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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo tem como objetivo principal entender como a educação financeira pode 

evitar o endividamento dos alunos de administração da Antonio Meneghetti Faculdade e quais 

benéficos ela pode trazer. A pesquisa se caracteriza como descritiva, sendo análise de 

conteúdo, fazendo o uso de questionários prévios para a identificação dos alunos que foram 

endividados e os que retornaram a sua vida financeira estável novamente. Após a aplicação do 

questionário, realizaram-se entrevistas para verificar quais foram os fatores que influenciaram 

esses alunos a mudarem as suas vidas e quais ações realizaram para solverem seus débitos. 

Conclui-se que, a partir do amadurecimento e crescimento pessoal desse grupo, eles 

decidiram não ser mais endividados. Um ponto de grande importância é a educação 

financeira, pois se esses alunos a tivessem quando crianças no contexto familiar e escolar, 

possivelmente não teriam sofrido esses problemas ao chegar à juventude, e, caso tivessem, 

estariam mais preparados para administrar a situação. 

 

 

Palavras-chave: Educação financeira. Finanças pessoais. Endividamento.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The main objective of this study is to understand how financial education can avoid the 

indebtedness of Antonio Meneghetti College business students and what benefits it can bring. 

The research is characterized as descriptive, being content analysis, making use of previous 

questionnaires to identify students who were indebted and those who returned to their stable 

financial life again. After applying the questionnaire, interviews were conducted to verify 

what factors influenced these students to change their lives and what actions they took to 

resolve their debts. It is concluded that, from the maturity and personal growth of this group, 

they decided not to be in debt anymore. A point of great importance is financial education, 

because if these students had had it as children in the family and school context, they might 

not have suffered these problems when they were young, and if they had, they would have 

been better prepared to manage the situation. 

 

 

Keywords: Financial education. Personal finance. Debt. 
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1   INTRODUÇÃO  

 

Milhares de consumidores são envolvidos pelas diversas propagandas de marketing, 

mostrando facilidades de: pagamento parcelado, comodismo, promoções e benefícios. O 

jovem que não tem conhecimento do quanto pode comprometer das suas receitas, pode levar-

se ao endividamento. Isso acontece porque os jovens não possuem uma educação financeira e 

não sabem como tomarem suas decisões financeiras.  

Aponta Rizzo (1996, p. 15) que “a história do inadimplemento é tão antiga 

como a história do crédito. Primeiro, a própria vida do devedor e, mais tarde, 

a sua liberdade constituíam a garantia do credor. A grande mudança ocorreu 

quando de uma relação entre pessoas se passou a uma relação entre 

patrimônios e os bens do devedor se tornaram a única garantia do credor”. 

  

 Atualmente, podem-se constatar muitos cidadãos que reclamam da escassez de 

dinheiro. Mas será mesmo que estes indivíduos conseguem administrar o que ganham? 

(KRÜGER, 2014). 

 Precisa-se ter o entendimento que conceder exageradamente e descontroladamente o 

crédito pode provocar o superendividamento, e o controle do primeiro provocará a redução e 

até extinção do segundo. Por isso, é indiscutível que o tema obteve relevância, visto que 

deixou de pertencer à esfera dos interesses particulares para tornar-se questão de ordem 

pública e, portanto, direito social, cuja essencial função é a materialização da equidade e da 

justiça social (SOLA, 2014). 

 Na percepção de Mosca (2009), os motivos do endividamento podem ser 

fragmentados em dois conjuntos de fatores: os microeconômicos, que estão ligados ao 

comportamento individual de cada família; e os macroeconômicos, que afetam a economia de 

maneira geral e estão fora do controle delas. 

 De acordo com os dados do SPC, em torno de 6,0% dos jovens de até 24 anos são 

clientes que se encontram negativados ou sem crédito. Os registros só não são superiores 

porque, em muitas situações, os pais e familiares intervêm para ajudar na quitação das dívidas 

(LOURENÇO, 2010).  

 Os jovens gastam seu dinheiro seguidamente com compras de itens desnecessários, 

possivelmente apenas porque seus amigos os têm. Tais fatores podem influenciar o 

denominado endividamento precoce, que ocorre com o público jovem. Para (RASSIER, 

2010), o endividamento simboliza o pior estágio de descontrole financeiro. 



12 
 

 Por este motivo, deve-se ter a educação financeira, que se mostra necessária e revela 

sua face várias vezes durante os períodos de crise financeira global mais intensa e também 

devido a seus efeitos colaterais ainda não superados. Querendo ou não, essas crises sempre 

nos afetam diretamente, seja aqui no Brasil, seja em outros países, mas claro, em 

proporcionalidades diferentes, devido ao momento financeiro-econômico que cada país está 

vivenciando (CAMPOS, 2015). 

 Hoje, existem diversos programas que auxiliam as pessoas endividadas a se 

conscientizarem financeiramente sobre os impasses que as dívidas podem causar, e como 

algumas delas conseguiram conquistar a sua autonomia financeira. Segundo Meneghetti 

(2013, p. 37.), base econômica é a liberdade, é a autonomia, é o direito de ser quem você é. 

Ou seja, quando o indivíduo se encontra endividado, comprometendo a sua autonomia 

financeira, perde também um pouco de sua identidade, pois perde a liberdade de ser.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Identificar quais motivos levaram ao endividamento pessoal dos alunos de graduação 

de administração da Antonio Meneghetti Faculdade, com idades entre 18 e 24 anos?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a situação das finanças pessoais e o endividamento dos alunos de 

Administração da Antonio Meneghetti Faculdade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

a) Identificar os motivos que levaram os alunos da graduação ao endividamento; 

b) Estudar os conceitos e orientações sobre educação financeira; 

c) Analisar a autonomia financeira dos alunos;  

d) Analisar a recomposição financeira: como os alunos quitaram os débitos. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

  

Em termos absolutos, o SPC Brasil estima que, em janeiro de 2018, havia 4,81 

milhões de consumidores negativados com idade entre 18 a 24 anos. A cifra representa 

20,14% dos jovens dessa faixa etária. 

