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RESUMO 

 

A Educação Financeira consiste em um processo mediante o qual os indivíduos e as 
sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 
financeiros, de modo que, possam fazer escolhas bem informadas, saber onde 
procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Esta pesquisa 
tem por objetivo analisar a opinião dos servidores do IFMT em relação à educação 
financeira. Neste sentido, se justifica, uma vez que, busca mostrar a importância de 
se realizar uma boa gestão dos recursos financeiros domésticos e mostrar os 
possíveis impactos que elas podem gerar, evitando assim a defasagem do recurso ou 
a má administração do mesmo. Sendo assim, colocar o ensino de educação financeira 
em prática, faz com que se tenham jovens mais estruturados em suas finanças 
pessoais e até mesmo empresariais. De forma específica, visa contribuir de modo 
mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 
comprometidos com o futuro deles e das organizações nas quais atuarão. Sendo 
assim, este trabalho pretende contribuir para esta discussão com a seguinte questão 
de pesquisa: Qual a opinião dos servidores do IFMT em relação há algumas situações 
que envolvam a educação financeira? Foi utilizada a metodologia qualitativa e quanto 
as técnicas de pesquisa por meio do questionário online (google formulário), e análise 
descritiva-exploratória, por meio da análise de conteúdo. Os resultados obtidos 
mostram que a maioria diz saber o que é educação financeira, porém ainda se tem 
um grande percentual de indivíduos não educados financeiramente, além disso, 
mostra-se também que em grande parte não é feito um controle rigoroso (diário) dos 
recebimentos em relação aos pagamentos, a prioridade é para quitar as dívidas e 
somente depois, se sobrar alguma economia, é que se pensa em poupar. Ainda 
conforme pesquisas, pode-se notar que muitos estão endividados, mostrando assim 
a importância de se conhecer e colocar em prática a educação financeira, buscando 
se tornar um indivíduo mais equilibrado financeiramente. Assim esse estudo busca 
contribuir com uma sociedade mais sustentável e equilibrada financeiramente.  
 
 
Palavras-Chave: IFMT; Sustentabilidade Financeira; Educação Financeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Financial Education is a process whereby individuals and societies improve their 
understanding of financial concepts and products so that they can make informed 
choices, know where to go for help, and take other actions that improve their good. -
be. This research aims to analyze the opinion of IFMT employees regarding financial 
education. In this sense, it is justified, since it seeks to show the importance of good 
management of domestic financial resources and the possible impacts that they may 
generate, thus avoiding the mismatch of the resource or its mismanagement. Thus, 
putting the teaching of financial education into practice, makes them have more 
structured young people in their personal and even business finances. Specifically, it 
aims to contribute more consistently to the formation of responsible individuals and 
societies, committed to their future and the organizations in which they will operate. 
Thus, this paper intends to contribute to this discussion with the following research 
question: What is the opinion of the IFMT servants regarding some situations involving 
financial education? We used the qualitative methodology and the research techniques 
through the online questionnaire (google form), and descriptive-exploratory analysis 
through content analysis. The results show that most say they know what financial 
education is, but still have a large percentage of uneducated individuals, and it is also 
shown that in large part is not a strict (daily) control of receipts. With regard to 
payments, the priority is to pay off debts and only then, if there is any savings left, is 
thought to save. Still according to research, it can be noted that many are indebted, 
thus showing the importance of knowing and putting into practice financial education, 
seeking to become a more financially balanced individual. Thus this study seeks to 
contribute to a more sustainable and financially balanced society. 
 
Keywords: IFMT; Financial sustainability; Financial education 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Sexo .......................................................................................................... 47 

Figura 2. Idade ......................................................................................................... 48 

Figura 3. Tempo de Serviço ..................................................................................... 49 

Figura 4. Formação Acadêmica ................................................................................ 50 

Figura 5. Estado Civil ............................................................................................... 51 

Figura 6. Faixa Salarial ............................................................................................. 52 

Figura 7. Renda Familiar .......................................................................................... 53 

Figura 8. Dependentes da mesma Renda ................................................................ 54 

Figura 9. Valores economizados por mês ................................................................ 55 

Figura 10. Aplicação/Investimento ............................................................................ 57 

Figura 11. Situação Financeira ................................................................................. 58 

Figura 12. Atitude quando recebe salário ................................................................. 59 

Figura 13. Estratégia de compra .............................................................................. 61 

Figura 14. Superpromoção ....................................................................................... 62 

Figura 15. Dinheiro e família..................................................................................... 63 

Figura 16. Cartão de Crédito .................................................................................... 64 

Figura 17. Endividamento ......................................................................................... 65 

Figura 18. Controle das Finanças ............................................................................. 67 

Figura 19. Importância do dinheiro ........................................................................... 68 

Figura 20. Conhecimento Educação Financeira ....................................................... 69 

Figura 21. Conceito Educação Financeira ................................................................ 70 

Figura 22. Aprofundar na Educação Financeira ....................................................... 71 

Figura 23. Assuntos Educação Financeira ............................................................... 72 

 

 

  



 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ANBID Associação Nacional dos Bancos de Investimentos 

ASCOM Assessoria de Comunicação 

BCB  Banco Central do Brasil 

BNCC  Base Nacional Comum Curricular 

CDB  Certificado de Depósito Bancário 

CETIP Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados 

CMB  Casa da Moeda do Brasil 

CNC  Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo 

CNDL  Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

CPF  Cadastro de Pessoa Física 

CTFIN  Câmara Técnica de Finanças Sustentáveis 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários 

DSGP  Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas 

FGC  Fundo Garantidor de Crédito 

FIC  Formação Inicial Continuada 

GFLEC Global Financial Leteracy Excellence Center 

IFMT  Instituto Federal de Mato Grosso 

IR  Imposto de Renda 

LCA  Letras de Créditos do Agronegócio 

LCI  Letras de Créditos Imobiliários 

OCDE  Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

ODS  Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

ONU  Organização das Nações Unidas 

PGBL  Plano Gerador de Benefício Livre 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SELIC  Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa básica de juros) 

SFN  Sistema Financeiro Nacional 

SPC  Serviço de Proteção ao Crédito 

VGBL  Vida Gerador de Benefício Livre 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

1.1 Objetivos ............................................................................................................ 14 

1.1.1 Objetivo Geral .................................................................................................. 14 

1.1.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 14 

1.2 Justificativa ........................................................................................................ 15 

2. REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................... 16 

2.1 Significado da Moeda ........................................................................................ 16 

2.2 Conceito de Sustentabilidade e suas Dimensões .......................................... 20 

2.3 Sustentabilidade Financeira ............................................................................. 22 

2.4 Educação Financeira......................................................................................... 24 

2.5 Ativos financeiros ............................................................................................. 29 

2.5.1 Conceito ........................................................................................................... 29 

2.5.2 Tipos de Ativos Financeiros ............................................................................. 30 

3. MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................... 36 

3.1 Tipo de Pesquisa Quanto a Abordagem: Qualitativa ..................................... 36 

3.2 Procedimentos Metodológicos ........................................................................ 37 

3.2.1 Pesquisa quanto a natureza ............................................................................. 37 

3.2.2 Pesquisa quanto aos fins ou objetivos ............................................................. 38 

3.2.3 Pesquisa quanto aos procedimentos técnicos ................................................. 39 

3.2.4 Pesquisa quanto aos meios ou instrumentos de coleta ................................... 39 

3.3 Caracterização da Empresa .............................................................................. 40 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS .......................................... 42 

4.1 Categoria de Análise: Perfil .............................................................................. 43 

4.2 Categoria de Análise: Atitude e Percepções .................................................. 57 

4.3 Categoria de Análise: Conhecimento .............................................................. 68 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 74 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 78 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ONLINE – PESQUISA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

 .................................................................................................................................. 83 

ANEXO A – OFÍCIO .................................................................................................. 91 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A história da civilização foi marcada por relações de troca, primeiramente o 

escambo e depois a mediação foi realizada por intermédio da moeda ou dinheiro. Esse 

mesmo dinheiro sofreu variações ao longo do tempo. Essa relação de troca, domínio 

e poder regem as bases econômica-social que ainda vigoram até os dias atuais. 

Segundo Pinheiro (2018, p.15), “com a crescente aceitação de alguns produtos como 

forma de pagamento para transações que se tornaram mais rotineiras, deu-se a 

origem da moeda”. Mesmo que muitas vezes os produtos não fossem úteis para 

aqueles que estavam recebendo, eram facilmente trocados e comercializados por 

todos os outros comerciantes. Com isso, houve a necessidade de as pessoas se 

adaptarem ao novo conceito de moeda/dinheiro e a suas variáveis, comparando-se 

aos sistemas econômicos implantados anteriormente.  

Esse processo de adaptação permite que as pessoas se tornem mais 

conscientes das suas relações de troca, e o modo como elas lidam com as suas 

moedas, a fim de tornarem-se mais responsáveis e comprometidas financeiramente. 

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), a educação financeira é definida como:  

O 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, 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, p.13). 

 

De acordo com a OCDE (2005), a aplicação e o aproveitamento de 

conhecimentos práticos de educação financeira podem colaborar para aprimorar a 

gestão das finanças pessoais, tornando a vida do ponto de vista financeira mais 

tranquila e equilibrada.  

Segundo o Caderno de Educação Financeira do Banco Central do Brasil (BCB), 

uma pesquisa revela que três (3) em cada quatro (4) famílias sentem algum obstáculo 

para chegar ao fim do mês com seus ganhos. Ainda de acordo com a pesquisa, a 

ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado 

muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as de parte de sua renda em 
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função do pagamento de prestações mensais que reduzem suas capacidades de 

consumir produtos que lhes trariam satisfação (BCB, 2013). 

O BCB (2013) ainda faz uma observação sobre o fato de a educação financeira 

não fazer parte da grade curricular das escolas, mostra ainda que pouco ou nada é 

falado sobre o assunto, ressaltando inclusive que as organizações, não 

compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, 

também não investem nessa área. Igual dificuldade é encontrada nas famílias, onde 

não há o hábito de reunir os familiares para discutir e elaborar um plano de orçamento 

doméstico. 

Do mesmo modo entre os amigos, assuntos relacionados à gestão financeira 

pessoal em sua maioria, são vistos como uma invasão de privacidade assim se 

tornando um assunto pouco abordado e conversado entre amigos. Enfim, embora 

todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se intensificam e dedicam tempo para 

administrar melhor seus recursos. Talvez esse aparente desinteresse decorra do fato 

de que as pessoas julguem saber mais sobre o assunto e o uso do dinheiro do que 

realmente sabem, e isso pode trazer a falsa impressão de que tenham comando sobre 

os assuntos relacionados à gestão financeira (BCB, 2013).  

A importância quando se trata do tema educação financeira sempre foi 

interessante para os consumidores, a fim de auxiliá-los no orçamento e organização 

dos seus rendimentos, a poupar e investir e a evitar que se tornem vítimas de 

falcatruas. No entanto, sua “crescente relevância nos últimos anos vem ocorrendo em 

consequência do desenvolvimento dos mercados financeiros, e das mudanças 

demográficas, econômicas e políticas” (OCDE, 2005, p. 27). 

Nesse sentido, esta pesquisa se justifica buscando mostrar a importância de se 

realizar uma boa gestão dos recursos financeiros domésticos, evitando assim a 

defasagem do recurso ou a má administração dele. Outro fato averiguado foi que a 

reitoria do IFMT, no mês de março de 2019, ofereceu um curso de nível inicial e básico 

de finanças1, que tinha como um dos seus objetivos promover a educação financeira 

de servidores públicos, visando à mudança de hábitos e a construção de uma nova 

mentalidade financeira, focada em melhor administrar o dinheiro, sair do 

endividamento e investir na realização de sonhos, despertando nos servidores o 

                                                           
1 http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/10-vagas-remanescentes-em-curso-sobre-educacao-financeira/ 
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interesse pela educação financeira, visando a mudança de hábitos e a construção de 

uma mentalidade financeira, possibilitando conhecer e colocar em práticas técnicas 

que possibilitem a si uma boa gestão financeira e em relação ao uso do dinheiro, 

gerando assim um ambiente organizacional saudável.  

Entretanto, foi verificado com os organizadores que não foi aplicada uma 

pesquisa, a fim de verificar a opinião dos servidores participantes do curso em relação 

a educação financeira. Novamente no mês de outubro de 20192, foi lançado um outro 

curso que envolvia a temática "Educação Financeira", e foi entrado em contato com a 

Diretoria Sistêmica de Gestão Pessoas (DSGP) do IFMT, onde obteu-se a resposta 

de que este curso não tem relação com o curso anteriormente ofertado, verificando-

se também que não foi feita nenhuma pesquisa e este curso foi ofertado mediante 

procura de servidores interessados no assunto, isso mostra a preocupação dos 

servidores e da instituição em trabalhar e discutir o tema em nosso meio. 

A problemática se dá em torno deste cenário, reforçado pelas informações 

apresentados do BCB (2013), a educação financeira ainda é pouco utilizada pela 

maioria das famílias brasileiras, assim impossibilitando de ser ter um controle de seus 

rendimentos e poder garantir um futuro melhor financeiramente.  

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), muitas famílias não tocam nesse assunto por não terem recursos, com 

isso foi visto um aumento na quantidade de jovens que entra no endividamento 

quando chega à vida adulta. A educação financeira ainda é pouco discutida entre as 

pessoas. (SEBRAE, 2017)  

Outra pesquisa feita pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) mostrou que em março de 2019, 62,4% da população brasileira estava 

endividada “O percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cheque pré-

datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, 

prestação de carro e seguro alcançou 62,4% em março de 2019, o que representa um 

aumento em relação aos 61,5% observados em fevereiro de 2019. Também houve 

aumento em relação a março de 2018, quando o indicador alcançou 61,2% do total 

de famílias”. Foi ainda apresentado o percentual de 23,4% das famílias relataram não 

ter condições de pagar suas contas em atraso e 9,4% não teriam condições de honrar 

                                                           
2 http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/dsgp-inscricoes-abertas-para-o-curso-educacao-financeira-e-
cooperativismo/ 
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com seus compromissos (CNC, 2019). Com isso tem-se o problema de pesquisa: Qual 

a opinião dos servidores do IFMT em relação há algumas situações que envolvam a 

educação financeira? 

A estruturação obedece a seguinte ordem, introdução, trazendo os conceitos e 

a importância do tema escolhido, justificando a relevância para a sociedade de forma 

geral, apresentando os objetivos e o que se espera alcançar com esta pesquisa. A 

sequência traz o referencial teórico, falando sobre as teorias, procedimentos e o 

desenvolvimento de acordo com autores que já descreveram sobre o tema. Os 

materiais e métodos utilizados estão a seguir, com a discussão dos resultados obtidos 

decorrentes do alinhamento com os objetivos e ainda um breve histórico sobre a 

organização pesquisada. Na sequência tem-se a apresentação e análises dos 

resultados, interpretado a luz das respostas obtidas correlacionando com conceitos 

preconizados por autores da área. Por último tem-se as considerações finais, 

mostrando se os objetivos iniciais foram alcançados assim como as dificuldades 

encontradas na realização do trabalho. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho objetiva analisar a opinião dos servidores do IFMT em relação à 

educação financeira. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar o perfil dos servidores do IFMT; 

• Destacar as atitudes e percepções dos servidores em determinadas 

situações relacionadas à educação financeira; 

• Verificar o conhecimento do servidor e possíveis ações sobre o assunto 

abordado. 
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1.2 Justificativa 

 

A educação financeira torna-se relevante no que tange a organização dos 

consumidores em relação aos seus orçamentos e também devido ao crescente 

desenvolvimento do mercado e das mudanças no cenário político, econômico e 

demográfico (OCDE, 2005). 

Com isso, este trabalho se justifica, pois, busca demonstrar que, uma boa 

educação financeira impacta na gestão dos recursos domésticos, provocando uma 

mudança de hábito visando uma mentalidade financeira saudável. 

Quanto aos trabalhos sendo desenvolvidos na mesma área temática, foi 

efetuado no dia 24 de maio de 2019 uma busca de trabalhos relacionados ao tema 

“educação financeira” em bases de dados, sendo encontrados 13 resultados no site 

da SPELL e 8 (oito) resultados no site da SCIELO entre janeiro 2015 e maio de 2019. 

