

e o que pode ser feito para melhorar esse cenário. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 