 

Figura 1: Participação total de devedor, por faixa etária. 

 

 

Fonte: SPC Brasil (2018). 

  

 Conforme os dados da Figura 1, o nível de endividamento dos jovens inicia na idade 

dos 18 a 24 anos, e, por ser ponto de partida, escolheu-se esta faixa etária mais jovem para 

desenvolver a pesquisa. 

 Este estudo é importante para as escolas e coordenações dos cursos, no sentido de 

incentivar práticas curriculares que desenvolvam o equilíbrio das finanças pessoais dos 

estudantes. Através de alguns métodos, os alunos podem ser preparados a alcançar a 

independência financeira, dessa maneira, aprenderão a gastar conscientemente o que ganham, 

tendo um planejando do orçamento de curto, médio e longo prazo, assim evitando o 

endividamento precoce dos jovens. 

 Para Meneghetti (2013), até os quarenta anos é necessário ter desenvolvido uma 

segunda economia mediana, mas, diante de tudo, ter uma iniciativa de reflexo, que tenha uma 
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capacidade expansiva de investimentos e ganho. Quando se tem essa liberdade de fazer o 

dinheiro em prol de nossa liberdade, mostra a nossa autonomia.  

  Grande parte dos alunos que ingressam na AMF vêm logo após concluir o ensino 

médio, com idades de 18 a 20 anos, período em que o endividamento começa a ocorrer, de 

acordo com a Figura 1. No primeiro semestre, há algumas disciplinas sobre finanças, no 

entanto, não se destinam às finanças pessoais, pois o escopo do curso é justamente formar 

administradores de empresas, sendo assim, refletem as necessidades dos empreendimentos. e 

nestas poderia ser introduzido o assunto para que estes jovens saibam gerir de maneira 

adequada os seus recursos e possuam estratégias de como ter uma saúde financeira.   

 Este trabalho é importante, também, para a própria pesquisadora compreender o que 

pode fazer para os recursos financeiros aumentarem. Desde criança fora educada a “cuidar” 

do seu dinheiro e, levando em consideração a sua criação no interior da cidade de São Pedro 

do Sul, não havia acesso a informações mais abrangentes sobre educação financeira. 

  De acordo com Krüger (2014, p. 18), os jovens e crianças não recebem a devida 

educação financeira em casa, e na escola também não se adquirem verdadeiras noções 

financeiras, pois não se julga importante. A maioria dos casos de declínio das pessoas no 

campo financeiro se dá por não possuírem conhecimento e informações sobre como reagir e 

tomar decisões.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo apresenta-se a conceituação teórica dos temas centrais destacados no 

desenvolvimento do estudo, os quais servem de alicerce para a sua construção. 

 

2.1 O ENDIVIDAMENTO PESSOAL  

 

 Para Chawla e Uppal (2012), a definição de dívida é um contrato entre devedores e 

credores, com uma previsão dos valores, débitos, prazos e obrigações entre ambas as partes.  

 Segundo PEIC (Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor) o cartão de crédito foi apontado em primeiro lugar entre os principais tipos de 

dívida: representa 78,0% das famílias endividadas. Em seguida, os carnês, com 14,4%, e, em 

terceiro, financiamento de carro, com 10,0% na composição das dívidas.  

Ainda de acordo com o PEIC, para as famílias com renda de até dez salários mínimos, 

cartão de crédito representa 78,5% das famílias, carnês, 15,4%, e crédito pessoal e 

financiamento de carro, ambos 8,0%. Já para famílias com renda acima de 10 salários 

mínimos, os principais tipos de dívida apontados em março de 2019 foram: cartão de crédito, 

para 75,9% das famílias, financiamento de carro, para 19,4%, e financiamento de casa, para 

17,3% das famílias endividadas. Podem-se observar esses dados na Figura 2. 

 

Figura 2: Os tipos de dívidas das famílias 

 

 

Fonte: PEIC (2019). 
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 Conforme o PEIC, em 2019, o número de famílias endividadas apresentou tendências 

distintas entre as faixas de renda pesquisadas, na comparação mensal. Para as famílias que 

ganham até dez salários mínimos, o percentual daquelas com dívidas alcançou 63,9% em 

abril, superior aos 63,5% observados em março de 2019 e superior aos 62,0% de abril de 

2018. Para as famílias com ganhos acima de dez salários, o percentual de famílias endividadas 

diminuiu, entre março de 2019 e abril de 2019, de 58,3% para 57,5%. Em abril de 2018, o 

percentual de famílias com dívidas nesse grupo de renda era de 52,2%. 

 A liberalização sem controle do crédito, adicionada às ofertas publicitárias agressivas, 

sobretudo para segmentos hipervulneráveis de cidadãos, em especial pessoas pobres e idosas, 

as torna, sem dúvida, suscetíveis ao endividamento excessivo (MARQUES, 2000). 

 O endividamento é consequência de um descontrole financeiro, portanto, antes de 

assumir um compromisso de compra, as pessoas devem analisar se a aquisição do bem 

realmente faz parte de sua necessidade. Mas, diante da facilidade de crédito, promovido por 

investimentos bancários, os consumidores optam por financiar suas compras do que as 

comprar à vista (RASSIER, 2010, p. 51). 