Nos últimos anos também o tema tem aumentado consideravelmente o seu número 

de trabalhos publicados, como foi observado durante essa pesquisa no site do IBICT, 

que mostrou que de janeiro de 2010 até maio de 2019 tiveram 144 trabalhos 

publicados, desses 144 trabalhos, 102 foram publicados entre 2015 e 2019. Entretanto 

não foi encontrado nesses bancos de dados nenhum trabalho na área, desenvolvidos 

no estado do Mato Grosso. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Por meio destas pesquisas realizadas nos bancos de dados da SPELL, 

SCIELO e IBICT, foi possível verificar uma revisão teórica sobre moeda, 

sustentabilidade econômica e educação financeira conforme será visto a seguir.  

A economia geralmente estuda os aspectos administrativos dos recursos em 

escassez em busca da satisfação e contentamento da sociedade, a participação 

efetiva da economia. Existe uma avaliação das políticas econômicas do governo para 

observar se as movimentações de produtos, renda e bem-estar estão atingindo seus 

objetivos previstos (BCB, 2013).  

O Banco Central do Brasil destaca que para esse desenvolvimento econômico 

atingir esses objetivos econômicos em relação à educação financeira, alguns 

conhecimentos e comportamentos básicos são necessários:  

(I) entender o funcionamento do mercado e o modo como os juros influenciam 
a vida financeira do cidadão (a favor e contra); (II) consumir de forma 
consciente, evitando o consumismo compulsivo; (III) saber se comportar 
diante das oportunidades de financiamentos disponíveis, utilizando o crédito 
com sabedoria e evitando o superendividamento; (IV) entender a importância 
e as vantagens de planejar e acompanhar o orçamento pessoal e familiar; (V) 
compreender que a poupança é um bom caminho, tanto para concretizar 
sonhos, realizando projetos, como para reduzir os riscos em eventos 
inesperados; e, por fim, (VI) manter uma boa gestão financeira pessoal (BCB, 
2013, p.8). 

 

Para se ter um maior entendimento do assunto, esta pesquisa expõe uma 

revisão de literatura, perpassando pela história da moeda e seu significado, em 

seguida traz um panorama e a relação entre a moeda e a sustentabilidade financeira 

e, por fim, a conceituação sobre educação financeira e a sua aplicabilidade. 

 

2.1 Significado da Moeda 
 

A moeda é usada como intermediária nas trocas e meios de pagamento, surgiu 

com o depósito de bens animais (cavalos, bois, porcos) e vegetais (tabaco, arroz etc.) 

para atender as necessidades das sociedades primitivas. “O elemento comum desses 

bens era a sua capacidade em determinados momentos e lugares de representar uma 

aceitação geral como meio de troca ou pagamento” (PINHEIRO, 2018, p.14). 



17 

 

 

2.1.1 Evolução da moeda e seus tipos 
 

As primeiras sociedades de acordo com registros históricos viveram suas 

atividades econômicas de forma simples, e segundo Pinheiro (2018) os primeiros 

agrupamentos humanos, em geral nômades, [...] eram grupos que não conheceram a 

moeda e, quando recorriam à atividade de troca, realizavam trocas diretas em 

espécie, denominadas escambo.  

Ainda de acordo com o autor, essas formas rudimentares de relacionamento 

econômico foram alteradas a partir do instante que se verificou aquilo que os 

historiadores denominaram primeira revolução agrícola. Esses grupos passaram a 

aproveitar os períodos de prosperidade de suas atividades e começaram a praticar a 

agricultura organizada e a domesticação de animais. O nomadismo foi cedendo lugar 

a uma forma sedentária de vida e novas funções passaram a ser definidas, interagindo 

em um ambiente socialmente mais complexo. Ainda complementa dizendo que, “para 

permitir o desenvolvimento de trocas, cada vez mais importante para o progresso 

econômico e social, o escambo foi dando lugar, gradativamente, a processos indiretos 

de pagamento” (PINHEIRO, 2018, p. 15). 

De acordo com Pinheiro (2018), a generalização e aceitação dos produtos que 

eram recebidos como pagamentos das transações econômicas daquele período 

tornaram-se mais intensas e configurou-se a origem da moeda, a qual pode ser 

dividida em cinco fases:  

• Era da troca de Mercadorias; 

• Era da Mercadoria Moeda; 

• Era da Moeda Metálica;  

• Era da Moeda-papel; 

• Era da Moeda Escritural.  

 

Dentre essas fases, a moeda pode ser agrupas em três (3) tipos: 

Moedas metálicas: emitidas pelo Banco Central, constituem uma pequena 
parcela da oferta monetária e visam facilitar as operações de pequeno valor 
e/ou com unidade monetária fracionária (troco); Papel-moeda: também 
emitida pelo Banco Central, representa parcela significativa da quantidade de 
dinheiro em poder público; Moeda escritural: representada pelos depósitos 
à vista (depósitos em conta corrente) nos bancos comerciais (é a moeda 
contábil, escriturada nos bancos comerciais), Pinheiro (2018, p. 12, grifo 
nosso). 
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Uma mercadoria pode assumir o papel de moeda se possuir as seguintes 

qualidades: Indestrutibilidade - a moeda deve ser durável no sentido de que não se 

destrua ou deteriore no seu uso e manuseio; Inalterabilidade - segundo esse princípio, 

a moeda é preservada de eventuais processos de falsificação, por meio de 

mecanismos que a protegem de alterações; Homogeneidade - quando comparadas, 

duas unidades monetárias distintas devem possuir valores idênticos e ser 

rigorosamente iguais; Divisibilidade - a moeda deve possuir múltiplos e submúltiplos 

para que seja assegurada a realização de transações de valores grandes e pequenos 

sem dificuldades; Transferibilidade - a moeda deve possibilitar a transferência da 

posse e propriedade de um detentor para outro com grande rapidez e agilidade; 

Facilidade de manuseio - o manuseio e o transporte da moeda não devem representar 

dificuldade para os agentes que a utilizam (PINHEIRO, 2018).  

Para Pinheiro (2018), na economia, a moeda cumpre quatro papéis 

importantes: meio de pagamento, reserva de valor, unidade padrão de conta e 

intermediária de trocas entre os agentes:  

Meio de pagamento - é a capacidade que a moeda tem de diminuir dívidas em 

última instância, ou seja, é um ativo financeiro de liquidez imediata; Reserva de valor 

- a função da reserva de valor é ser um repositório de poder de compra sobre o tempo. 

Uma reserva de valor é usada para poupar o poder de compra da hora em que a renda 

é recebida até a hora em que é gasta; Unidade-padrão de conta - a função da unidade 

padrão de conta é fornecer ou criar medição de valor da economia. É um instrumento 

que as pessoas utilizam para divulgar preços e registrar débitos; Intermediária de 

trocas entre os agentes – sendo um meio ou instrumento de troca geralmente aceito 

pelos agentes na concretização de suas transações, a mais importante função da 

moeda na economia é ser intermediária de trocas entre os agentes econômicos 

(PINHEIRO, 2018).  

Especificamente foi no período da moeda metálica com formato circular, que a 

moeda passou a ser usada em todo mundo, o material metálico e formato circular, era 

devido as vantagens oferecidas aos comércios. Essas vantagens são ressaltadas por 

Pinheiro (2018), na qual, os metais foram escolhidos como moedas por possuir as 

seguintes características: valor intrínseco, dureza, raridade relativa, grande valor, 

identidade, grande poder aquisitivo, pequena variação de valor, facilidade de 

reconhecimento, propriedades industriais, e ponto de fusão elevado.  
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As moedas possuíam variação de tamanho e eram fabricadas em diversos 

materiais, como por exemplo: ouro, prata, bronze. Quando eram moedas de ouro os 

comerciantes pesavam as moedas para verificar qual teor de metal havia sido utilizado 

na fabricação daquela moeda, porém era um processo demorado. Para ser mais ágil 

as negociações os fabricantes dessas moedas denominados ourives, passaram a 

depositar as moedas em bancos, quando realizados esses depósitos o ourives recebia 

um comprovante como garantia que haveria a devolução dessa quantia a seu dono, 

esses comprovantes deram início ao aparecimento da moeda de papel (PINHEIRO, 

2018).  

Segundo Pinheiro (2018, p. 16),  

As vantagens que os certificados representavam para o comércio eram 
enormes, pois inspiravam confiança, sendo aceitos como se fosse a própria 
moeda. Com isso, os bancos de depósitos foram, aos poucos transformando-
se em bancos de emissão, lançando bilhetes representativos de moeda. 

 

No Brasil a Casa da Moeda do Brasil (CMB) “detém caráter de exclusividade 

da fabricação de papel moeda e moeda metálicas nacionais”..., incluindo a 

comercialização de moedas comemorativas nas quantidades autorizadas pelo BCB 

(CMB, 2017, p. 11). 

O Banco Central do Brasil (BCB), por sua vez, é um órgão regulador e 

supervisor do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e tem como missão assegurar a 

estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, 

essencial para o desenvolvimento econômico. Nas últimas décadas, graças às 

políticas adotadas e à atuação do BCB, o Brasil conseguiu reduzir a inflação e 

alcançar maior estabilidade econômica (BCB, 2013). 

O BCB em seu Caderno de Educação Financeira-Gestão das Finanças 

Pessoais (2013) traz a seguinte reflexão: “Você sabia que, para produzir dinheiro, 

gasta-se dinheiro? ” E que são utilizados recursos naturais para a produção de 

cédulas? A má utilização da moeda/dinheiro diminui a vida útil das cédulas. As ações 

que normalmente estragam as cédulas são: grampear, amassar, rabiscar, desenhar e 

tirar o fio de segurança. 

Somente em 2012, o BCB retirou de circulação 2,2 bilhões de cédulas 

inadequadas para a circulação, e o com isso obteve-se um custo em torno de R$ 394 

milhões, para a reposição dessas cédulas no mercado. Se as cédulas/moedas forem 

bem cuidadas, consequentemente, o governo vai precisar produzi-las em menor 
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quantidade e, portanto, diminuir seus gastos com esses procedimentos (BCB, 2013, 

p. 41). 

De forma geral, um bom uso da moeda traz benefícios, como: aumento do grau 

de especialização, redução no tempo gasto nas trocas, e, eliminação da necessidade 

de dupla coincidência de desejos (PINHEIRO, 2018). 

 

2.1.2 Conceito  
 

Pinheiro (2018) destaca que a moeda em um primeiro momento sem uma 

análise crítica de sua função poderia ser definida, como conjunto de notas e moedas 

que circulam na economia em poder da sociedade. Porém essa definição não engloba 

as diversas formas de moeda, pois existem vários conceitos de moeda.  

Pinheiro (2018, p. 11) explica que:  

A moeda pode ser conceituada como um conjunto de ativos financeiros de 
uma economia que os agentes utilizam em suas transações. Ela é um bem 
com características específicas e diferenciadas em relação aos demais bens 
da economia, visto que não produz nada, não é um bem de investimento nem 
de consumo.  

 

“A moeda é vista como um bem de uso comum em todo tipo de transação que 

permite a participação de operação de troca, na qual se realiza compra ou venda 

simultânea de mercadorias em operações separadas de intercâmbio” (PINHEIRO, 

2018, p. 12). 

Vale destacar ainda, que o uso da moeda precisa ser feito de forma consciente, 

de modo que garanta a sua sustentabilidade ao longo do tempo, como pode ser visto 

a seguir. 

 

2.2 Conceito de Sustentabilidade e suas Dimensões 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no final da década de 1980, 

visando alcançar equilíbrio entre os aspectos de desenvolvimento social e econômico 

à medida que estes permitam a integridade e a recuperação do meio ambiente natural 

com vistas à preservação do planeta para as gerações futuras e presentes.  

Segundo os autores Casagrande e Agudelo (2012, p. 72), o desenvolvimento 

sustentável está fundamentado na harmonização de um tripé [...] aspectos sociais, 
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ambientais e econômicos. Esse tripé sugere que para haver o desenvolvimento 

sustentável é necessário um equilíbrio entre os aspectos acima citados.  

Assim sendo, ações isoladas de um desses três aspectos podem até ser 

consideradas relevantes, mas podem não ser consideradas sustentáveis, pois as 

ações sustentáveis integram simultaneamente os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos.  

Casagrande e Agudelo (2012, p. 72) entendem que “o desenvolvimento 

sustentável, de fato, considera uma série de aspectos derivados dos três princípios 

básicos contidos no tripé, sendo que estes nem sempre foram levados em 

consideração pelos desenvolvimentistas tradicionais”. 

O tripé básico proposto para o desenvolvimento sustentável pode ser 

extrapolado, pode-se vislumbrar uma série de aspectos que devem ser considerados 

dentro de cada dimensão (CASAGRANDE; AGUDELO, 2012). 

Casagrande e Agudelo (2012, p.72) explica: 

Na dimensão social, deve-se procurar atingir a sustentabilidade cultural, 
espiritual e religiosa, de gênero, política e humana. Já na dimensão 
ambiental, almeja-se a sustentabilidade ecológica e territorial, tanto local, 
como regional e global. No âmbito econômico há a necessidade de promover 
a sustentabilidade de demanda e oferta, consumo consciente (oposto ao 
consumismo) e valores compatíveis com o mercado, entre diversos outros.  
 

Já para Sachs (2009, p. 85-88), ele amplia o conceito de desenvolvimento 

sustentável, trazendo 8 (oito) critérios: 

1.Social: 
• Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social;  
• Distribuição de renda justa; 
• Emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida descente; 
• Igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais.  
2.Cultural:  
• Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre o respeito e a 
tradição e inovação); 
• Capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional 
integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos 
alienígenas);  
• Autoconfiança combinada com abertura para o mundo;  
3.Ecológica: 
• Preservação do potencial do capital natureza na sua produção de 
recursos renováveis; 
• Limitar o uso dos recursos não-renováveis; 
 
 
4.Ambiental:  
• Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 
naturais; 
5.Territorial:  
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• Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação de 
inclinações urbanas nas alocações do investimento público); 
• Melhoria do ambiente urbano;  
• Superação das disparidades inter-regionais;  
• Estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para as 
áreas ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo eco 
desenvolvimento).  
6. Econômico:  
• Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 
• Segurança alimentar; 
• Capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção;  
• Razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; 
• Inserção soberana na economia internacional.  
7.Política (nacional): 
• Democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 
humanos;  
•  Desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 
nacional, em parceria com todos os empreendedores;  
• Um nível razoável de coesão social.  
8.Política (internacional): 
• Eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da 
paz e na promoção da cooperação internacional; 
• Um pacote Norte-Sul de codesenvolvimento, baseado no princípio de 
igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade e do 
favorecimento do parceiro mais fraco); 
• Controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 
negócios;  
• Controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução 
na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais;  
• Prevenção das mudanças globais negativas; 
• Proteção da diversidade biológica (e cultural); e gestão do patrimônio 
global, como herança comum da humanidade; 
• Sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional de 
eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, também 
como da herança comum da humanidade.  

 

Dentre essas dimensões, a sustentabilidade financeira, será exposta na 

sequência, visto que busca um desenvolvimento equilibrado, através do estímulo ao 

consumo consciente.  

 

2.3 Sustentabilidade Financeira 
 

Mais conhecido na dimensão ambiental, o conceito de sustentabilidade se 

aplica perfeitamente à vida financeira no que se refere ao equilíbrio entre renda e 

consumo de modo a suprir as necessidades presentes e ao mesmo garantir 

necessidades futuras (SANCHES, 2015). 

Preocupados com a sustentabilidade do setor financeiro, em 2005 foi criada a 

Câmara Técnica de Finanças Sustentáveis (CTFIN), com propósito de facilitar a troca 
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de experiências e conhecimentos e melhorar as práticas relacionadas a ações sociais 

e ambientais. O CTFIN tem apoio dos bancos Bradesco, Itaú, Real, Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal (FERNANDES, 2011).  

Segundo Sanches (2015) o mais comum é associar o termo sustentabilidade 

às questões relacionadas ao meio ambiente, como a preservação dos recursos 

naturais, busca de fontes limpas de energia, destinação do lixo etc., mas o conceito é 

muito mais abrangente. Falar em vida sustentável, ou seja, vai além do viver em 

harmonia com a natureza sem agredi-la, e engloba praticar e incentivar o uso racional 

de diversos recursos. Como aplicar este conceito na vida financeira? 

Ainda esclarece que da mesma forma que o ser humano deve preservar o meio 

ambiente, usar racionalmente os recursos e planejar o desenvolvimento para que as 

gerações futuras tenham um planeta saudável, é necessário utilizar o dinheiro da 

melhor forma possível, gastando bem, com qualidade, evitando gastos 

desnecessários, separando parte dos ganhos para formar uma reserva para possíveis 

emergências (SANCHES, 2015). 

De acordo com o BCB (2013) todo cidadão pode desenvolver habilidades para 

melhorar sua qualidade de vida e a de seus familiares, a partir de atitudes 

comportamentais e de conhecimentos básicos sobre gestão de finanças pessoais 

aplicados no seu dia a dia. 

Ao fazer um comparativo com os produtos e serviços semelhantes ofertados 

no mercado pode-se dar preferência aos produtos elaborados de modo sócio 

ambientalmente sustentável, ou seja, consumir de forma sustentável e, portanto, 

consciente, não traz prejuízos à qualidade do consumo (BCB, 2013). 

Também pode-se contribuir para a sustentabilidade ao:  

• reduzir o consumo desnecessário, evitando desperdícios e a produção 
excessiva de lixo; 
• diminuir o impacto negativo da atividade humana sobre o meio ambiente 
(extrativismo, agropecuária, urbanização, indústria, serviços, lixo); 
• melhorar a qualidade de vida e o bem-estar pessoal e da sociedade, tanto 
das gerações atuais quanto das futuras; 
• usar o dinheiro e o crédito a seu favor e, ao mesmo tempo, em favor da 
sociedade e do meio ambiente. 
Trata-se de buscar o equilíbrio entre ter o que você precisa e ser um 
consumidor social, ambiental e economicamente sustentável (BCB, 2013, 
p.39). 

 

Para Sanches (2015) planejar uma aposentadoria sustentável, por exemplo, 

significa criar condições para que você consiga manter o padrão de vida atual quando 
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se aposentar e assim possa usufruir do tempo com atividades prazerosas. Ter uma 

vida financeira sustentável significa também adequar o padrão de vida à renda, não 

gastar adiantado o salário que ainda vai receber, como acontece com as compras 

parceladas e os financiamentos. 

A fim de garantir o atendimento das diretrizes, especificamente da meta oito 

(Trabalho Decente e Crescimento Econômico) dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU, a CMB (2017, p. 10) também promove a Sustentabilidade 

Financeira, “garantindo sua atividade fundamental (atribuição constitucional) de modo 

eficiente; monitorando oportunidades de mercado a fim de diversificar sua atuação e 

ampliar sua carteira de clientes”. 

Sanches (2015) conceitua que sustentabilidade financeira se alcança com a 

construção de um orçamento familiar equilibrado, passando da condição de 

endividado para investidor, buscando qualidade de vida, conquistando sonhos, porque 

quando há mudanças nos hábitos de consumo, quando há valorização do dinheiro, 

que é fruto do esforço de trabalho, há multiplicação desses hábitos para os amigos, 

familiares e colegas de trabalho gerando uma onda de prosperidade. 

Sendo assim, a sustentabilidade financeira consiste em um conjunto de práticas 

econômicas, financeiras e administrativas que visam o desenvolvimento econômico 

de um país ou empresa, preservando o meio ambiente e garantindo a manutenção 

dos recursos naturais para as futuras gerações. Este conceito se complementa pela 

abordagem da educação financeira proferida pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005). 

 

2.4 Educação Financeira 
 

A educação financeira pode ser uma forma de se buscar uma vida bem-

sucedida e estável em questões relacionadas às finanças pessoais. A educação 

financeira poderia estar em prática desde a infância, pois nunca deve ser considerado 

precoce aprender a melhor forma de investir os ganhos. Se a educação financeira 

fosse implantada desde os primeiros anos na vida do ser humano faria com que 

quando chegassem à vida adulta fossem pessoas estruturadas financeiramente 

(MACHRY, 2014). 
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Segundo o BCB (2013), a educação financeira possibilita entender, como fatos 

que ocorrem na Economia interna e externa interferem no dia a dia das pessoas, e a 

partir deste entendimento viabiliza a tomada de decisão no que diz respeito a assuntos 

ligados ao consumo, poupança ou utilização de crédito pessoal. 

Com isso, permite-se que esse processo da educação financeira leve a um 

melhoramento do relacionamento das pessoas com os conceitos e produtos 

financeiros, a fim de torná-los mais conscientes diante das oportunidades e riscos 

envolvidos no processo, aperfeiçoando as suas possibilidades de escolhas e 

proporcionando reflexos positivos no seu bem-estar e qualidade de vida. 

 

2.4.1 Conceito  
 

O objetivo da educação financeira é ajudar as pessoas a planejar a melhor 

forma de administrar seus recursos. Para o Banco Central do Brasil (2013) a educação 

financeira é o meio de prover esses conhecimentos e informações sobre 

comportamentos básicos que contribuem para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e de suas comunidades. É, portanto, um instrumento para promover o 

desenvolvimento econômico. Afinal, a qualidade das decisões financeiras dos 

indivíduos influencia, no agregado, toda a economia, por estar intimamente ligada a 

problemas como os níveis de endividamento e de inadimplência das pessoas e a 

capacidade de investimento dos países. 

A OCDE (2005) define que a educação financeira é um processo em que o 

indivíduo faz escolhas conscientes e se mantém bem informado a respeito da 

economia para, assim, elaborar a melhor forma de lidar com seu dinheiro. 

Para a OCDE (2005), a educação financeira vai além de planilhas, pois é 

questão de comportamento. É necessário desenvolver novos hábitos que façam que 

seus gastos se encaixem no seu orçamento e ainda permitam realização de sonhos.  

Segundo Machry (2014), as pessoas devem pensar na educação financeira 

levando em consideração a segurança financeira, como, por exemplo, devem-se 

avaliar as contas fixas e essenciais, calcular quanto é necessário para manter essas 

contas importantes em dia e em caso de imprevistos quanto de dinheiro é necessário. 

Este estágio da educação financeira também inclui pensar em um bom plano de 

aposentadoria. Outro aspecto que deve ser considerado dentro da educação 
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financeira é a independência financeira, pois conquistar a mesma seria não precisar 

mais trabalhar para viver, o que não significa que a pessoa pode fazer tudo o que 

desejar sem se preocupar com os gastos. 

De acordo com Buaes, Comerlato e Doll (2015), a liberdade financeira implica 

em liberdade total de escolha: a pessoa faz o que quiser, sem precisar planejar ou 

economizar por muito tempo. Deste modo, a educação financeira significa modificar 

hábitos, aprender a controlar gastos e ganhos. Se cada cidadão se conscientizar 

disso, verá mudanças não só em sua própria vida, mas também na vida econômica 

de todo o país. 

 

2.4.2 Importância da Conscientização  
 

Muitas pessoas entendem que a resolução para os problemas financeiros é 

obter muito dinheiro. Segundo Machry (2014), muitas pessoas buscam empréstimos 

na tentativa de resolver seus problemas financeiros, porém isso os leva a aumentar 

suas dívidas. 

As causas que levam as pessoas a gastarem além do que poderiam se devem 

à falta de educação financeira e à inexistência de metas e objetivos próprios na vida, 

que somados ao marketing agressivo do mercado resultam no adiamento das 

condições para a formação de uma poupança, fundamental para as realizações 

pessoais e investimentos futuros (MACHRY, 2014). 

Segundo os autores Buaes, Comerlato e Doll (2015), as consequências dessa 

falta de equilíbrio financeiro podem ser drásticas. As pessoas chegam ao ponto de 

consumir além das suas possibilidades, para obter reconhecimento social. 

Ainda destacam que a busca por prazer está cada vez mais atrelada à 

possibilidade de ter determinados produtos, e a felicidade passou a ser medida pelos 

objetos que se consegue adquirir (BUAES; COMERLATO; DOLL, 2015). 

Segundo Machry (2014, p. 3), complementa explicando que: 

Ter mais dinheiro não significa ser mais feliz ou ter melhor qualidade de vida. 
O importante é saber planejar os gastos, consumindo sem exageros ou 
desperdícios, para ter o suficiente para garantir o futuro e evitar as situações 
de carência ou crises provocadas por situações emergenciais. 

 

No caderno intitulado Educação Financeira para a Vida, Machry (2014) destaca 

que o planejamento financeiro familiar não é individual, ele envolve toda a família. 
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Essa união familiar é fundamental para alcançar o equilíbrio financeiro e a melhoria 

do conforto material. Faz ainda, uma analogia dizendo que “assim como o trabalho 

em equipe nas empresas ajuda a melhorar a produtividade e obter lucro, a união da 

família em torno de objetivos comuns ajudará a alcançar o equilíbrio financeiro e o 

progresso econômico familiar” (MACHRY, 2014, p. 2). 

Neste sentido, o Banco Central do Brasil (2013) instrui que a educação 

financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais, possibilitar o equilíbrio das 

finanças pessoais, preparar para o enfrentamento de imprevistos financeiros e para a 

aposentadoria, qualificar para o bom uso do sistema financeiro, reduzir a possibilidade 

de o indivíduo cair em fraudes, preparar o caminho para a realização de sonhos, enfim, 

tornar a vida melhor. 

Ampliando esse horizonte, quando se trata de educação, é preciso ter ciência 

que, inicia-se esse processo desde a infância, conforme já afirmava Machry (2014), 

dizendo que a educação financeira deve fazer parte da formação básica de todo o 

cidadão e deve começar em casa, com os pais ensinando os filhos como se comportar 

diante do bombardeio diário de ofertas dos mais variados produtos, que chegam por 

todos os meios de comunicação. A maioria das coisas ofertadas é desnecessária ou 

supérflua. 

Para o autor (2014), os pais precisam dar o exemplo em casa. Se não adotam 

essa atitude, deixando de fazer qualquer tipo de planejamento financeiro, vivendo 

rotineiramente endividados e fazendo maus negócios por não possuírem as noções 

básicas de finanças pessoais, como irão orientar seus filhos para enfrentar o mundo 

altamente consumista? É preciso quebrar esse ciclo vicioso, ou pelo sistema 

educacional tradicional, ou pelo esforço próprio, procurando aprender por meio de 

palestras, cursos, seminários e/ou leitura especializada (MACHRY, 2014). 

Segundo Machry (2014), apesar de ser um assunto de muita importância, 

poucas famílias conhecem a importância do mesmo, isso pode estar vinculado a 

questões culturais. Essa falta de conhecimento pode estar ligada às questões de 

endividamento e dificuldade de reservas financeiras, por esse motivo a importância 

do desenvolvimento do conhecimento sobre educação financeira, para favorecer o 

equilíbrio do orçamento financeiro familiar.  

De acordo com a pesquisa global sobre educação financeira, iniciativa conjunta 

da Mc-Graw Hill Financial, da Gallup, do World Bank Development Reseach Group e 
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do Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), apurou que em todo o 

mundo, apenas um em cada três adultos mostra uma compreensão dos conceitos 

financeiros básicos, deixando claro que bilhões de pessoas não estão preparadas 

para lidar com mudanças rápidas no cenário financeiro (LUSARDI; OGGERO, 2017). 

Colocar o ensino de educação financeira em prática desde a infância faz com que se 

tenham jovens mais estruturados em suas finanças pessoais e até mesmo 

empresariais (OLIVEIRA, et al., 2014). 

Contextualizando a nível nacional, baseado em dados, uma pesquisa mostrou, 

que a educação financeira é baixa, que as pessoas não planejam seus gastos no 

longo prazo, demoram para se preparar financeiramente a fim de se aposentarem, 

não estão completamente cientes dos riscos e dos instrumentos para a sua proteção, 

têm dificuldades em tomar decisões a respeito de empréstimos e investimentos, e são 

vulneráveis a fraudes (ENEF, 2010).  

Machry (2014) ainda fala sobre a negligência da qualidade de formação dos 

cidadãos do sistema de ensino, das escolas públicas ou privadas, destaca que 

notadamente no aspecto relacionado com a educação financeira. E que existe uma 

deficiência na formação dos jovens brasileiros, por não estão sendo capacitá-los a 

enfrentar um mundo cada vez mais complexo e cheio de armadilhas para as pessoas 

que não tiveram a ventura de receber uma orientação básica em casa sobre educação 

financeira.  

O autor faz uma comparação com outros países como por exemplo Estados 

Unidos e vários países da Europa, onde a disciplina Educação Financeira já faz parte 

da grade curricular das escolas, e afirma que as consequências da falta de educação 

financeira levam ao descontrole das contas, geralmente só percebido no final do mês 

quando se verifica que o salário não foi suficiente para saldar todos os compromissos, 

gerando noites mal dormidas, estresse e vários outros problemas (MACHRY, 2014). 

Consumir tendo em conta as consequências desse consumo, em médio e longo 

prazo, para as populações do planeta, é usualmente chamado de “consumo 

consciente”. Enfim, consumir conscientemente pode contribuir para o consumo 

sustentável nas dimensões ambiental, social e econômica, ou seja, adquirir produtos 

e serviços ambientalmente corretos, com o mínimo de impacto sobre o meio ambiente, 

que possam ajudar a construir uma sociedade mais justa e, claro, que sejam 

economicamente compatíveis com a situação financeira do consumidor (BCB, 2013). 
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Como citado por alguns autores anteriormente, a educação financeira vem 

ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões a partir de conhecimento, e com isso 

abre-se a oportunidade de novos investimentos financeiros que estão disponíveis no 

mercado, que são os ativos financeiros, abordado no próximo tópico. 

 

2.5 Ativos financeiros 
  

O ativo financeiro vem para dar opções de investimentos no mercado 

financeiro, pois os mesmos são alternativos disponíveis para negociação no mercado 

de capitais. 

 

2.5.1 Conceito 

 

Ativos, segundo a corretora FBS (2019), são normalmente conhecidos como 

qualquer coisa com um valor que represente recursos econômicos ou posse, que 

podem ser convertidos em dinheiro.  

Para O’sullivan, Sheffrin e Nishijima (2012), ativos são os usos ou destinos de 

recursos, que geram renda para os bancos, um exemplo de ativo, é o empréstimo que 

um banco comercial faz. 

Os ativos financeiros são “ativos líquidos intangíveis, como depósitos 

bancários, obrigações e ações, cujo custo é derivado de uma afirmação contratual do 

que eles representam”. O único aspecto “físico” existente dos ativos financeiros é o 

papel da documentação. Dentre os tipos de ativos financeiros, podem-se citar os 

certificados, as obrigações, as ações e os depósitos bancários (FBS, 2019). 

Os ativos financeiros destinam-se à liquidação de transações, à manutenção 

precaucional de reserva de alta liquidez e a aplicações especulativas. As operações 

que ocorrem, são de custódias (depósitos e guarda de ativos), de intermediação 

(repasse de recursos financeiros), de compensação de pagamentos e de liquidação 

de transações (ROSSETTI, 2015).  

Segundo Rossetti (2015), os ativos financeiros são usados como meios para 

adquirir bens e serviços que atenderão às necessidades a que se destinem. Os ativos 

financeiros têm grau de liquidez superior à da maior parte dos ativos reais e podem 

proporcionar rendimentos a seus detentores. 
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Tiago Reis (2018) conceitua os ativos financeiros como o conjunto de 

alternativas disponíveis para serem negociadas no mercado financeiro e de capitais. 

Para ele os ativos geram uma renda não trabalhada, muitas vezes na forma de 

dividendos provindos de ações, títulos públicos, debêntures, aluguéis de imóveis e 

royalties de propriedades intelectuais. 

 

2.5.2 Tipos de Ativos Financeiros 

 

Existem vários tipos de ativos financeiros, que irão ajudar você na hora de 

diversificar sua carteira, permitindo assim maiores variedades de opções para 

investimentos, que são elas: 

 

• Ações 

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ações são valores 

mobiliários que representam uma parcela do capital social das sociedades anônimas, 

as quais emitem estas parcelas. Os acionistas são os proprietários destas parcelas e 

possuem status de sócio, pois tem direitos e deveres na sociedade, onde há limites 

de acordo com a quantia de ações adquiridas (CVM, 2019). 

Segundo Assaf Neto (2014), as ações constituem a menor parcela (fração) do 

capital social de uma sociedade anônima. São valores caracteristicamente 

negociáveis e distribuídos aos acionistas de acordo com a participação monetária 

efetivada. 

As ações podem ser classificadas “de acordo com a natureza dos direitos e 

vantagens que conferem a seus titulares, em três espécies: ordinárias, preferenciais 

e de fruição ou gozo” (ASSAF NETO, 2014. p. 83). 

 

• CDB – Certificado de Depósito Bancário 

Segundo o site do Banco BTG Pactual S.A (2019) os Certificados de Depósitos 

Bancários (CDB), são títulos emitidos por instituições financeiras que remuneram o 

investidor por um tempo determinado no momento do investimento, ou seja, o 

investidor empresta o seu dinheiro para recebê-lo no futuro, com correções. 

O CDB é um “título de crédito escritural, e sua emissão gera a obrigação das 

instituições emissoras de pagar ao aplicador, ao final do prazo contratado, a 
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remuneração prevista – que será sempre superior ao valor aplicado” (FORTUNA, 

2017. p.174). 