 Uma das principais causas do endividamento é que as pessoas não acompanham seus 

orçamentos, elas não sabem para onde seu dinheiro está indo, tampouco planejam ou 

acompanham suas despesas passo-a-passo (CAMARGO, 2017, p. 31). 

 Uma associação do marketing com o endividamento (BAKER, 2010) apresentou 

resultados que indicam que a publicidade televisiva alonga a tendência de adquirir 

empréstimos para bens de consumo, assim como compromete as suas receitas, indicando que 

a mídia tem um relevante peso no endividamento das famílias. 

 “A escolha de produto é extremamente afetada pelas circunstâncias econômicas: renda 

disponível (nível, estabilidade e padrão de tempo), economias e bens (incluindo o percentual 

líquido), débitos, capacidade de endividamento e atitude em relação a gastar versus 

economizar.” (KOTLER, 2000, p. 190). 

 Segundo Eifert (2003, p. 23), “o crédito proporciona que as pessoas aumentem os 

níveis de atividades; estimula o consumo influenciando na demanda”. 

 Para que existam mercados é preciso que haja pessoas e poder de compra. “O poder de 

compra em uma economia depende da renda, dos preços, da poupança, do endividamento e da 

disponibilidade de crédito. Os profissionais de marketing devem estar atentos às principais 

tendências na renda e nos padrões de consumo.” (KOTLER, 2000, p. 167) 
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 O endividamento afeta os indivíduos e as suas famílias, pelo motivo de não 

conseguirem honrar com os débitos, assim influenciando o volume de crédito, que gera um 

impacto na economia (SOUZA, 2016).   

  Para Moura (2005), o endividamento está ligado ao materialismo, onde a compra 

acontece sem ter a carência daquele bem ou serviço, deste modo sendo nomeada de compra 

por impulso. 

 Na análise contextual do processo de decisão de aquisição do consumidor, possuem 

situações particulares, que podem originar compras não planejadas, que estão relacionadas ao 

desejo de consumir, acompanhado de sensações prazerosas e de baixo controle cognitivo 

(BILLIEUX, 2007). 

 As principais causas do endividamento apontadas pela PEIC em 2018, são como as 

graves consequências sociais e psicológicas, como a marginalização e a execução, questões 

psíquicas, alcoolismos, dissolução das famílias, perturbações da saúde física e mental dos 

filhos das famílias endividadas etc.  

 De acordo com Ferreira (2008), a população gere as suas vidas financeiras em contas 

mentais. Esses débitos são administrados de modo subjetivo, tendo um descontrole das 

dívidas, por não ter uma gestão dos seus ganhos salariais.  

 Quando o comprador precisa de um produto imediatamente, sem conseguir aguardar, 

acaba adquirindo-o mediante uso de recursos de terceiros, seja de uma instituição bancária, 

seja do próprio estabelecimento comercial, não medindo os efeitos dessa obtenção em longo 

prazo. No entanto, essas ações podem provocar uma perda de controle no momento daquela 

aquisição. A longo prazo, a compra impulsiva pode gerar risco à pessoa (MUELLER, 2010). 

 Os termos endividamento e inadimplência ainda são vistos por muitos jovens como 

sinônimos. De acordo com o IDEC, quando uma pessoa pega emprestado recursos financeiros 

para adquirir algum bem, ele está se endividando. O excesso de dívidas pode levar o 

consumidor à situação de inadimplência, que é quando não se consegue pagar um 

compromisso financeiro até a data de seu vencimento.   

 Segundo Giglio (2002), o consumidor é persuadido pela família, crenças, costumes, 

valores, idade, sexo, raça, tudo que impacta na composição da personalidade. Os motivos 

influenciadores que atuam para a tomada de decisão externa são, de acordo com Karsaklian 

(2000), separados em três categorias: a) Diferenças individuais – recursos do consumidor, 

conhecimento, atitude, motivação e personalidade, valores e estilo de vida; b) Influências 

ambientais – cultura, classe social, influência pessoal, família e situação; c) Processos 
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psicológicos – informação em processamento, aprendizagem e mudança de atitude e 

comportamento.  

 Kotler e Armstrong (2003) salientam algumas razões que instigam o comportamento 

do consumidor: a) Motivações – recebem influências de necessidades básicas e psicológicas; 

b) Personalidade – baseia-se no ambiente em que o consumidor está posto no tempo da 

compra; c) Percepção – considerada como “procedimento pelo qual os indivíduos escolhem, 

organizam e interpretam informações para formar uma imagem significativa do mundo”. 

De acordo com os dados do PEIC e SPC, o nível de endividamento começa a se 

desenvolver na juventude, dos 18 anos aos 24 anos, que é quando o jovem inicia uma vida 

financeira diferente da que estava acostumado antes, na qual os pais os sustentavam: agora 

eles precisam tomar as decisões sobre o que devem fazer com o seu dinheiro. Nos 

apontamentos dos autores, entende-se que o marketing e os fatores psicológicos são um dos 

grandes influenciadores para a compra impulsivas de bens e serviços, sem ter a real 

necessidade de ambos, e, assim, podem originar o endividamento precoce dos jovens. 

 

2.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

  

 Finanças pessoais é a ciência que examina a utilização dos princípios financeiros pela 

família ou sujeito nas decisões financeiras do dia a dia. As finanças pessoais levam em 

consideração as ocorrências financeiras de cada pessoa, bem como o estágio da vida em que 

ela se encontra, a fim de assessorar no seu planejamento financeiro (CHEROBIM E ESPEJO, 

2010). 

 Pode parecer um tema confuso, mas pode ser compreendido por qualquer pessoa que 

queira aprender sobre o certo uso do dinheiro. Observado que se utiliza todos os dias em 

inúmeras tomadas de decisão é valorosa para a vida profissional e pessoal a educação 

financeira. Essas tomadas de decisões devem ser baseadas em experiências, valores morais, 

sentimentos, cultura, conhecimentos e não por meio de impulsos e achismos, visto que a 

cultura do brasileiro é péssima quanto a finanças pessoais (TARDEN, 2011). 

 Dívidas não são um problema em si mesmo, se bem registradas e proporcionais ao 

orçamento familiar, inclusive, podem levar a família a viver melhor e com mais conforto. A 

grande restrição às dívidas é em relação ao seu não pagamento ou quando o pagamento das 

dívidas passa a absorver grande parte dos rendimentos da família (CHEROBIM E ESPEJO 

2010, p. 39). 



19 
 

 Educação financeira é um tema que aborda a relevância do dinheiro, como geri-lo, 

poupá-lo e consumi-lo de forma adequada (LELIS, 2006). A educação financeira tem grande 

influência na vida do ser humano, para que esteja tudo em ordem e possibilite consciência 

sobre as suas opções, e, dessa forma, obtendo uma melhor gestão dos seus bens. 

  O ser humano não tem a rotina de se planejar financeiramente, pois as escolas, 

famílias e os governos não ensinaram isso, muitos são e continuam sendo analfabetos 

financeiros, contraindo dívidas e sem saber como sair delas (TARDEN, 2011). 

 Assim como as companhias e empresas que efetuam seus planejamentos estratégicos 

periodicamente, estando assim habilitadas para o que está por vir, todas as famílias e pessoas 

também devem realizar o planejamento, independentemente de classe social ou período da 

vida (CHEROBIM E ESPEJO, 2010).  

 A educação financeira necessita ser explicada desde criança, quando se pede dinheiro 

pela primeira vez para comprar o que deseja (KIYOSAKI; LECHTER, 2000). Desde garoto 

deve-se ter a sabedoria sobre a educação financeira para saber livrar-se de dificuldades 

futuras. Introduzindo esse conhecimento ao hábito, consequentemente, diminuiria o índice de 

endividamento (ALMEIDA, 2014) 

 Conforme Bodie e Merton (2002, p. 32), “finanças é o estudo de como as pessoas 

alocam recursos escassos ao longo do tempo”. 

 

Ressalta-se ainda que, para (CHEROBIM E ESPEJO 2010) se quisermos 

que o nosso dinheiro evolua conosco, precisamos compreender as nossas 

características financeiras ao longo da vida. (p.8) Incentivam as famílias a 

desenvolverem um planejamento estratégico pessoal. “O nosso planejamento 

pessoal está relacionado com nossos objetivos na vida. Inicia com o 

planejamento estratégico pessoal: o que queremos ser daqui a um ano, cinco 

anos, dez anos e para o resto da vida”. (p. 28) E, visando um maior controle 

orçamentário sugerem “a elaboração da planilha inicia” com a identificação 

das receitas pessoais e familiares – principais fontes de renda, segue com a 

identificação das despesas, separadas em fixas e variáveis, despesas 

correntes, para investimentos e para quitação de dívidas [...] (2010, p. 30). 

  

 A educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais: possibilitar o 

equilíbrio das finanças pessoais, preparar o indivíduo para o enfrentamento de imprevistos 

financeiros e para a aposentadoria, qualificá-lo para o bom uso do sistema financeiro, reduzir 

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

tornar a vida melhor (CAMARGO, 2017, p. 30). 
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 Para Tommasi e Lima (2010, p. 14), “o objetivo final da educação financeira é 

permitir a melhora de nossa qualidade de vida, seja hoje ou no futuro, atingindo de forma 

inteligente nossos objetivos pessoais”. 

 Existem alguns programas e iniciativas para introduzir a educação financeira, os quais 

têm o objetivo de ajudar a buscar o equilíbrio na vida financeira dos jovens. 

 A BM&FBOVESPA, em parceria com a TV Cultura, desenvolve o programa TV 

Educação Financeira, que busca transmitir informações sobre finanças pessoais, estratégias de 

como poupar e melhorar a renda, investimentos, entre outros. Um programa gratuito, que 

pode ser assistido pelo canal TV Cultura ou pela internet, por meio do YouTube. 

 Foi elaborada pelo Banco Central a Conta Universitária, oferecida por bancos com o 

objetivo de diminuir o endividamento e auxiliar o aluno universitário, tendo benefícios como 

a abertura de contas sem comprovação de renda, desconto nos serviços e produtos de 

parceiros, taxa reduzida ou gratuita e para que no futuro os jovens saibam fazer uma melhor 

gestão do seu patrimônio.  

 O Banco Central também possui um Programa de Educação Financeira chamado 

Programa Museu – Escola: para tentar se aproximar mais dos cidadãos brasileiros e 

disseminar os conhecimentos sobre economia e finanças. Por meio de ações educativas de 

curto, médio e longo prazo, estruturadas em cinco pilares: Planejamento Financeiro, 

Economia, Operações Financeiras, Banco Central e Meio Circulante. 

 O canal no YouTube de Nathalia Arcuri, chamado Me Poupe, é gratuito e tem por 

objetivo fazer com que as pessoas se conscientizem sobre suas finanças pessoais, para saber 

usar o dinheiro a favor se si mesmas, como: investimentos, abolição dos gastos 

desnecessários, para saber dizer não ao cartão de crédito e iniciar uma vida financeira 

saudável. 

 Esses são alguns programas que conseguirão auxiliar os jovens no início da sua 

jornada financeira. 