Fortuna (2017) ainda conceitua os CDBs como títulos que os bancos emitem 

com o objetivo de captar dinheiro para suas operações de empréstimos a empresas e 

pessoas físicas. 

 

• Commodities 

De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, commodity 

significa a matéria-prima ou mercadoria produzida em grande quantidade, cujo preço 

é regulado pela oferta e pela procura internacionais e não varia muito consoante a 

origem ou a qualidade. 

Castello Branco (2008) aborda o conceito de commodity em seu artigo, onde 

diz que commodities são produtos de origem primária transacionados nas bolsas de 

mercadorias. Ou seja, as commodities são produtos em estado bruto ou com pequeno 

grau de industrialização, que podem ser produtos agropecuários, minerais ou até 

mesmo financeiros. 

A negociação dessas mercadorias é realizada com entrega futura, não há 
movimento físico de produtos nas bolsas, o que se negocia são contratos 
futuros, ou seja, garantias de compra e venda dos produtos em uma data no 
futuro. A grande importância atribuída a commodities na economia se deve 
ao fato de que podem ser uma forma de investimento, uma opção entre as 
tantas opções de aplicação no mercado, como poupança ou Fundos de 
Investimento. Assim as possíveis oscilações nas cotações desses produtos 
no mercado internacional podem causar perdas a agentes econômicos que 
os transacionam (CASTELLO BRANCO, 2008, p. 12). 

 

As principais commodities negociadas são: café, trigo, soja, milho, algodão, 

açúcar, álcool, boi, ouro, prata, cobre, aço e petróleo, dólar, euro, ações de grandes 

empresas, títulos de governos nacionais, entre outros.  

 

• Criptomoedas 
Segundo o site Finance One (2019), as criptomoedas são moedas digitais que 

“prometem ganhos superiores ao do Mercado Bovespa, e não possuem 

regulamentação do Estado”. Ainda segundo o site, a criptomoeda assim como a 

moeda física, “possui números em série, marca d’água e outros dispositivos de 

segurança, a criptomoeda utiliza a criptografia”, ela é um código virtual que pode ser 

convertido em valores reais.  
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Assim como o Tesouro Direto, as moedas virtuais são adquiridas pela Internet. 

No entanto, para obtê-las não são necessárias instituições financeiras que façam uma 

mediação. No geral, precisa-se apenas comprar do emissor ou de alguém que já tenha 

a moeda digital (FINANCE ONE, 2019). 

 

• Debêntures 

Segundo Ross (2015) a debênture “é um título de dívida, de médio a longo 

prazo, que, regra geral, confere a seu detentor um direito de crédito contra a 

companhia emissora. Quem investe em debênture se torna credor dessas 

companhias”. Sendo aqui no Brasil, uma das mais antigas formas de captar recursos 

financeiros através de títulos, visto que é um valor imobiliário advindo de um contrato 

mutuo entre a empresa emissora e o comprador. Na escritura de emissão e 

certificação da debênture, necessita estar constando todas as condições acordadas 

entre os participantes.  

De acordo com a Lei das S/A, art. 58, a debênture poderá ter garantia real ou 

flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da 

companhia, conforme disposto na escritura de emissão (BRASIL, 1976). No processo 

de emissão, também, a empresa emissora escolhe se será uma debênture pública ou 

privada. Porém, apenas empresas abertas podem realizar emissão pública, podendo 

ser ou não negociadas no BM&FBOVESPA e CETIP. 

 

• Fundo de Investimento 

Fonseca et al. (2007), diz que segundo o guia do site da Associação Nacional 

dos Bancos de Investimento (ANBID), um fundo de investimento é um condomínio que 

reúne recursos de um conjunto de investidores, com o objetivo de obter ganhos 

financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou valores imobiliários. 

Ainda segundo o autor, esta aplicação existe desde o século XIX, sendo criado 

na Bélgica, espalhando-se para outros países europeus e chegando nos Estados 

Unidos em 1924. No Brasil, mesmo chegando apenas em 1957, demonstra um 

crescimento significativo no final da década de 1980 (FONSECA, 2007). 
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• Imóvel 

O imóvel é um título emitido pelas instituições financeiras, de natureza 

imobiliária, sendo operações de créditos realizadas para o mercado imobiliário. 

“Primeiro o investidor, que ao adquirir o título espera receber no prazo de vencimento 

estipulado pelas partes o dinheiro investido acrescido de uma remuneração que 

poderá ser pré ou pós-fixada” (ALMEIDA, 2017). 

Ainda conforme o autor, tendo isenção do IR (imposto de renda) e sendo 

protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) em valores de até R$250.000,000 

por CPF. Mesmo com muitos players, o risco é semelhante aos investimentos do CDB 

e poupança (ALMEIDA, 2017). 

 
• LCI  

As letras de crédito imobiliário foram criadas pela lei 10.931, de 02/08/04, 

instrumento financeiro para captação de recursos para os financiamentos imobiliários. 

São emitidas na forma cartular ou escritural, nominativa e endossável, identificando 

os créditos que lhes são caucionados, por bancos comerciais, bancos de 

investimento, bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica 

Federal, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, 

companhias hipotecárias ou outras instituições autorizadas pelo Banco Central 

(FORTUNA, 2017). 

São emitidas únicas e exclusivamente vinculadas a uma hipoteca, concedendo 

aos seus tomadores o direito de crédito pelo seu valor nominal, juros fixos ou 

flutuantes. Podem ser garantias por um ou mais crédito imobiliários e sua negociação 

é feita diretamente entre as partes interessadas e a transferência se na forma cartular 

é por endosso e se, na forma escritural, através de negociações em sistema de 

registro e liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central (FORTUNA, 

2017). 

 
• LCA 

Letras de crédito do Agronegócio é um título de crédito nominativo, cartular ou 

escritural, de livre negociação, devendo, se escritural, ser registrado em sistema de 

registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central, 
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representando promessa de pagamento em dinheiro e se constituindo em título 

executivo extrajudicial (FORTUNA, 2017).  

Emitidas exclusivamente por instituições financeiras autorizadas pelo Banco 

Central. O ganho de capital sobre LCA para pessoa física é isento de IR. Por serem 

títulos executivos extrajudiciais, são livres de penhora judicial, podem ser 

capitalizados com taxas de juros remuneratórios fixas ou flutuantes e sua negociação 

é feita diretamente entre as partes ou em mercados de bolsa ou de balcão (FORTUNA, 

2017). 

 

• Poupança 

Aplicação simples tradicional, aplica pequenas somas e tem liquidez, apesar 

da perda da rentabilidade para saques fora da data de aniversário da aplicação, é um 

produto exclusivos das SCI, das carteiras imobiliárias dos bancos múltiplos, das 

associações de poupança e empréstimo e das Caixas econômicas (FORTUNA, 2017). 

Considerada conservadora, oferece baixos riscos e menor retorno, seus 

rendimentos são creditados na data da aniversário da caderneta, aplicações 

resgatadas antes do prazo não recebem remuneração, seus recursos são 

direcionados para programas do Sistema Financeiro de Habitação (ASSAF NETO, 

2014). 

 

• Previdência privada 

Aplicação de longo prazo com o objetivo de complementar a aposentadoria de 

seu investidor, sendo possível ao investidor mudar de instituição ou de plano dentro 

da mesma instituição caso deseje alterar o perfil de risco ou reduzir seus custos. 

Quando ocorre troca de instituições os recursos são transferidos diretamente entre as 

instituições, sem passar pela conta do titular do plano (FORTUNA, 2017). 

O regime de previdência privada é de caráter complementar e autônomo, 

facultativo, se baseando em contrato formal e de adesão com informações a respeito 

do plano, benefícios e particularidades, onde há liberdade para contratar, o 

trabalhador contribui mensalmente com uma quantidade para posteriormente receber 

uma remuneração mensal de acordo com a quantidade e prazo contribuído (CRUZ, 

2016). 
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Possui o Plano gerador de benefício livre (PGBL) indicada para quem faz 

declaração completa do (IR) e Vida gerador benefício livre (VGBL) o IR incide apenas 

sobre os rendimentos (RODRIGUES, 2015). 

• Tesouro Direto 
De acordo com Fortuna (2017), o Tesouro Direto refere-se a títulos públicos 

federais que podem ser comprados e vendidos por pessoas físicas via Internet. Esses 

títulos podem ser adquiridos durante as 24 horas do dia [exceção: dias úteis do horário 

das 5 horas às 9 horas e 30 minutos da manhã, quando o acesso fica bloqueado para 

a manutenção do sistema]. 

Há um investimento mínimo que deve ser aplicado, em caso de compras não 

previamente programadas (mínimo de 0,1% títulos). Mas, para compras programadas 

é possível comprar livremente qualquer cota de um título a partir de R$ 30,00 

(FORTUNA, 2017. p. 109).  

Segundo o site do Banco do Brasil S/A, o rendimento do Tesouro Direto é 

calculado com base na SELIC e é um título de baixo risco, sendo ideal para 

investidores conservadores. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A fim de atingir os objetivos preestabelecidos da pesquisa, faz-se necessário 

traçar um caminho, elaborando um conjunto de procedimentos articulados numa 

sequência lógica. Nesse sentido, a metodologia científica ensina o caminho para 

chegar a uma conclusão científica, e a palavra "científica" por sua vez, vem de ciência.  

Na opinião de Chizzotti (2006), ciência é um agrupamento de normas que de 

alguma forma pretendem esclarecer alguns acontecimentos, até que com passar do 

tempo apareça outras normas que possa nos dar uma nova explicação com maior 

embasamento e mais completa. 

Severino (2016, p. 108) descreve a ciência como “um conjunto de 

procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem o acesso às relações 

causais constantes entre os fenômenos”.  

Pode-se dizer assim que a metodologia corresponde a um conjunto de 

procedimentos a serem utilizados na obtenção do conhecimento. É a aplicação do 

método através de técnicas que garantem a legitimidade do saber obtido.  

Severino (2016) complementa dizendo que a metodologia é um instrumento 

seguro e útil, através dela os estudantes podem conseguir maior aprofundamento na 

ciência, nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é o objetivo intrínseco do ensino e da 

aprendizagem universitária. No mundo acadêmico, fazer ciência é importante para 

todos porque é por meio dela que se descobre e se inventa, e o método representa, 

portanto, uma forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado 

problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa Quanto a Abordagem: Qualitativa 
 

Pesquisas qualitativas são usadas para estudar casos específicos e descobrir 

como as pessoas pensam ou se sentem de forma mais detalhada. Elas também 

podem ser utilizadas para explorar determinado assunto que ainda não se tem 

conhecimento, como no caso de uma empresa que precisa saber como está sua 

imagem no mercado (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Nesse sentido, esta pesquisa se encaixa como qualitativa, uma vez que, foi 

realizado um estudo de caso específico no IFMT buscando descobrir como a opinião 
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dos servidores diante de situações financeiras, além disso, esse conhecimento 

aprendido poderá ser utilizado pela instituição estudada, podendo trazer melhores 

resultados organizacionais e propiciando um maior equilíbrio aos servidores quanto 

às suas finanças pessoais. 

A pesquisa será realizada, abordando todos os dezoito (18) Campi do IFMT, 

mais a reitoria, que são: (Cuiabá- Octayde Jorge da Silva; São Vicente; Cáceres – 

Professor Olegário Baldo; Cuiabá- Bela Vista; Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste; 

Campo Novo do Parecis; Juína; Confresa; Rondonópolis; Sorriso; Várzea Grande; 

Barra do Garças; Primavera do Leste; Alta Floresta; Avançado de Tangará da Serra; 

Avançado de Diamantino; Avançado de Lucas do Rio Verde; Avançado de Sinop, e 

Avançado de Guarantã do Norte), com todos os seus servidores, que, segundo os 

dados informados pela Coordenação de Registro e Cadastro de Pessoal no dia 20 de 

setembro de 2019, que também se encontra no site do IFMT, totalizam 2083 pessoas3, 

considerando os docentes (efetivos e substitutos) e técnicos administrativos. 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 
 

O procedimento metodológico será explanado quanto a natureza, neste caso 

caracteriza-se como aplicada; quanto aos fins/objetivos, destacando a pesquisa 

exploratória e descritiva, depois será exposto o procedimento técnico, sendo o estudo 

de caso, e na sequência os meios/instrumentos de coleta de dados  

 

3.2.1 Pesquisa quanto a natureza 

 

Esta pesquisa é caracterizada quanto a natureza como aplicada. Segundo 

Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada tem como objetivo verdades e 

interesses locais, por meio de aplicação prática de conhecimento, diferente da 

pesquisa básica que tem por objetivo verdades e interesses universais para o avanço 

da ciência sem a aplicabilidade prática prevista. Neste caso, ela se justifica como 

aplicada, em virtude da geração de novos conhecimentos tendo em vista a solução 

                                                           
3 http://dsgp.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/quadro-de-servidores-por-campus/  
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de problemáticas especificas, uma vez que este trabalho terá como objeto de estudo 

todos os Campi do IFMT, buscando aplicabilidade prática. 

 

3.2.2 Pesquisa quanto aos fins ou objetivos 

 

A presente pesquisa se enquadra como sendo exploratória, segundo Gil (2019), 

relata que este tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o 

pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais 

precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores.  

Malhotra (2014), explica que a pesquisa exploratória é mais utilizada em 

trabalhos que seja necessário definir com maior precisão o problema, e tem por 

objetivo estabelecer critérios e prover melhor compreensão. Esse tipo de pesquisa 

possui as seguintes características: informações definidas, flexibilidade e não 

estruturado. Pequena amostragem e não representativa, com análise de dados 

qualitativa.  

A pesquisa exploratória nesse estudo faz sentido, porque busca entender com 

mais precisão o problema abordado, aonde será feito uma análise de dados 

qualitativos, visando responder se os servidores de todos os Campi do IFMT são 

educados financeiramente. 

Também fez uso da pesquisa descritiva, em que realiza um estudo detalhado, 

envolvendo levantamento de informações, utilizando aplicação de questionários. Após 

esse levantamento de informações o pesquisador deverá fazer análise e interpretação 

para obter o resultado da pesquisa.  

Segundo Gil (2019), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 

classificados sob este título e uma de suas características mais significativas aparece 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Esse tipo de pesquisa tem 

como característica analisar minunciosamente um objeto de estudo.  

Deste modo, essa pesquisa se enquadra como descritiva, pois será feita uma 

pesquisa detalhada, com aplicação de questionário online para poder fazer 

levantamentos de informações de características de determinada população, neste 

caso dos servidores do IFMT. 
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3.2.3 Pesquisa quanto aos procedimentos técnicos 

 

O estudo de caso é um método qualitativo que busca aprofundar uma unidade 

em particular, e permite buscar respostas para os questionamentos do fenômeno 

estudado, contribuindo para compreender melhor os fenômenos individuais, os 

processos organizacionais e políticos da sociedade. É uma ferramenta utilizada para 

entender a forma e os motivos que levaram a determinada decisão. Conforme Yin 

(2015) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método 

que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e análise de dados. 

Quanto aos procedimentos técnicos, se fará uso do estudo de caso, buscando 

aprofundar uma unidade individual, neste caso o IFMT. Ele serve para responder as 

dúvidas que o pesquisador não tem a resposta referente ao fenômeno estudado. 

 

3.2.4 Pesquisa quanto aos meios ou instrumentos de coleta 

 

Lima (2003), diz que a técnica subjetiva (ou indireta) é composta por 

questionários, check-lists e entrevistas. O questionário requer um maior tempo do 

pesquisador, ou então, um maior número de pesquisadores, no entanto, é uma 

aplicação bastante oportuna em um grupo restrito de pesquisados. É importante 

considerar que o questionário levanta tão só as opiniões dos entrevistados, não 

permitindo o acesso ao comportamento real. 

De acordo com Malhotra (2006), cada vez torna-se mais popular as aplicações 

de questionários online para realização de pesquisas, porque é vantajoso, otimiza 

tempo, custos e alcance da população que se deseja pesquisar. Contudo, ao escolher 

esse método para coleta de dados é necessário que se esteja atento caso haja 

algumas desvantagens, como questionários respondidos impropriamente, ou 

simplesmente não responder a pesquisa, com isso é importante contorná-las sem 

trazer prejuízos pesquisador. 

O uso desse tipo de instrumento de pesquisa proporciona a coleta de 

informações de forma sistemática, permite também a realização de correlação de 

variáveis utilizando testes estatísticos permitindo assim mais informações 

relacionadas ao tema explorado. Deste modo, esta pesquisa realizou uma aplicação 
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de questionário online, via Google Formulário aos servidores do IFMT (técnicos 

administrativos e docentes), pois irá permitir a otimização do tempo, custo e 

principalmente pelo alcance da população, pois caso não seja feita online, ela se torna 

inviável. 