  

2.2.1 Educação financeira para vida 

  

 Informações do Jornal Estadão de 2017 mostram que a Escola Municipal Eladir 

Skibinski, em Joinville, no norte de Santa Catarina, em 2015, começou a ensinar educação 

financeira, junto a outras disciplinas. As crianças aprendem na sala de aula o que é um 

orçamento familiar, fazem poupança, simulam compras em supermercado na sala de aula, 

realizam feiras de troca com brinquedos usados e participam de ações de solidariedade. Hoje 
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os alunos do 5º ano não gastam seu dinheiro da mesada com chocolates, balas, mas fazem 

uma poupança para comprar livros, realizarem viagens e cursos. 

 Pai e mãe trabalham fora e os momentos em famílias se tornam cada vez mais raros. A 

criação dos filhos é realizada por babás, creches e escolas, e isso acaba se tornando comum. 

No escopo de cobrir essa brecha deixada pela ausência e subtrair essa culpa, os pais tendem a 

comprar tudo o que o filho deseja. Na cabeça das crianças, o emprego distancia o convívio 

com os genitores, é o preço a pagar para ter muito dinheiro e poder comprar muitas coisas 

(Cerbasi, 2006). 

 

A educação financeira é o processo pelo qual consumidores e investidores 

melhoram sua compreensão sobre conceitos e produtos financeiros e, por 

meio de informação, instrução e orientação objetiva, desenvolvem 

habilidades e adquirem confiança para se tornarem mais conscientes das 

oportunidades e dos riscos financeiros, para fazerem escolhas bem 

informadas e saberem onde procurar ajuda ao adotarem outras ações efetivas 

que melhorem o seu bem-estar e a sua proteção. (OECD, 2009, p. 2). 

 

 Segundo Bauman (2007, p. 45), “verifica-se uma instabilidade dos desejos aliada a 

uma insaciabilidade das necessidades, pela consequente tendência ao consumo instantâneo, 

bem como a rápida obsolescência dos objetos consumidos”. 

 De acordo com Cerbasi (2011, p. 12) muito pode ser feito pelos jovens se eles 

souberem, simplesmente, fazer escolhas inteligentes com seu próprio dinheiro, mesmo que 

seja pouco no início da carreira”. 

 A partir dos apontamentos dos autores, verifica-se que a educação financeira é de 

grande importância para o desenvolvimento financeiro dos jovens, para no futuro desfrutarem 

uma saúde financeira estável. A partir de um planejamento do orçamento, é possível 

compreender o momento certo de adquirir bens ou investir o seu dinheiro, bem como saber o 

tempo que se deve reduzir aos gastos, para não se tornar endividado. 

  

2.3 COMO SAIR DO ENDIVIDAMENTO 

 

 De acordo com Mourão 2017 explica qual é a diferença de Tomador e Poupador. O 

poupador é aquele que possui mais capital ou recurso do que necessita e o tomador é aquele 

que precisa de mais capital ou recurso do que possui. 
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 Em resumo, finanças pessoais têm o objetivo de nortear o equilíbrio entre ganhar e 

gastar, ou seja, é preciso que as pessoas tomem decisões fundamentadas na gestão de suas 

finanças pessoais (SOARES, 2016). 

 O endividamento pessoal não está exatamente conectado à renda do sujeito, mas como 

ele organiza financeiramente seus gastos e recurso (CERBASI, 2003). 

 Monitorar os custos e preservar o equilíbrio e planejamento financeiro não exige conta 

complexa e sim muita disciplina, controle e, em algumas vezes, abdicar de algumas compras 

(HOJI, 2010).  

 A teoria de ciclo de vida de Modigliani e Brumberg (1954) e o pressuposto de renda 

permanente de Friedman (1957) estão conectados aos padrões econômicos, que protegem a 

racionalidade do consumidor e defendem que a renda da pessoa vai crescendo ao longo do 

tempo, tendo uma fase de renda limitada e, adiante, um acúmulo de riqueza financeira na 

aposentadoria.   

 Para Sohsten (2005), gigantes posses começam com pouco. A maioria da população 

preocupa-se com os abundantes investimentos e menospreza os pequenos consumos. Não se 

pode tapar os olhos para os pequenos custos, pois grande parte das vezes mostram espantosos 

resultados no final do mês. 

  Segundo Pires (2007, p. 27), para se considerar uma situação financeira ideal, as 

receitas serão sempre maiores do que as despesas. Para chegar a esse ponto de equilíbrio há os 

seguintes caminhos: a) aumento das receitas, mantendo constantes as despesas; b) aumento 

das receitas mais que proporcionalmente às despesas, quando estas estão subindo; c) redução 

das despesas, mantendo constantes as receitas; d) aumento das receitas com redução 

simultânea das despesas. 

 O Conselho de administração apresenta-se como um mecanismo de governança que 

tem missão, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC 2004), de 

proteger e valorizar o patrimônio, maximizando o retorno dos investimentos corporativos. Os 

conselheiros devem sempre decidir em função do interesse da sociedade como um todo, 

independentemente de quem os indicou ou elegeu. 

 Os cuidados que se devem ter com cada tipo de dívida, segundo Neila Fontenele, do 2º 

Manual da Educação Financeira, estão expostos no Quadro 1. 
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Quadro 1: Os cuidados que se deve ter com cada tipo de dívida 

 

Tipos de Dívida  

 

Os cuidados que se deve ter com cada tipo de dívida 

Cartão de crédito O “dinheiro de plástico” produz dois tipos de dívida: uma regular (as compras a serem 

pagas na data de vencimento da fatura do cartão) e outra mais grave (quando você 

parcela o pagamento total da fatura, jogando o restante da dívida pra frente). É 

importante, ainda, que seus gastos com o cartão sejam compatíveis com sua renda, que 

seu orçamento esteja sob controle e que você tenha o dinheiro para realizar o pagamento 

integral da fatura. 