Quanto à análise dos dados, a metodologia de análise de conteúdo serve para 

separar e categorizar todos os tipos de assunto, diminuindo suas especificações e 

elementos-chaves, de modo que permita uma comparação com outros elementos 

(CARLOMAGNO; ROCHA, 2006). 

De acordo com Gil (2017), o pré-teste de uma pesquisa é em sua versão 

preliminar, buscando garantir a validade, clareza dos termos e precisão, sendo assim 

foi realizado entre os dias 23 e 27 de setembro de 2019, um pré-teste do questionário, 

que possibilitou a constatação da duração média de 6 (seis) minutos e também realizar 

as correções necessárias antes da sua aplicação ao público-alvo. 

Foi encaminhado no dia 01 de outubro um ofício n°137/2019 à Reitoria (ANEXO 

A) solicitando ampla divulgação, uma vez que, a pesquisa envolvia os 2083 servidores 

do IFMT. A Assessoria de Comunicação do IFMT (ASCOM), ligada ao Gabinete da 

Reitoria, que é responsável pela área de comunicação, fez o reenvio da pesquisa 

(APÊNDICE A) à todos os servidores em dois momentos, nos dias 08 e 14 de outubro 

2019, sendo que o instrumento ficou disponível para acesso no link 

<www.bit.ly/servidoresifmteducacaofinanceira> entre os 08 a 25 de outubro de 2019. 

Tendo em vista, os dados coletados e tabulados no período estabelecido, por 

meio da ferramenta Google Formulário, iniciaram-se a apresentação e análise dos 

resultados. 

 

3.3 Caracterização da Empresa 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso surgiu 

a partir da lei nº 11.892, em 29 de dezembro de 2008, a partir da união de 2 (dois) 

Centros Federais e 1 (uma) escola Agrotécnica, com foco nos vários níveis da 

educação e modalidades de ensino (IFMT, 2019). 

Segundo os dados do IFMT (2019), atualmente conta com 14 campis em 

funcionamento (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, 

Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Cuiabá – Bela Vista, Juína, Pontes e 
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Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande), 

além disso, possui também 5 (cinco) campi avançados (Diamantino, Lucas do Rio 

verde, Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte), totalizando 19 campi e 1 (uma) 

reitoria. 

Atualmente, o IFMT oferta a comunidade mais de 100 cursos divididos entre 

ensino técnico, (Ensino médio integrado, Proeja), Graduação e Pós-Graduação 

(especialização e mestrado), além de disponibilizar cursos de Formação inicial e 

continuada (FIC), que partem de demandas locais específicas (IFMT, 2019). 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para uma melhor compreensão quanto à apresentação e análise dos dados, foi 

realizado uma integração entre as perguntas, de forma que, contemplassem a análise 

de conteúdo através das categorias de análise estabelecidas de acordo com os 

objetivos da pesquisa. Para Carvalho (2012), as categorias precisam de ancoragem 

na fundamentação teórica utilizada, mas também precisam estar em harmonia com 

os dados coletados durante a pesquisa. Foram as seguintes às categorias de análise 

estabelecidas junto com as questões relacionadas: 

 

Quadro 1. Categorias de Análise 

Categorias 
de Análise 

Objetivo Específico Questões relacionadas 

Perfil 1 - Identificar o perfil dos 
servidores do IFMT 

Campus 
Cargo 
Sexo 
Idade 
Tempo de serviço na instituição 
Formação Acadêmica 
Estado Civil 
Em qual faixa salarial que você se encontra? 
Qual a renda Familiar? 
Quantas pessoas dependem da mesma renda 
familiar (incluindo você)? 
Quanto você costuma guardar por mês? 
Em qual ativo financeiro/local você costuma 
aplicar/guardar o seu dinheiro? 

Atitudes e 
Percepções 

2. Destacar as 
atitudes/percepções dos 
servidores em determinadas 
situações relacionadas à 
educação financeira. 

1 - Como está a sua situação financeira 
atualmente? 
2 - Quando você recebe o seu salário, qual é a 
primeira coisa que faz? 
3 - Quando necessita comprar algo com um 
valor um pouco maior, qual a sua estratégia? 
4 - Ao se deparar com uma superpromoção em 
uma de suas lojas preferidas, qual a sua reação? 
5 – Sobre os seus familiares, como se dá a 
relação com o dinheiro? 
6- Qual a sua relação com o pagamento de 
cartão de crédito? 
7 - Em caso de endividamento, em função de um 
imprevisto, qual seria a ação a ser tomada? 
8 - Como você faz o controle de suas finanças? 
9 - Para você, qual a importância que o dinheiro 
deve ter para as pessoas? 

Conhecimento 3 – Verificar o conhecimento do 
servidor e possíveis ações 
sobre o assunto abordado 
 

Você sabe o que é educação financeira? 
Para você o que é educação financeira?  
Você gostaria de se aprofundar mais no tema de 
educação financeira? 
Qual ativo financeiro você gostaria de obter 
maior conhecimento? 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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O IFMT possui em seu quadro de funcionários 2083 servidores, distribuídos 

entre professores efetivos, substitutos e técnicos administrativos (IFMT, 2019). Dentre 

esses obteve-se 354 respondentes, sendo que 2 (dois) deles não aceitaram o termo 

consentimento, consequentemente totalizou uma amostragem de 352 respostas, que 

corresponde a 16,9% do total de servidores. 

Segundo Fink (1995, apud Freitas, 2000, p. 5), o tamanho da amostra refere-

se: 

Ao número de respondentes necessários para que os resultados obtidos 
sejam precisos e confiáveis, e que o aumento do tamanho da amostra diminui 
o erro[...]. O autor ainda discute sobre o quanto é suficiente. O tamanho da 
amostra deve ser estabelecido considerando alguns aspectos: se o universo 
é finito ou infinito; o nível de confiança estabelecido (usualmente 95%) e o 
erro permitido (normalmente não superior a 5%). 

 
Com isso, essa pesquisa obteve uma amostra de 352 respondentes, 

equivalente segundo o survey4, com um nível de confiança de 95% com margem de 

erro de 5%, fazendo com que seus resultados obtidos sejam precisos e confiáveis, 

conforme Fink (1995, apud Freitas, 2000). 

A seguir será apresentado as categorias de análise, relacionado a cada qual 

ao seu objetivo delineado na pesquisa, envolvendo 19 campis e 1 (uma) reitoria.  

 

4.1 Categoria de Análise: Perfil 
 

Quanto ao objetivo especifico inicial da pesquisa, identificar o perfil dos 

servidores do IFMT, foram elaboradas 12 questões que pudessem conhecer o retrato 

da amostra estudada e atender ao objetivo proposto. 

 

• Campus 
 

Através dos dados da tabela a seguir, teve-se a participação de todos os 19 

campis e mais a reitoria, com destaque para o campus de Cuiabá – Octayde Jorge da 

Silva foi aquele em que mais se teve questionários respondidos um total de 51, que 

representou 14,5% da amostra, seguidos pela reitoria com 45 questionários e 12,8% 

da amostra e Alta Floresta com 25 questionários e 7,1% da amostra. 

                                                           
4 https://pt.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/ 
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Levando em consideração a quantidade de servidores por campus, os 

resultados se alteram, pois, o campus Avançado de Lucas do Rio Verde aparece à 

frente dos demais com 10 questionários respondidos, mas que representa um total de 

34,5% do total de servidores do campus, seguido por Alta Floresta 25 questionários, 

representando 33,8% dos servidores e pela Reitoria com 45 respondentes, 

representando 30,8% do seu total do quadro de servidores. 

Vale-se destacar o baixo índice de respostas em alguns campi como, Pontes e 

Lacerda com 4 (quatro) respostas totalizando 4% do seu quadro de servidores, São 

Vicente com 17 questionários respondidos, que representa 9,9% do total de servidores 

no campus e Avançado de Tangará da Serra que teve 4 (quatro) questionários 

respondidos totalizando 10,5% do total de servidores do campus. 

A seguir tem-se a tabela 1 mostrando a quantidade de servidores total, 

dividindo-se entre os campis e apresenta também o percentual em relação à 

quantidade de respondentes e em relação à quantidade de servidores por campus. 
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Tabela 1. Distribuição por Campus 
Campus Professor 

Efetivo 
Técnico 

Administrativo 
Professor 
Substituto 

Total de 
servidores 

por 
campus 

Quantidade 
de 

respostas 
por campus 

% relação 
ao nº total 

de 
servidores 

por campus 

% relação 
ao nº das 
respostas 

Alta Floresta 40 23 11 74 25 33,8% 7,1% 

Avançado de 
Diamantino 21 11 1 33 6 18,2% 1,7% 

Avançado de 
Guarantã do 

Norte 
21 12 8 41 10 24,4% 2,8% 

Avançado de 
Lucas do Rio 

Verde 
16 9 4 29 10 34,5% 2,8% 

Avançado de 
Sinop 

24 14 6 44 6 13,6% 1,7% 

Avançado de 
Tangará da 

Serra 
22 12 4 38 4 10,5% 1,1% 

Barra do 
Garças 45 42 9 96 19 19,8% 5,4% 

Cáceres – 
Professor 
Olegário 

Baldo 

63 73 6 142 21 14,8% 6,0% 

Campo Novo 
do Parecis 56 37 13 106 20 18,9% 5,7% 

Confresa 52 42 4 98 13 13,3% 3,7% 

Cuiabá – Bela 
Vista 73 45 6 124 20 16,1% 5,7% 

Cuiabá – 
Octayde  

Jorge da Silva 
239 111 24 374 51 13,6% 14,5% 

Juína 50 41 12 103 17 16,5% 4,8% 

Pontes e 
Lacerda – 
Fronteira 

Oeste 

53 36 12 101 4 4,0% 1,1% 

Primavera do 
Leste 

65 27 16 108 15 13,9% 4,3% 

Reitoria 1 145 0 146 45 30,8% 12,8% 

Rondonópolis 46 44 3 93 19 20,4% 5,4% 

São Vicente 85 78 9 172 17 9,9% 4,8% 

Sorriso 46 29 9 84 15 17,9% 4,3% 

Várzea 
Grande 42 25 10 77 15 19,5% 4,3% 

Total 1060 856 167 2083 352  100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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• Cargo 

Conforme dados da pesquisa verificou-se que 54,8% dos respondentes são 

técnicos administrativos, professor efetivo totalizou 40,9% e os professores substitutos 

4,3%. 

Pode-se verificar também na tabela abaixo a representatividade dos 

questionários respondidos em relação ao quadro de servidores por cargo, em que 

22,5% do total de técnicos administrativos responderam o questionário que equivale 

a 193 respondentes, 144 professores efetivos correspondendo a 40,9% e 15 

professores substitutos totalizando 9,0%. 

Abaixo se expõe a tabela 2 em que apresenta a quantidade total de servidores 

divididos entre os cargos, e ainda mostra o percentual de respondentes entre a 

amostragem total (respondentes) e a quantidade de servidores por cargo. 

 

Tabela 2. Cargo 

 
Professor Efetivo 

Técnico 
Administrativo 

Professor 
Substituto 

Total 

1060 856 167 2083 

Servidores 
Respondentes 

144 193 15 352 

% do Total de 
servidores 

13,6% 22,5% 9,0% 16,9% 

% em relação a 
amostra 

40,9% 54,8% 4,3%  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Sexo 

Conforme mostra a pesquisa 50,3% dos respondentes são do sexo feminino e 

49,4% são do sexo masculino e 0,3% definidos como outros. 

No estudo realizado pela OCDE (2013), mostra-se que os homens têm 

aumentado com uma maior rapidez o seu conhecimento financeiro em relação às 

mulheres e com isso apresentado um maior índice de alfabetização financeira, e que 

as mulheres casadas e com renda mais alta possuem melhorem índices de letramento 

financeiro. 
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A seguir será apresentada a figura 1 que demonstra a quantidade de 

respondentes divididos pelo sexo. 

 

Figura 1. Sexo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Idade 

A idade tem relação direta com a educação financeira, pois a faixa etária de 30 

a 40 anos é onde o indivíduo tem seus maiores conhecimentos de educação 

financeira, se comparado aos mais jovens e mais velhos em que o conhecimento 

financeiro é menor. (OCDE, 2013). 

Como mostra a pesquisa, 40,9% dos respondentes está na faixa etária dos 26 

aos 34 anos, 31,5% entre 35 e 43 anos, 15,1% entre 44 e 52 anos, 8,8% está acima 

dos 52 anos e 3,7% estão abaixo dos 26 anos. 

Conforme figura 2, tem-se a faixa etária dos servidores respondentes. 
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Figura 2. Idade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Tempo de serviço na instituição 

A pesquisa mostrou que 45,2% dos respondentes presta serviço a instituição 

há mais de seis anos, e os pesquisados com menor tempo de trabalho, que seria entre 

0 a 2 anos, foram 16,8%. Os servidores que possuem de dois a quatro anos de serviço 

totalizaram 21,3%, e os outros 16,8% afirmaram trabalhar na instituição entre quatro 

a seis anos. 

Ao realizar uma análise sobre a experiência profissional, Chen e Volpe (1998) 

chegaram à conclusão que indivíduos que possuíam maior tempo de serviço acabam 

tendo maior contato com experiências financeiras, e com isso acabam obtendo 

maiores conhecimentos, desta forma torna-se mais fácil a análise de informações 

mais complexas, o que fornece para essas pessoas embasamento para a tomada de 

decisão. 

Segue a figura 3, exibindo o tempo em que os servidores estão trabalhando na 

instituição. 
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Figura 3. Tempo de Serviço 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Formação Acadêmica 

Foi identificado pela pesquisa que apenas 2,8% possuem ensino médio, e 

11,4% os graduados. Os demais possuem pós-graduação, sendo 34,1% no nível de 

lato sensu especialização, e no nível de stricto sensu totalizando 51,7% dos 

respondentes, em que 34,9% dos pesquisados possuem mestrado, e 16,8% destes 

possuem doutorado.  

No estudo realizado por Chen e Volpe (1998) observou-se que a formação 

educacional dos participantes da pesquisa tinha um impacto significativo em seus 

conhecimentos. Os resultados também sugeriram que os níveis de conhecimento 

financeiro também diferem de acordo com cada classe.  

Maiores níveis de alfabetização financeira são encontrados em indivíduos com 

maior nível de escolaridade e maior acesso às informações financeiras. Segundo 

Amadeu (2009), quanto maior contato o indivíduo tem durante a graduação ou em 

cursos especializados com disciplinas relacionadas a finanças ou economia, maior é 

a influência destas nas suas práticas financeiras cotidianas. 

A seguir, a figura 4 onde expõe a formação acadêmica dos servidores que 

participaram da pesquisa. 
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Figura 4. Formação Acadêmica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Estado Civil 

O estado civil também apresenta relação com o nível de educação financeira 

dos indivíduos, se comparados aos casados, os solteiros estão mais propensos a 

estar menos educados financeiramente (BROWN; GRAF, 2013). Dos 352 

pesquisados mais da metade (55,7%) são casados, e apenas 10,8% estão em uma 

união estável, já o número de solteiros equivale a 25,9% dos respondentes. Os 

divorciados totalizaram 6,5% dos respondentes, os outros 1,1% afirmaram estar 

namorando, estar separado ou viúvo.  

De modo geral, se as pessoas não souberem como lidar corretamente com 

seus valores financeiros correm o risco de tomar decisões erradas e isso causará 

impactos a longo prazo, que podem resultar em dividas ou comprometer o bem-estar 

do relacionamento, uma dívida pode gerar insatisfação no relacionamento, por isso 

indivíduos que possuem cônjuges tendem a tomar decisões mais responsáveis 

quando o assunto é o seu dinheiro (CALAMATO, 2010). 

A seguir tem-se a figura 5, onde pode ser verificado o estado civil dos 

respondentes. 
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Figura 5. Estado Civil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Em qual faixa salarial você se encontra? 

Em se tratando da faixa salarial, a pesquisa mostrou que a maior parte (33%) 

dos pesquisados se encontram na faixa salarial de R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00, 

seguido por 23,3% que se encontram entre R$ 7.000,01 e R$ 10.000,00, e apenas 

4% dos pesquisados possuem faixa salarial acima de R$ 15.000,00. 

Os servidores que se encontram na faixa salarial de R$ 1.500,01 a R$ 4.000,00 

equivalem a 21,6% dos respondentes da pesquisa, 16,8% estão em uma faixa salarial 

de R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00, e apenas 1,3% recebem até R$ 1.500,00. 