Cartão de débito “Irmão mais novo” do cartão de crédito substitui com muitas vantagens o hábito de 

carregar dinheiro em espécie. Mas isso também pode criar um problema: se a pessoa não 

tiver controle, ela vai usando o cartão de débito até seu saldo bancário zerar – isso sem 

falar no constrangimento (para algumas pessoas) de passar o cartão de débito numa loja e 

a maquininha dar o aviso de que “não foi possível efetuar a transação”. Em suma: use o 

cartão de débito apenas quando tiver certeza de que aquela compra não vai comprometer 

seu orçamento financeiro. 

Cheque especial 

 

No passado, era uma oferta dos bancos para os clientes VIP, de altos rendimentos e/ou 

bons saldos, para segurá-los em suas agências. Hoje, tornou-se comum. Deveria ser 

usado apenas em situações emergenciais e, mesmo assim, com cuidado. Na prática, 

porém, muitos acabam usando o crédito do cheque especial como se fosse seu “próprio 

dinheiro”, o que é um verdadeiro perigo! Em suma: evite entrar no cheque especial. 

Esteja atento ao real valor do seu saldo bancário, desconsiderando o limite disponível do 

especial. Este dinheiro não é seu; usá-lo vai lhe gerar mais uma dívida. 

Financeira É aquela dívida obtida quando fazemos um financiamento para comprar um bem de alto 

custo (um imóvel ou um carro, por exemplo) e para o qual não dispomos de condições de 

pagamento à vista. Muitas vezes, esse tipo de dívida é inevitável, mas isso não significa 

que ela deva ser feita sem planejamento. 

Crédito consignado 

 

É o empréstimo dos bancos que vai ser descontado diretamente do salário do devedor. 

Para os bancos, isso é garantia de retorno (por isso os juros tendem a ser menores); para 

quem pede esse crédito emprestado, é preciso cuidado para não comprometer o salário no 

pagamento de consignados: quanto mais empréstimos dessa modalidade, menor fica o 

seu salário. 

Cartões e carnês de 

lojas 

O que vale para os cartões de crédito vale também para os cartões de lojas: se a compra é 

feita de modo planejado e dentro do orçamento da pessoa, tudo bem. Mas tenha cuidado 

para não ter muitos cartões de diferentes lojas: isso pode dar a falsa impressão de que 

você pode gastar muito (devido à soma dos créditos de todos os cartões), mas a sua renda 

não aumenta na mesma proporção. Tudo isso vale também para os carnês: compre apenas 

dentro do seu orçamento financeiro e se houver necessidade real do produto. 

Cheque pré-datado Prática ainda comum em várias regiões do Brasil: dar um cheque para ser descontado no 

futuro por quem o recebe. Pede vários cuidados: se não houver controle de quantos 

cheques foram passados, você compromete parte de sua renda; e se a pessoa não checar a 

compensação dos cheques, corre o risco de encontrar seu saldo bancário menor por causa 

daquele cheque que se imaginava “já descontado”. 

Empréstimo de 

amigos  

ou familiares 

Muitos já passaram por isso: pedir dinheiro emprestado a algum amigo ou parente. Tem a 

vantagem de se poder abrir mão de juros, se combinado por ambas as partes e não 

prejudicar ninguém; para outras pessoas (inclusive especialistas em finanças), o ideal é 

fazer um contrato e combinar um juro – do contrário, fica tudo “em nome da amizade”, 

inclusive a dívida! E, finalmente, é preciso muito cuidado com os agiotas, que vivem dos 

juros dos seus empréstimos – afinal, ninguém empresta dinheiro sem esperar algum 

retorno financeiro. 

Fonte: Neila Fontenele do 2º Manual da Educação Financeira (2015) 
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 O quadro acima explica os principais cuidados que deve se ter com as principais 

ferramentas de crédito disponíveis para o consumidor final. Se não utilizadas corretamente, de 

forma sustentada, pode ocorrer o endividamento. 

 Contudo, entende-se que, a partir das considerações dos autores, o endividamento 

pode ser liquidado, basta o indivíduo verificar se as suas receitas são maiores que as suas 

despesas, realizar um planejamento financeiro periodicamente, identificar quais são as 

despesas e o como podem ser reduzidas. Após isso, pode-se realizar uma negociação com a 

empresa ou entidade em que se está devendo. Assim, deve-se começar a mudar os hábitos, 

para que seja possível todo o planejamento virar realidade. Mas para que tudo isso se 

concretize, o indivíduo precisa mudar a sua mentalidade. 

  

2.4 OS PILARES FUNDAMENTAIS DO PROFESSOR MENEGHETTI SOBRE A 

AUTONOMIA FINANCEIRA 

 

 Os jovens são repletos de consumismo, e todo o mercado mundial – dos celulares aos 

sapatos, dos cremes aos jeans etc. – é baseado no consumismo juvenil. (MENEGHETTI, 

2013, p. 66,) 

 Hoje, existe um assistencialismo excessivo, que substitui o sacrifício natural que 

depois cada um deve aprender na sua vida (MENEGHETTI, 2013, p. 66). É inútil oferecer 

todo esse assistencialismo às crianças, sempre dar razões a elas, facilitá-las em tudo, quando 

depois, na idade de 14 anos, existe a prisão, as multas, a dureza de uma sociedade repressiva 

etc. Não se entra em uma sociedade fácil, portanto é melhor uma pedagogia mais severa, que 

responsabiliza a criança e o jovem, para prepara-los para uma sociedade muito dura e violenta 

como é hoje (MENEGHETTI, 2013, p. 66). 