Neste sentido, Atkinson e Messy (2012) identificaram os menores níveis de 

educação financeira estavam ligados a baixos níveis de renda. Monticone (2010) 

apresentou que a riqueza, tem um efeito positivo, apesar de pequeno, sobre a 

educação financeira das pessoas. Em um estudo realizado, Chen e Volpe (1998) 

identificaram que os participantes que possuíam uma renda pessoal maior 

respondiam as perguntas mais corretamente do que aquelas com menor renda.  

Conforme figura 6, tem-se a faixa salarial dos servidores que responderam à 

pesquisa. 
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Figura 6. Faixa Salarial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Qual a renda familiar? 

A pesquisa apontou que 17,9% dos servidores pesquisados possuem uma 

renda familiar acima de R$ 15.000,00, e apenas 0,9% afirmam ser de até R$ 1.500,00. 

Outros 25,6% afirmam que a renda familiar é de R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00, e os que 

vivem com uma renda de R$ 1.500.01 a R$ 4.000,00 equivalem a 9,9% dos 

pesquisados.  

Os que possuem uma renda familiar de R$ 7.000,01 a R$ 10.000,00 

constituíram o total de 22,7%, e o restante (23%) afirmaram ter uma renda de 

R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00. 

Em um estudo sobre conhecimentos financeiros, realizado por Johnson e 

Sherraden (2007), foi constatado que os estudantes de famílias de renda mais 

elevadas apresentaram maior conhecimento do assunto do que os estudantes de 

famílias de baixa renda. 

Segundo o Relatório de Cidadania Financeira (2018), o entendimento geral é 

que a renda e o custo de vida são os fatores que afetam as possibilidades do cidadão 

de poupar valores financeiros, ou seja, o limite até o qual as pessoas podem poupar 

está ligado aos seus salários, ao regime tributário e ao custo de vida. Porém esse 
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entendimento não pode permitir que houvesse um sentimento de conformidade e 

comodismo, quando se trata da promoção do hábito de poupar dinheiro. 

A seguir tem-se a figura 7, que exibe a renda familiar dos pesquisados. 

 

Figura 7. Renda Familiar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Quantas pessoas dependem da mesma renda familiar (incluindo 

você)? 

Quando questionados a respeito de quantas pessoas dependem de uma 

mesma renda familiar, incluindo o próprio pesquisado, 15,9% destes afirmaram serem 

eles mesmos os únicos dependentes daquela renda. Mais da metade (51,1%) 

responderam que além deles mesmos, de duas a quatro pessoas também dependiam 

da mesma renda. 

Outros 28,7% apontaram ser apenas o pesquisado e mais uma pessoa os 

dependentes da mesma renda, e apenas 1,2% disseram ser dependente da mesma 

renda mais de seis pessoas, e 3,1% disseram além deles mesmos outras cinco a seis 

pessoas eram dependentes da mesma renda. 

Já a figura 8, mostra a quantidade de pessoas dependentes da mesma renda 

familiar que o pesquisado. 
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Figura 8. Dependentes da mesma Renda 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Quanto você costuma guardar por mês? 

Quanto ao hábito de guardar dinheiro dentre os 352 pesquisados, 73 

respondentes (20,7%) afirmaram não ter costume de guardar dinheiro mensalmente, 

e 24,7% afirmaram que os valores guardados eram aleatórios pois esse dinheiro é 

guardado em meses alternados. 

A dificuldade que as pessoas muitas vezes se deparam quando se trata de 

guardar dinheiro pode estar associada ao fato de não ter o devido conhecimento sobre 

o assunto, diante deste aspecto, a busca pelo conhecimento sobre como ser educado 

financeiramente mostra-se importante, pois assim poderá proporcionar um equilíbrio 

no orçamento familiar. 

A pesquisa mostrou também que 10,5% tem o hábito de guardar de 

R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 por mês, e os que costumam guardar acima desse valor 

somam 15,3% dos pesquisados. Outros 14,5% afirmaram guardar mensalmente entre 

R$ 300,01 e R$ 1.000,00, 6% costumam guardar entre R$ 100,00 e R$ 200,00, os 

que guardam de R$ 200,01 a R$ 300,00 equivalem a 5,4%, e apenas 2,9% disseram 

guardar valor menor que R$ 100,00. 

O Caderno de Educação Financeira- Gestão de Finanças Pessoais, do BCB 

(2013) aponta a importância de guardar valores financeiros no presente para que no 
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futuro possam ser utilizados, pois todo valor guardado durante um determinado tempo 

poderá apresentar uma diferença significativa na qualidade de vida da pessoa que se 

precaveu e optou por ter algum valor guardado.  

Abaixo, demonstra-se na figura 9, quais valores os pesquisados costumam 

guardar por mês. 

 

Figura 9. Valores economizados por mês 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Em qual ativo financeiro/local você costuma aplicar/guardar o seu 

dinheiro? 

Essa questão foi aplicada somente para aqueles que responderam ter o hábito 

de guardar algum valor financeiro mensalmente/aleatório, ou seja, 279 pesquisados, 

sendo que, eles poderiam assinalar quantas opções julgassem necessário. Foi 

possível identificar que a poupança é a aplicação financeira mais utilizada pelos 

servidores pesquisados, 67% destes afirmaram utilizar a mesma para aplicar/guardar 

o seu dinheiro. Esses dados coincidem com aqueles apresentados pelo BCB (2018a), 

que traz uma outra pesquisa sobre o perfil do investidor brasileiro, realizado em 2017 

pela Anbima e Datafolha, que mostrava que 32% dos entrevistados conseguiram 

investir/guardar dinheiro naquele ano, com destaque para a caderneta de poupança, 

que representava 70% da alocação. 
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A segunda aplicação mais utilizada segundo as respostas coletadas é o tesouro 

direto, utilizada por 19% dos servidores, o que mostra que estes estão dispostos 

apenas a investir em negócios menos arriscados, demonstrando assim um perfil mais 

conservador (ASSAF NETO, 2014; BANCO DO BRASIL, 2019). 

O BCB (2013), traz a importância de levar em consideração as características 

dos investimentos na hora de investir, para assim identificar qual é a melhor escolha 

para cada tipo de pessoa. A liquidez se refere a capacidade que esse investimento 

tem de se transformar em dinheiro, em qualquer tempo, como exemplos de produtos 

de alta liquidez existem a aplicação em renda fixa e caderneta de poupança, com 

resgate imediato. O que a pesquisa identificou foi que 15,8% dos pesquisados 

investem em imóveis, e estes podem ser considerados produtos de baixa liquidez 

devido ao fato do tempo que podem demorar para serem vendidos. 

Em se tratando do risco, que é a probabilidade de ocorrência de erros, ou seja, 

quanto maior o risco apresentado, maior é a possibilidade do investidor perder, a 

caderneta de poupança e o tesouro direto são exemplos para quem procura 

investimentos com menores riscos, desde que haja a posse do título e o desconto seja 

realizado na data correta de seu vencimento. Enquanto as ações são para 

investidores arrojados, que estão dispostos a correr maiores riscos, sendo que 11,5% 

dos pesquisados se encaixaram nesse perfil.  

Outras aplicações utilizadas que a pesquisa mostrou foram CDBs (16,5%), 

previdência privada (12,5%), fundos (12,5%), LCI/LCA (11,8%). A pesquisa também 

aponta que alguns servidores (3,9%) fazem aplicações em criptomoedas, e que 2,5% 

ainda costumam guardar dinheiro em casa. 

A seguir, a figura 10 exibe aonde os pesquisados costumam aplicar ou guardar 

suas economias/reservas. 
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Figura 10. Aplicação/Investimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A próxima categoria de análise diz respeito as atitudes e percepções do 

indivíduo, buscando analisar a opinião mediante algumas situações que envolvam a 

educação financeira.  

 

4.2 Categoria de Análise: Atitude e Percepções 
 

A fim de atender ao objetivo específico, destacar as atitudes/percepções dos 

servidores em determinadas situações relacionadas à educação financeira, foram 

elaboradas 9 (nove) questões que pudessem responder a tal questionamento, a seguir 

será descrito e analisado cada uma delas. 

 

• Como está a sua situação financeira atualmente? 

Acerca da situação dos servidores do IFMT, dos 352 respondentes, 38,6% 

afirmam estar em uma situação de equilíbrio, mesmo faltando um pouco de dinheiro 

em alguns meses. Dizem estar com algumas dívidas que não conseguem arcar no 

momento, um percentual de 14,8% dos pesquisados, isso corrobora com a pesquisa 

realizada pela CNC, que mostrou que em março de 2019, 62,4% da população 

brasileira estava endividada (CNC, 2019). E não se encontraram em nenhumas das 

alternativas anteriores, 15,3% dos respondentes.  
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Por fim, 31,3%, isso equivale a 110 pessoas, afirmam estar em uma situação 

de investidor mensalmente, ”outro estudo sobre o perfil do investidor brasileiro, 

realizado em 2017 pela Anbima e Datafolha, com uma amostra significativa das 

classes A, B e C, revelou que 32% dos entrevistados conseguiram realizar alguma 

poupança naquele ano” (BCB, 2018a, p. 39). 

A seguir a figura 11, em que exibe como está a situação financeira atual dos 

entrevistados. 

 

Figura 11. Situação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que faz? 

A respeito da destinação do salário, 57,7% dos respondentes pagam todas as 

contas do mês e se programa com o que sobrar, nem sempre funcionando. Nesse 

caso, pode-se dizer, que a maioria dá total preferência para as contas primeiro e, caso 

sobre dinheiro, se programam. Apesar de indicar que normalmente esse modelo 

funcione, não há uma programação para emergências e nem para o futuro, o que pode 

gerar alguns problemas a longo prazo por se tratar de algo de momento. Sanches 

(2015) preconiza que, o ser humano usar racionalmente os recursos e planejar o 

desenvolvimento para que as gerações futuras tenham um planeta saudável, é 

necessário utilizar o dinheiro da melhor forma possível, gastando bem, com qualidade, 
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evitando gastos desnecessários, separando parte dos ganhos para formar uma 

reserva para possíveis emergências. 

Enquanto 25,9% separa uma parte para seus sonhos e objetivos e adaptam 

seu estilo de vida ao restante, isso mostra que quando se trata de educação e 

sustentabilidade financeira, o ato de gastar bem os recursos disponíveis e guardar 

uma parte tanto para emergências quanto para sonhos/investimentos está incluso, 

onde apenas ¼ dos participantes fazem isso. Apenas 0,2% (1 respondente) afirma 

sair para curtir primeiro, visto que trabalhou duro e foi comemorar e 16,2% não se 

encontravam em nenhuma dessas opções. 

O único respondente que afirma gastar para comemorar e curtir e depois se 

planejar com o que sobrar, representa menos de 1% e que demonstra que os 

participantes procuram sim se planejar, mesmo que em curto prazo. 

A figura 12 expõe quais atitudes os pesquisados têm quando recebem o seu 

salário. 

 
Figura 12. Atitude quando recebe salário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Quando necessita comprar algo com um valor um pouco maior, qual a 

sua estratégia? 

Nota-se que 38,6% procuram ter uma parte em dinheiro e parcelar o restante, 

e 32,7% se planejam para comprar com antecedência e a vista, na pesquisa anual da 
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Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, os meios mais 

utilizados para o pagamento das compras” são à vista em dinheiro e cartão de débito: 

41% dos entrevistados preferem sempre pagar à vista (especialmente as classes 

C/D/E) e 34% optam pelo pagamento à vista se o desconto for vantajoso 

(principalmente as classes A/B) (BCB, 2018a, p. 90). 

Em contrapartida, 23,6% buscam apenas parcelar e depois procuram encontrar 

uma maneira de lidar com o pagamento, neste sentido, mesmo que você possua uma 

parte do valor em mãos, o fato de parcelar o restante para dar um jeito de arcar pode 

gerar problemas, visto que imprevistos e emergências podem acontecer a qualquer 

momento e sem o planejamento correto, correndo o risco de acumular as dívidas com 

o passar dos meses. E dentre esses, 5,1% dizem não se enquadrar em nenhuma das 

alternativas. 

Visto que a educação financeira procura preparar a pessoa para suas tomadas 

de decisões sobre sua vida financeira, o ato de poupar e se planejar devem estar em 

dia (BCB, 2013). Portanto, conforme exposto, ⅓ dos respondentes procuram se 

planejar, segundo Machry (2014), o importante é saber planejar os gastos, 

consumindo sem exageros ou desperdícios, para ter o suficiente para garantir o futuro 

e evitar as situações de carência ou crises provocadas por situações emergenciais. 

Abaixo pode-se observar a figura 13, onde demonstra o que os respondentes 

fazem quando necessitam comprar algo de um valor um pouco maior. 
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Figura 13. Estratégia de compra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Ao se deparar com uma superpromoção em uma de suas lojas 

preferidas, qual a sua reação? 

O Banco Central do Brasil destaca que alguns conhecimentos e 

comportamentos básicos são necessários, dentre eles, “ (II) consumir de forma 

consciente, evitando o consumismo compulsivo; (III) saber se comportar diante das 

oportunidades de financiamentos disponíveis, utilizando o crédito com sabedoria e 

evitando o superendividamento” (BCB, 2013, p.8). 

Quanto a pesquisa realizada, destaca-se que, nos casos de superpromoções 

nas lojas preferidas, 68,5% disseram verificar a real necessidade da compra e ainda 

se cabe no orçamento delineado, visto que não há uma compra por impulso e mesmo 

tendo a necessidade e o desejo da compra, leva-se em consideração o orçamento. 

Enquanto 25,9% avalia a sua necessidade também, mas acaba comprando 

logo em sequência. Apenas 1,6% diz comprar o quanto conseguir para aproveitar 

aquela oportunidade, e 4% não se encaixa nas opções apresentadas. 

A figura 14 exibe a reação dos respondentes quando se deparam com uma 

promoção em uma das lojas preferidas.  

 

 

32,7%

38,6%

23,6%

5,1%

Quando necessita comprar algo com um valor 

um pouco maior, qual a sua estratégia?

Planejo-me com antecedência e
sempre consigo comprar à vista e
com descontos

Geralmente, já tenho uma parte
para dar de entrada e o restante
parcelo de uma forma que caiba
em meu orçamento
Busco parcelar e dou um jeito de
pagar mais essa conta
mensalmente. Sempre dá para dar
um jeitinho
Nenhuma das alternativas



62 

 

 

Figura 14. Superpromoção 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Sobre os seus familiares, como se dá a relação com o dinheiro? 

Dos servidores respondentes 43,5% conversam sobre a situação financeira 

com seus familiares próximos e estabelecem juntos os objetivos e metas mensais, e 

por outro lado 24,1% afirmam quase não haver um controle ou debate sobre o 

assunto, o BCB (2013) mostra ainda que pouco ou nada é falado sobre o assunto, 

onde não há o hábito de reunir os familiares para discutir e elaborar um plano de 

orçamento doméstico, e isso pode estar vinculado segundo Machry (2014) com 

questões culturais. Ainda o SEBRAE complementa dizendo que, muitas famílias não 

tocam nesse assunto por não terem recursos, com isso foi visto um aumento na 

quantidade de jovens que entra no endividamento quando chega à vida adulta 

(SEBRAE, 2017).  

Os demais, 8,8% dizem que há uma pessoa responsável pela administração 

financeira e que repassa tudo para todos. Mesmo não sendo o ideal quando focado 

no conceito de educação financeira, ainda demonstra um controle (mesmo que 

centralizado) e um repasse de toda situação. 23,6% dos respondentes afirmam não 

se esquadrar nas respostas acima. 

Na sequência tem-se a figura 15, com as informações referentes à relação do 

dinheiro entre os familiares próximos. 

25,9%

1,7%

68,5%

4,0%

Ao se deparar com uma superpromoção em 

uma de suas lojas preferidas, qual a sua 

reação? Se a promoção for realmente boa e tiver algo que
necessito, com certeza irei aproveitar

Promoção são ótimas oportunidades de compra,
então, aproveito e compro o máximo que posso,
pois não sei quando terei novamente essa
oportunidade

Busco ver se realmente necessito do produto em
promoção e se está em meu orçamento; se sim,
ainda avalio se realmente a promoção é
interessante

Nenhuma das alternativas



63 

 

 

 

Figura 15. Dinheiro e família 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Qual a sua relação com o pagamento de cartão de crédito? 

A pesquisa mostrou que dos 352 pesquisados, 89,6% possuem cartão de 

crédito e apenas 10,4% não possuem. A relação com o pagamento de cartão de 

crédito, dos que possuem cartão, mostrou que mais da metade (50,3%) o utilizam por 

se tratar de uma ferramenta bastante interessante, que auxilia nas compras em caso 

de necessidade e que possibilita outros benefícios, como por exemplo, pontos de 

fidelidade.  