 É indispensável alcançar a própria autonomia econômica, sem a qual não existe 

liberdade de ser. (MENEGHETTI, p 162, 2013). Em dinheiro não existe liberdade social e 

menos ainda para o que se ama ou para as próprias ideias. Com o dinheiro, pode-se financiar 

ideologias e criações, instrumentalizar o sistema para fins superiores de consciência ôntica e 

pode-se qualificar o ambiente onde se dedica operar (MENEGHETTI, 2009, p. 91). 

  Para viver bem e prosseguir sempre melhor, o ponto-chave é alcançar o ser e ter o 

poder. Poder de si mesmo e de realizar aquilo que se procura. Não se trata do poder de 

dominar ou possuir, mas do poder de ser com a vida a si mesmo. (MENEGHETTI, 2013, p. 

163,) 
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 Até os 40 anos é preciso desenvolver uma segurança econômica média, mas, 

sobretudo ter uma atividade que tenha potencial expansivo de investimento e ganho 

(MENEGHETTI, 2009, p. 90) 

 Para poder atingir essa economia, pode-se usar o tempo livre a seu favor. Meneghetti 

(2017, p. 101) menciona quantas vezes as pessoas encontram-se a ter que dar conta da própria 

vida, isto é, de si mesmos, e vem a vontade de distrair-se porque não se sabe como empenhar 

a si mesmo.  

  Tempo livre é verificar se está tudo em ordem, de fazer aquelas coisas que recuperam 

e unificam (MENEGHETTI, 2013). O tempo livre é quando não se está trabalhando por 

necessidade ou prazer, mas quando está com aquele tempo sobrando, e não sabe como utilizá-

lo, muitos procuraram assistir programas de TV pouco inteligentes (2017). 

  Em vez de usar o tempo livre em ocasiões de pouco crescimento ou nenhum, pode-se 

usar esse tempo livre em prol do avanço. Meneghetti (2017) discorre sobre a importância de 

saber fazer e saber servir, que poderão ser aprimorados neste período de disponibilidade e a 

fim de conseguir a sua autonomia. 

 

 A primeira coisa a perguntar é: o que sei fazer? Uma pessoa não pode 

chegar em uma empresa e pedir trabalho porque precisa [...]. A primeira 

impostação de um jovem que quer fazer carreira e obter reconhecimento 

econômico é aquela que primeiro deve dar, demostrar, ser capaz – sempre 

legalmente. [...] e o empresário compreende, se dá conta que o jovem é 

competente e produz mais e então permite-lhe avançar profissionalmente, 

aumenta o seu salário e assim por diante. (MENEGHETTI, 2017, p. 94)  

  

 O dinheiro é um resultado que pertence àqueles que são capazes. Para um jovem que 

quer ser alguém de valor, por finalidade, para ser algo mais, para dar mais [...] 

(MENEGHETTI, 2016, p. 73)  

 A partir dos apontamentos de MENEGHETTI, pode-se concluir que é fundamental ter 

autonomia financeira para possuir a sua liberdade e conseguir alcançar os objetivos desejados. 

Ter o poder de si mesmo, da sua vida. Pode-se fazer isso utilizando o seu tempo livre a seu 

favor em vez de utilizá-lo em atividades de pouco ou nenhum crescimento. 
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3 MÉTODO 

 

 Nesta seção, apresenta-se o método utilizado neste trabalho, o qual foi análise de 

conteúdo, tendo o método quantitativo e qualitativo, através de questionário e entrevista, feito 

com alunos da Faculdade Antonio Meneghetti do curso de Administração, cujo objetivo é 

analisar os motivos que causam o endividamento e como esses alunos fizeram para sair dele. 

 De acordo com (MARCONI e LAKATOS, 2011, p. 269): O método qualitativo difere 

do quantitativo não só por não empregar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de 

coleta e análise dos dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 

aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento 

etc. 

 No método de pesquisa quantitativo, tem-se por objetivo a coleta sistemática de dados 

sobre populações, programas, ou amostras de populações e programas. Utilizam-se várias 

técnicas como entrevistas, questionários, formulários (TRIPODI ET AL, 1975, p. 42-71). 

 As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática. (GIL, 2002, p. 42) 

 O grande volume de material produzido pelos meios de comunicação e a necessidade 

de interpretá-lo determinou o aparecimento da análise de conteúdo. Essa técnica possibilita a 

descrição do conteúdo manifesto e latente das comunicações (GIL, 2002, p. 89). 

 Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é um agrupamento de instrumentos de 

caráter metodológico com aperfeiçoamentos contínuos, aplicados em conteúdos variados. 

Nessa lógica, optou-se pela análise de conteúdo que “não se trata de um instrumento, mas de 

um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por 

uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações” (p. 31). 

 

A análise de conteúdo desenvolve-se em três fases. A primeira é a pré-

análise, onde se procede à escolha dos documentos, à formulação de 

hipóteses e à preparação do material para análise. A segunda é a exploração 

do material, que envolve a escolha das unidades, a enumeração e a 

classificação. A terceira etapa, por fim, é constituída pelo tratamento, 

inferência e interpretação dos dados (BARDIN apud GIL, 2002, p. 89). 
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 É fácil verificar como, entre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que 

apresenta maior flexibilidade. Tanto é que pode assumir as mais diversas formas. Pode 

caracterizar-se como informal, quando se distingue da simples conversação apenas por ter 

como objetivo básico a coleta de dados. Pode ser focalizada quando, embora livre, enfoca 

tema bem específico, cabendo ao entrevistador esforçar-se para que o entrevistado retorne ao 

assunto após alguma digressão (GIL, 2002, p. 42). 