Já 20,5% utilizam o cartão para conseguir comprar ou parcelar coisas que 

necessitam quando não possuem dinheiro, pois podem pagá-las apenas no mês 

seguinte. Outros 9,1% utilizam muito o cartão, mas para efetuar o pagamento deste, 

têm dificuldades, não conseguindo assim, pagá-lo em sua totalidade. E ainda 9,7% 

não assinalaram nenhuma das alternativas. 

Segundo o Relatório Cidadania Financeira de 2018 feito pelo Banco Central do 

Brasil, o cartão de crédito, quando usado de forma adequada é um instrumento que 

contribui para uma melhor gestão financeira e propõe resiliência e bem-estar às 

famílias (BCB, 2018a).  
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Portanto, pode-se dizer com base nos dados, no que diz respeito aos 

servidores dos Institutos Federais de Mato Grosso, 50,3% dos servidores possuem 

uma boa relação com o pagamento de cartão de crédito, enquanto que 9,1% fazem o 

mau uso deste. 

Na sequência, a figura 16 mostra a relação dos respondentes com o cartão de 

crédito. 

Figura 16. Cartão de Crédito 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 

• Em caso de endividamento, em função de um imprevisto, qual seria a 

ação a ser tomada? 

Situações adversas e inesperadas podem acontecer com qualquer pessoa, 

Machry (2014) diz que muitas pessoas buscam empréstimos na tentativa de resolver 

seus problemas financeiros, porém isso os leva a aumentar suas dívidas.  

Diante do endividamento por conta de um imprevisto, percebe-se que as ações 

tomadas por 64,2% dos servidores é a busca por uma estratégia, para poder pagar as 

dívidas, cortando o maior número de gastos que for possível.  

Já 6,3% entram em desespero e não sabem como proceder para arcar com o 

endividamento, recorrendo a parentes e amigos. Outros 15,9% buscam sabiamente 

conhecer o que os levou a tal situação, trabalhando na causa do problema e não no 

efeito. Houve ainda 13,6% que não responderam a nenhuma das alternativas. 
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Segundo o Caderno de Cidadania Financeira de 2013 do BCB, imprevistos 

podem acontecer, e nem sempre pode se estar preparado financeiramente para 

superá-los. Logo, fazer uma poupança, por exemplo, para cobrir eventualidades é um 

importante cuidado para que não se caia em um endividamento. Outra opção sugerida 

no Caderno de Cidadania Financeira é a prevenção, por meio de um seguro, por 

exemplo (BCB, 2013). 

Portanto, pode-se dizer que 80,1% dos servidores buscam alternativas para o 

pagamento de suas dívidas, tomando alguma atitude a respeito. Destes, 64,2% 

cortam gastos; 15,9% procuram saber como chegaram a tal situação; e, 6,3%, se 

desesperam e pedem ajuda a parentes e amigos. 

Na figura 17, percebe-se algumas ações tomadas pelos pesquisados em um 

caso de endividamento. 

 
Figura 17. Endividamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Como você faz o controle de suas finanças? 

O controle das finanças, está diretamente relacionada com a educação 

financeira, que tem por objetivo ajudar as pessoas a planejar a melhor forma de 

administrar seus recursos (BCB, 2013).  

6,3%

64,2%

15,9%

13,6%

Em caso de endividamento, em função de um 

imprevisto, qual seria a ação a ser tomada?
Entro em desespero, pois não sei como
fazer para arcar com o endividamento e
busco ajuda com parentes e amigos

Em primeiro lugar, busco estabelecer
uma estrátegia para pagar a dívida,
cortando o que for possível

Antes de sair pagando as dívidas, busco
saber o que me levou a esta situação,
trabalhando a causa do problema e não
o efeito

Nenhuma das alternativas



66 

 

 

Segundo o BCB (2013) o controle e o planejamento financeiro, bem como a 

anotação de todas as receitas e despesas, ajudam a obter respostas para perguntas 

fundamentais, como: Você sabe quanto gasta e como gasta seu dinheiro todo mês? 

Você tem ideia de como suas despesas se comportaram neste ano? Você sabe quais 

itens consomem a maior parte de sua renda? Quanto você já pagou de juros neste 

ano? Você planeja seus gastos? E sua poupança? Quando planeja, você cumpre o 

planejamento?  

Quanto ao controle das finanças, a maior parte dos servidores fazem algum 

tipo de controle de suas finanças (80,4%), 16,8% dos servidores não responderam 

nenhuma das alternativas e somente 2,8% não fazem nenhum tipo de levantamento, 

pois não consideram que seja algo importante a se fazer. 

Dentre os 80,4% dos servidores que consideram importante o controle das 

finanças, mais da metade (66,8%) fazem o controle periodicamente, levantando todos 

os gastos para que se saiba para onde vai o dinheiro e onde estão os excessos; 13,6% 

fazem o levantamento ininterruptamente, todos os dias, pois acham que não se pode 

bobear quando se trata de dinheiro. 

Logo, pode se dizer que a grande parte dos servidores (66,8%) tem um bom 

controle de suas finanças, este sendo periódica, e pequena parte da amostra (2,8%) 

não utiliza nenhuma forma de controle. 

Na sequência a figura 18, mostra como os pesquisados fazem o controle de 

suas finanças.  
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Figura 18. Controle das Finanças 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Para você, qual a importância que o dinheiro deve ter para as pessoas? 

Segundo Machry (2014, p. 3) “ter mais dinheiro não significa ser mais feliz ou 

ter melhor qualidade de vida”. O dinheiro pode ter certa importância de acordo com 

cada pessoa. 

Percebe-se que para 47,4% sua importância se dá por se tratar de uma 

ferramenta imprescindível para a realização de sonhos materiais e imateriais; para 

17,9% ele é importante pois se trata de uma necessidade básica das pessoas, que 

possibilita a sua felicidade, bem como comprar o que desejam; 0,6% acredita que o 

dinheiro foi criado para ser gasto, e que quanto mais se ganha, mais se deve gastar; 

e, 34,1% não escolheram nenhuma das alternativas. 

Pode-se dizer então, que mais da metade dos servidores (65,3%) o dinheiro é 

importante, porque realiza sonhos e permite que se seja feliz, enquanto que para 

outros servidores (0,6%) de ele foi criado para ser gasto, de forma incontrolável. 

Na sequência a figura 19, mostra a importância do dinheiro para os 

respondentes. 

 

 

 

66,8%

13,6%

2,8%

16,8%

Como você faz o controle de suas finanças?
Periodicamente , faço um levantamento
de todos os meus gastos para que possa
saber para aonde está indo meu dinheiro
e onde estão os excessos

Faço esse levantamento
initerruptamente, todos os dias, pois não
se pode bobear quando o tema é
dinheiro

Não faço esse tipo de levantamento, pois
é coisa de gente bitolada em dinheiro

Nenhuma das alternativas
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Figura 19. Importância do dinheiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Por fim, na sequência apresentar-se-á a última categoria referente ao 

conhecimento do servidor (docente e técnico administrativo) do IFMT. 

 

4.3 Categoria de Análise: Conhecimento  
 

Na categoria conhecimento, foram elaboradas 4 (quatro) perguntas que visa 

atender ao objetivo específico proposto, verificar o conhecimento do servidor e 

possíveis ações sobre o assunto abordado. 

 

• Você sabe o que é educação financeira? 

A pesquisa demonstrou que 93,8% dos 352 respondentes dizem saber o que é 

educação financeira, isso equivale a 330 pessoas, e 6,2% (22 respondentes) que não 

sabem o conceito. 

Esse resultado (93,8%) contrapõe com o relatório da OCDE referente a um 

estudo sobre conhecimento, atitude e comportamento financeiro, o Brasil ficou com 

12,1 pontos percentuais abaixo da média mundial, que foi 13,2, essa pesquisa reuniu 

30 países, com 51.650 adultos, entre 18 e 79 anos, e o Brasil ficou em 27º colocado, 

indicando um baixo letramento financeiro (OCDE, 2016). 

17,9%
0,6%

47,4%

34,1%

Para você, qual a importância que o dinheiro 

deve ter para as pessoas?

É uma necessidade básica das
pessoas, para que, com ele,
possa ser feliz e comprar o que
quiser

Dinheiro foi criado para ser
gasto, assim, quanto mais se
ganha, mais se deve gastar

Dinheiro é uma ferramenta
imprescindível para a realização
de sonhos materiais e não
materiais

Nenhuma das alternativas
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A figura 20 retrata se os pesquisados conhecem sobre o tema educação 

financeira.  

 

Figura 20. Conhecimento Educação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Para você o que é educação financeira? 

Dentre os 93,8% que responderam na pergunta anterior que sabia o que era a 

educação financeira, destes 87,3% acreditam que educação financeira consiste no 

processo em que o indivíduo faz escolhas conscientes e se mantém bem informado a 

respeito da economia para, assim, elaborar a melhor forma de lidar com o seu 

dinheiro, esse conceito vem de encontro, com aquele apresentado pela OCDE (2005), 

assim, podem contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e 

sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro, desta forma os servidores do 

IFMT possuem conhecimentos sobre educação financeira.  

Apenas 2,3% dos entrevistados acreditam que educação financeira é o simples 

fato de você conseguir controlar todas suas contas, buscando promoções sempre, 

mesmo que não haja necessidade, assim obtendo descontos ajudando no equilíbrio 

de suas finanças, decisão esta que pode se tornar arriscada uma vez que o futuro não 

está sendo considerado no planejamento do indivíduo, faltando a consciência de que 

93,8%

6,3%

Você sabe o que é educação financeira?

Sim

Não
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irá envelhecer e a capacidade de produzir vai decair entretanto os gastos vão 

permanecer ou aumentar (BRASIL, 2015). 

Dos respondentes 5,2% acreditam que a educação financeira, se restringe a 

conseguir pagar todas as contas, sobrando ou não algum rendimento no final do mês, 

mas se tem o controle, fazendo com que evite atrasos em pagamentos e não corra o 

risco de transtornos futuros, e por fim, 5,2% disseram não concordar com nenhuma 

alternativa. 

Fazendo uma analogia dos respondentes, com à pesquisa da OCDE, o baixo 

resultado do letramento financeiro do Brasil, aponta uma falta de conhecimento em 

geral, apenas 30% acertaram uma questão sobre o tema de educação financeira 

(OCDE, 2016), em contrapartida na pesquisa apresentada foram 87,3%, isso equivale 

a quase 3 vezes mais de acerto. 

Conforme pode ser observado na figura 21, fica explicito o que os pesquisados 

acham ser a educação financeira em seu conceito. 

 

Figura 21. Conceito Educação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Você gostaria de se aprofundar mais no tema de educação financeira? 

Dentre os entrevistados, 72,2% tem interesse em se aprofundar mais no tema 

educação financeira, e 19,3% disseram que talvez, isso representa um total de 91,5%, 

2,1% 0,3%

87,3%

5,2%
5,2%

Para você o que é educação financeira?
Simples fato de você conseguir controlar todas suas
contas, buscando promoções sempre, mesmo que
não haja necessidade, assim obtendo descontos
ajudando no equilibrio de suas finanças.

Conseguir quitar todas as contas, sobrando dinheiro
para usufruir como desejando aos finais de semana
sem ter com o que se preocupar

Consiste no processo em que o indivíduo faz
escolhas conscientes e se mantém bem informado a
respeito da economia para , assim, elaborar a melhor
forma de lidar com o seu dinheiro.

Conseguir pagar todas as contas, sobrando ou não
algum rendimento no final do mês, mas se tem o
controle, fazendo com que evite atrasos em
pagamentos e não corra risco de transtornos futuros

Nenhuma das alternativas
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ou seja, 330 respondentes, enquanto apenas 8,5% não possuem o mesmo interesse, 

segundo o BCB (2013, p.12) “talvez esse aparente desinteresse decorra do fato de 

acharmos que sabemos mais sobre o uso do dinheiro do que realmente sabemos, e 

isso pode trazer a falsa sensação de que dominamos os assuntos relacionados à 

gestão financeira”. 

Conforme a seguir na figura 22 ela retrata a respeito dos respondentes se, 

gostariam ou não de se aprofundar mais sobre o tema principal da pesquisa.  

 

Figura 22. Aprofundar na Educação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

• Qual assunto você gostaria de obter maior conhecimento? 

Das 330 pessoas (91,5% da amostra) que demonstraram o interesse em 

conhecer mais sobre a educação financeira, nesse caso poderiam assinalar quantas 

alternativas julgavam necessário, dentre os assuntos que os respondentes pretendem 

saber como investir melhor foi a escolha de 58,1% e como me planejar 

financeiramente com 38,2% dos respondentes. A pesquisa ainda apontou que 20,8% 

dos entrevistados tem interesse em saber como sair do endividamento e 32% como 

controlar finanças pessoais, estes resultados sugerem que a recomendação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) que estabelece com clareza o conjunto de 

aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças e 

72,2%

8,5%

19,3%

Você gostaria de se aprofundar mais no tema 

de educação financeira?

Sim

Não

Talvez
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jovens tem direito (BCB 2018b). Sendo importante investir mais tempo e recursos para 

a educação financeira, auxiliando futuramente nas decisões dos indivíduos que as 

aprende no início de sua vida escola (BRASIL, 2015). 

Os assuntos financeiros como ações 44,1%, tesouro direto 33,9 %, considerado 

de baixo risco ideal para investidores conservadores (BANCO DO BRASIL, 2019); e 

previdência privada 21,7% são os investimentos que os entrevistados gostariam de 

obter maiores conhecimentos. A pesquisa demonstra que os servidores do IFMT têm 

interesse em aprender mais sobre o tema educação financeira e seus ativos. 

Conforme pode-se ver a seguir na figura 23, exibe-se quais os assuntos em 

que os entrevistados buscam obter um maior conhecimento. 

 

Figura 23. Assuntos Educação Financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Após os dados e análise expostas das categorias perfil, atitudes e percepções 

e conhecimento, segue para as considerações finais da pesquisa, identificando os 

principais pontos abordados e o atingimento dos objetivos específicos propostos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises que foram realizadas contrapondo com o referencial 

teórico utilizado, buscou-se analisar a opinião dos servidores do IFMT em relação à 

educação financeira, haja vista que os resultados esperados se relacionam com a 

maior compreensão da educação financeira e como ela vem sendo percebida pelos 

servidores do IFMT.  

Como observado nota-se após a aplicação do questionário online, que os 

objetivos inicialmente traçados no trabalho foram alcançados, com ajuda de uma 

pesquisa bem embasada em sua fundamentação teórica, equiparando os 

conhecimentos teóricos com os práticos de acordo com o tema. Assim sendo expõe-

se os objetivos: 

• Identificar o perfil dos servidores do IFMT; 

• Destacar as atitudes e percepções dos servidores em determinadas 

situações relacionadas à educação financeira. 

• Verificar o conhecimento do servidor e possíveis ações sobre o assunto 

abordado. 

Quanto ao primeiro objetivo que buscava identificar o perfil dos servidores, este 

mostrou que dentre os respondentes (352 servidores) um pouco mais da metade dos 

servidores é do sexo feminino 50,3%, com isso pode-se dizer que, a maior quantidade 

de servidores respondentes foi do campus de Cuiabá – Octayde Jorge da Silva com 

14,5%, em sua maioria são técnicos administrativos, ou seja, 54,8%, tendo uma faixa 

etária entre 26 e 34 anos com 40,9%, e assim destacando que 55,7% são casados e 

com tempo de serviço há mais de 6 anos de instituição representa 45,2%. Em relação 

a formação acadêmica vale destacar os servidores no nível stricto sensu totalizando 

51,7% dos respondentes, em que 34,9% dos pesquisados possuem mestrado, e 

16,8% destes possuem doutorado, o que se nota em relação a faixa salarial é que os 

servidores 33% se encontra entre R$ 4.000,01 e R$ 7.000,00, e assim pode se ter 

uma relação com a renda familiar também em que a maior parte 25,6% se encontra 

na renda familiar entre R$ 4.000,01 e R$ 7.000,01. Dentro dos resultados de renda, 

pode-se verificar a quantidade de pessoas que dependem da mesma renda incluindo 

o próprio pesquisado, onde mais da metade 51,1% disse que depende da renda ele e 

mais 2 (duas) a 4 (quatro) pessoas. Com isso vem à indagação sobre o quanto 
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costuma economizar por mês, verificando que os valores são aleatórios, guardando 

em meses alternados, representado por 24,7% e por último vem mostrando onde os 

respondentes costumam guardar/investir as suas economias, e mais da metade dos 

respondentes afirmaram ainda guardarem na tradicional poupança com 67%. 

Ao adentrar-se no segundo objetivo em que o foco era atitudes e percepções 

dos pesquisados, verificou-se que 38,6% dos pesquisados estão em equilíbrio 

financeiro, em alguns meses sobram às vezes em outros faltam, mas se consideram 

equilibrados, e com isso 57,7%, mais da metade respondeu que quando recebem 

seus salários pagam todas as contas do mês, se programando a partir daí com o que 

sobrar. Como muitos se consideram equilibrado financeiramente, informaram que 

quando precisam comprar algo de maior valor já tem uma parte para dar de entrada, 

parcelando o restante de uma forma que caiba no orçamento, ou seja, 38,6%. Com 

isso 68,5% respondeu que diante de uma superpromoção, buscam ver a real 

necessidade de comprar o produto e se o mesmo cabe dentro do orçamento, evitando 

compras por impulso. A partir disso vem a relação do dinheiro entre os familiares, 

onde 43,5% informou sempre conversar sobre dinheiro entre os familiares, 

estabelecendo objetivos e metas. Como uma ferramenta muito utilizada hoje, o cartão 

de crédito pode ser um aliado ou vilão, neste caso, 50,3% responderam que é uma 

ferramenta bastante interessante que auxilia em compras no caso de necessidade e 

por ter outros benefícios. Quando acontece um endividamento por conta de algum 

imprevisto 64,2%, buscam traçar uma estratégia para quitar essa dívida, cortando 

gastos que forem possíveis. Para evitar esses imprevistos, 66,8% dos pesquisados 

fazem controle das finanças periodicamente, fazendo levantamento de todos os 

gastos para saber onde está se gastando mais do que se devia e por último busca-se 

saber a importância do dinheiro para as pessoas, quando 47,4% dos pesquisados 

respondeu que o dinheiro é uma ferramenta imprescindível para a realização dos 

sonhos. 

Assim, o último objetivo específico, que vem verificar o conhecimento dos 

servidores em relação ao tema principal deste trabalho, quando 93,8% dos 

respondentes informaram saber o que é educação financeira, destes, 87,3% 

respondeu de forma correta, que educação financeira consiste no processo em que o 

indivíduo faz escolhas consciente e se mantem bem informado a respeito da 

economia, para assim, elaborar a melhor forma de lidar com seu dinheiro, mesmo com 
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o alto índice informado, daqueles que dizem saber o que é educação financeira, 

grande parte busca um maior aprofundamento no tema 72,2%, e com isso escolheram 

o tema como investir melhor 58,1% como um assunto para se aprofundarem seu 

conhecimento no tema. Busca-se, ainda, através dos dados que foram coletados, 

ações pedagógicas que melhorem a educação financeira e que possam contribuir com 

uma sociedade mais sustentável financeiramente, com isso abre-se um leque à 

instituição pesquisada para realizar ações vinculadas ao Banco Central do Brasil, por 

meio da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), com discussões que 

aprimorem esses conhecimentos.  

Com isso chegou-se ao problema da pesquisa que busca saber como a opinião 

dos servidores do IFMT em relação há algumas situações que envolvam educação 

financeira? Com os resultados obtidos torna-se possível analisara opinião dos 

servidores no que tange a situações que envolvam educação financeira e assim, 

pode-se dizer que a maioria diz conhecer e saber o que é educação financeira, porém 

na prática ainda se têm muitos endividados, onde em alguns meses sobram e em 

outros não. Verificou-se também que em sua grande parte não se faz um controle 

contínuo e diário de finanças, evitando assim eventuais problemas que podem ocorrer. 

Ainda assim, pode-se afirmar que grande maioria está buscando mais conhecimentos 

sobre o tema de forma em geral, pois sabe-se da importância de além de conhecer 

também colocar em prática essa gestão. 

Algumas das dificuldades encontradas foram a evasão de respondentes, pois 

no total de 2083 servidores, 16,9% (352) responderam, e outra dificuldade, por conta 

de ser vários campi, a distância impossibilitou que essa pesquisa fosse feita 

pessoalmente, o que poderia ajudar a diminuir esse índice de não respondentes. 

A temática vem sendo trabalhada ora de forma isolada (ações da reitoria do 

IFMT conforme mencionado anteriormente), ora de forma mais ampla, dando ênfase 

na crescente de trabalhos relacionados ao tema nos últimos anos, destaca-se entre 

essas ações, o lançamento recente no mês de novembro de 2019 do Curso online 

para servidores intitulado, Me poupe5, uma ação do governo federal, preocupado com 

a temática e buscando elucidar este assunto.  

                                                           
5 https://www.escolavirtual.gov.br/curso/249 
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Ainda assim, tornam-se necessários mais estudos e ações na área, em que 

possa ser realizado um estudo qualitativo nos campi estudados, bem como o 

cruzamento de dados e até mesmo um comparativo entre outras instituições de 

ensino, buscando incentivar pessoas de um modo geral a se tornarem consumidores 

mais conscientes, para que índices apresentados anteriormente sobre o 

endividamento diminua constantemente e possa ter pessoas equilibradas 

financeiramente.  

 

  



78 

 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, A. L. F. de; CUNHA, D. P. A. Estudo do Mercado Brasileiro de Renda 
Fixa e o Perfil do Investidor Brasileiro. 2017. 100f. Projeto de Graduação – UFRJ/ 
POLI/ Curso de Engenharia de Produção, 2017. 

AMADEU, J. R. A educação financeira e sua influência nas decisões de consumo 
e investimento: proposta de inserção da disciplina na matriz curricular. 
Dissertação de mestrado, Universidade do Oeste Paulista, São Paulo, SP, Brasil, 
2009. 

ASSAF NETO, A. Mercado financeiro.12. ed. Atlas, São Paulo, 2014. 

ATKINSON, A; F. MESSY, Promoting Financial Inclusion through Financial 
Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice", OECD Working Papers on 
Finance, Insurance and Private Pensions, No. 34, OECD Publishing, Paris, 2012 
https://doi.org/10.1787/5k3xz6m88smp-en. Acesso em 26 maio 2019. 

BANCO BTG PACTUAL S.A. DIGITAL. CDB: Certificado de Depósito Bancário. 
Disponível em: 
<https://www.btgpactualdigital.com/rendafixa/cdb?cmpid=c04:m05:google:1979 
166383:e:72471442058&utm_medium=spl&utm_source=google&utm_campaign=19
79166383&utm_content=72471442058&s_kwcid=AL!9288!3!352522378926!e!!g!!cdb
&gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpRyV6J_PxYvPgAN9X0oWHPcvPK4coDRleUK
X9sTy4SKZrqZUrfbBxoCaDIQAvDBwE>. Acesso em: 09 set. 2019. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Caderno de Gestão Financeira-Gestão de 
Finanças Pessoais. Brasília: BCB, 2013. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/caderno_cidadania_financeira.pdf>. Acesso em 
25 maio 2019. 

BANCO DO BRASIL S/A. Tesouro Direto. Disponível em: 
<https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-
servicos/investimentos/tesouro-direto#/>. Acesso em: 09 set. 2019. 

BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Art. 58 da Lei das Sociedades 
Anônimas de 1976 - Lei 6404/76 Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11523272/artigo-58-da-lei-n-6404-de-15-de-
dezembro-de-
1976#:~:targetText=Lei%20n%C2%BA%206.404%20de%2015,aos%20demais%20c
redores%20da%20companhia.> Acesso em: 15 nov. 2019. 

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. D.O.U. Seção 1, de 30 de 
dezembro de 2008. Brasília, DF, 2008. 

BROWN, M.; GRAF, R. Financial literacy and retirement planning in Switzerland. 
Numeracy, 6(2), art. 6. 2013. Disponível em 
<http://scholarcommons.usf.edu/numeracy/vol6/ iss2/art6>.Acesso em 29 out. 2019. 

 



79 

 

 

BUAES, C. S; COMERLATO, D; e DOLL, J. Caderno de Educação Financeira: viver 
bem com o dinheiro que se tem. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2015. 

CALAMATO, M. P., Learning Financial Literacy in the Family. Master’s Theses. The 
Faculty of the Department of Sociology, San José State University.3849. 2010. DOI: 
https://doi.org/10.31979/etd.4e8a-5y4r 
https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3849. Acesso em 25 jun. 2019. 

CARLOMAGNO, M. C.; ROCHA, L. C. da. Como criar e classificar categorias para 
fazer análise de conteúdo: uma questão metodológica. 7. ed. Paraná: Revista 
Eletrônica de Ciência Política, 2006. 

CARVALHO, A. B. Relatório final da pesquisa Letramento Digital, Autoria e 
Colaboração em Rede: os professores da educação básica e o papel das licenciaturas 
a distância na apropriação das tecnologias digitais. 2012. Disponível em: 
<http://pesquisaletramentodigital.blogspot.com.br/2012/11/as-categorias-
deanalise.html>. Acesso em 29 out. 2019. 

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB). Relatório de Sustentabilidade 2016. 2017. 
Disponível em: <https://www.casadamoeda.gov.br/relatorio-de-
sustentabilidade/2015-2016/pdf/CasadaMoeda_RS2015.pdf>. Acesso em: 20 jul. 
2019. 

CASAGRANDE JUNIOR, E.F; AGUDELO, L.P.P. Meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável. Curitiba, PR: Livro Técnico, 2012. 

CASTELLO BRANCO, A. A produção de Soja no Brasil: uma análise 
econométrica no período de 1994-2008. Disponível em: 
<http://www.agrolink.com.br/downloads/a%20produção%20de%20soja%20no%20Br
asil%20-%20uma%20análise%20econométrica%20no%20período%20de%201994%
20-%202008.pdf>. Acesso em:10 set. 2019. 

CHEN, H; VOLPE, R. P. An analysis of personal financial literacy among college 
students. Financial Services Review, 7(2), 107-128. 1998. Disponível em: 
<http://www2.stetson. edu/fsr/abstracts/vol_7_num2_107.pdf>. Acesso. 29 out. 2019. 

CHIZZOTTI, A.. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis – 
RJ: Vozes, 2006. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO 
(CNC). Pesquisa de endividamento e Inadimplência do consumidor. 2019. 
Disponível em: 
<http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/apresentacao_peic_marco_2019.pdf>. 
Acesso em: 29 abr. 2019.  

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. 
Tradução Scientific Linguagem Ltda, textos da 10.ed.: Iuri Duquia Abreu. -12. ed.- 
Porto Alegre: AMGH, 2016. 695p. 

CRUZ, R. F. A previdência privada em complemento à previdência oficial. Centro 
universitário São Lucas, p.3-27, Rondônia, 2016. 



80 

 

 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). Ações. 2019. Disponível em: < 
https://www.investidor.gov.br/menu/primeiros_passos/Investindo/Tipos_Investimento/
Acao.html> Acesso em: 15 nov. 2019. 

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA. Commodity. Disponível 
em:<https://dicionario.priberam.org/commodity>. Acesso em:10 set. 2019. 

ENEF. Brasil: implementando a estratégia nacional de educação financeira. 
Disponível em: < 
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENE
F.pdf> Acesso em: 22 jun. 2019. 

FBS. Ativo financeiro. 2019. Disponível em: <https://ptfbs.com/glossary/financial-
asset-
29#:~:targetText=Ativos%20financeiros%20s%C3%A3o%20ativos%20l%C3%ADqui
dos,contratual%20do%20que%20eles%20representam> Acesso em: 15 nov. 2019. 

FERNANDES, M. A. Sustentabilidade financeira. Proposta de indicador de 
sustentabilidade financeira aplicável às micro e pequenas empresas. Campo Limpo 
Paulista-SP: FACCAMP, 2011.  

FINANCE ONE. O que é criptomoeda, para que serve e como investir? 2019. 
Disponível em: <https://financeone.com.br/o-que-e-criptomoeda-e-como-investir/>. 
Acesso em: 09 set. 2019.  

FONSECA, N. et al. Análise do desempenho recente de fundos de investimento 
no Brasil. 2007. 

FORTUNA, E. Mercado financeiro: produtos e serviços. 21ªed. Qualitymark, Rio de 
Janeiro, 2017. 

FREITAS (H.), OLIVEIRA (M.), SACCOL (A.Z.) e MOSCAROLA (J.). O método de 
pesquisa survey. São Paulo/SP: Revista de Administração da USP, RAUSP, v. 35, 
n. 3, Jul.-Set. 2000, p.105-112 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 173 
p. 

IFMT. Apresentação e histórico. 2019. Disponível em: 
<http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/apresentacao-e-historico/>. Acesso em: 26 out. 
2019. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 
GROSSO (IFMT), Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI: 2019-2023/ 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Cuiabá: IFMT, 
2019. 

JOHNSON, E; SHERRADEn, M. S. From Financial Literacy to Financial Capability 
Among Youth,The Journal of Sociology & Social Welfare: Vol. 34: Iss. 3, Article 7, 
119-146, 2007. 

 



81 

 

 

LIMA, J. A. de A. 1976- Metodologia de Análise Ergonômica / João Ademar de 
Andrade Lima. João Pessoa: UFPB, 2003. 73p. ii: Monografia (Especialização em 
Engenharia de Produção) Departamento de Engenharia de Produção/CT/UFPB. 

LUSARDI, A.; OGGERO, N. Millennials and Financial Literacy: A Global 
Perspective. 2017. Disponível em: <http://gflec.org/wp-
content/uploads/2017/07/Millennials-and-Financial-Literacy-Research-
Paper.pdf?x87657. Acesso em 20 de abr. de 2019.  

MACHRY, T.R. Educação financeira para vida. CFIAe, 2014.  

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: foco na decisão. São Paulo, SP: Pearson 
Education do Brasil, 2014. 

MARCONI, M de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 

MONTICONE, C. How much does wealth matter in the acquisition of financial 
literacy? The Journal of Consumer Affairs, 44 (2), 403-422, 2010. 

OLIVEIRA, A. E.; MACHADO, F. F. S.; SPOSITO, R. R.; MARTINS, J. C.; SOUZA, T. 
T. R. A Importância da Educação Financeira no Contexto Escolar e Familiar: Uma 
amostra do projeto implantado na Unespar. In: ECOPAR XI, 2014, Apucarana. Anais 
do ECOPAR XI, 2014. v. XI. p. 1-1. 

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Financial 
literacy and inclusion: Results of OECD/INFE survey across countries and by 
gender. OECD Centre, Paris, France, 2013. 

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
(OCDE/OECD). Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and 
Policies", Financial Market Trends, vol. 2005/2, https://doi.org/10.1787/fmt-v2005-
art11-en. Disponível em: <https://epdf.tips/improving-financial-literacy-analysis-of-
issues-and-policies.html>. Acesso em: 29 mar. 2019 

O'SULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven; NISHIJIMA, Marislei. Introdução a 
Economia: Princípios e ferramentas. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2012. p. 380. 

PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais. 8.ed. São Paulo: Atlas. 2018. P.15.  

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e 
técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2.ed. Rio Grande do Sul: Universidade 
FEEVALE. 2013. 

REIS, T. Você sabe o que é um ativo financeiro e quais as suas características? 
Publicado em: 31/01/2018. Disponível em: 
<https://www.sunoresearch.com.br/artigos/ativo-financeiro/>. Acesso em: 23 set. 
2019. 

RODRIGUES, C. M. A Crise da presidência social e o crescimento da previdência 
privada no Brasil. p. 53-59, São Paulo, 2015. 

ROSSETTI, J. P. Introdução a Economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 



82 

 

 

ROSS, S. A. et al. Administração financeira. AMGH Editora, 2015. 

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2009.  

SANCHES, E. Você sabe o que é sustentabilidade financeira? Disponível em: 
https://administradores.com.br/artigos/voce-sabe-o-que-e-sustentabilidade-
financeira2015. Acesso em:08 jun.2019.  

SEBRAE. Educação financeira para adolescentes e jovens. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/educacao-financeira-para-
adolescentes-e-jovens,0ad24d4efe960610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. 2017. 
Acesso em: 21 mar. 2019.  

SEVERINO, A J. Metodologia do trabalho científico. 24ª ed. São Paulo: Cortez, 
2016. 

VERGARA, S. C. Método de pesquisa em administração. -6. ed.- São Paulo: Atlas, 
2015. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. -5. ed.- Porto Alegre: 
Bookman, 2015. 290p. 

 



83 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ONLINE – PESQUISA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 



84 

 

 

 



85 

 

 

 



86 

 

 

 
 



87 

 

 

 



88 

 

 

 
 



89 

 

 

 



90 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



91 

 

 

ANEXO A – OFÍCIO 
 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 