Pode ser parcialmente estruturada, quando é guiada por relação de pontos de interesse 

que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. Pode ser, enfim, totalmente 

estruturada, quando se desenvolve a partir de relação fixa de perguntas. Nesse caso, a 

entrevista confunde-se com o formulário (GIL, 2002, p. 42). 

 A partir disso, foi realizado um questionário prévio com o intuito de identificar 

quantos alunos foram endividados e quantos destes conseguiram retornar a uma vida 

financeira equilibrada novamente. No qual foi realizado um método de pesquisa quantitativa.  

 Após identificar estes alunos que foram endividados e quitaram estes débitos, realizou-

se uma entrevista com perguntas abertas e fechadas utilizando o método de pesquisa 

qualitativo, para entender o processo de vida de cada pessoa. 

 

3.1 POPULAÇÃO  

 

 O curso de administração da Antonio Meneghetti Faculdade possui o total de 177 

alunos, essa informação foi disponibilizada pela coordenação do curso no dia 22/08/2019.  

 Também se realizou um questionário prévio com 5 perguntas para a identificação de 

quantos alunos foram endividados e conseguiram reaver a sua situação financeira, com as 

informações e perguntas disponíveis no anexo A. 

 Abaixo, a figura da fórmula para o cálculo da Margem de erro da amostragem 

aplicado. Logo em seguida, as orientações para a realização  

 

Figura 3: Cálculo da margem de erro. 

 

Margem de erro = 

 

Fonte: (https://pt.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/ (acesso em: 08/07/2019)  
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Da figura, leiam-se os seguintes símbolos:  

• n = tamanho da amostra;  

• σ = desvio padrão da população; 

 • z = escore z. 

 

Para o cálculo, segue-se os seguintes passos: 

1. Descobrir o desvio padrão da população (σ) e o tamanho da amostra (n). 

2. Dividir à raiz quadrada do tamanho da sua amostra pelo desvio padrão da sua 

população. 

3. Multiplicar o resultado pelo escore z consistente com seu grau de confiança 

desejado. 

 

A partir da fórmula do cálculo da amostragem (Figura 3), obteve-se a informação de 

que dos 177 alunos de ADM da AMF, aplicando o questionário com 89 alunos, alcança-se a 

margem de 7% de erro.  

O questionário foi realizado de duas formas, a primeira realizada de maneira 

presencial, com formulários impressos e a segunda forma foi um questionário disponibilizado 

pela web. Ao todo, foram preenchidos 89 questionários web e impressos, nos quais as 

estatísticas de respostas se dão a seguir. 

 

Quadro 2: Respostas do questionário  

 

Fonte: Própria (2019) 
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A partir dessa amostra destacaram-se sete alunos que se encaixam no problema de 

pesquisa proposto no corrente trabalho. Então, levando em consideração essa situação, 

realizou-se uma entrevista individual para resolvermos o nosso problema de pesquisa, que se 

encontra detalhadamente no capítulo 4. Uma das pessoas que se encaixa no problema de 

pesquisa optou por não realizar a entrevista. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 O procedimento de coleta realizado é entrevista, através de perguntas abertas, para que 

os entrevistados possam explicar um pouco da sua vida financeira, para identificar quais são 

os principais pontos que atrapalharam o jovem em seu desempenho financeiro e os que eles 

fizeram para virar o “jogo” e se tornarem protagonistas de suas vidas, tendo uma base 

econômica estável, ou seja, deixar de ser um tomador e se tornar um poupador. 

 Na Quadro 2 encontram-se as perguntas realizadas aos entrevistados. 

 

Quadro 3: Perguntas da Entrevista 

 

Tema  Autor Pergunta 

Motivo endividamento MOSCA (2009) Quais foram os motivos do 

endividamento? 

Marketing KOTLER (2000) O marketing influenciou no 

aumento do consumo? Como? 

Equilíbrio Financeiro SOARES (2016) Você acha que é importante ter 

um equilíbrio financeiro? Por 

quê? 

Planejamentos Financeiros CHEROBIM E ESPEJO 

(2010). 
Você efetua um planejamento 

financeiro, periodicamente? 

Autonomia Financeira MENEGHETTI (2013) Na sua vida, “hoje”, você tem 

autonomia financeira?  

Organização Financeira CERBASI (2003) Como você organiza os seus 

gastos financeiros? Você possui 

algum método de planejamento 

financeiro? 

Educação Financeira KIYOSAKI; LECHTER, 

(2000) 

Você acha importante a 

educação financeira no âmbito 

escolar e no contexto familiar? 

Você obteve? 

Quitar Débitos  CHEROBIM E ESPEJO 

(2010). 

Qual foi a virada de chave? 

Quais ações você realizou para 

quitar os débitos e estratégias? 

Fonte: Própria (2019)  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados definidos a partir dos objetivos 

propostos. Alguns fragmentos das respostas não eram válidos para o estudo e foram cortados. 

 

A) Quais foram os motivos do endividamento? 

Entrevistado 1: O parcelamento, achar que tem um dinheiro fixo todo o mês, mas 

quando acontece uma urgência que precisa daquele dinheiro [...], não tenho para os 

próximos meses para pagar as parcelas e vira uma bola de neve. 

Entrevistado 2: O psicológico, quando ocorria alguma desilusão, algo triste, 

imaginava que quando comprava me causava alguma alegria [...], quando tinha 18 anos foi 

endividada, porque chegava nas lojas e comprava no carnê, no crédito, em várias vezes, 

comprando mais do que eu ganhava. 

Entrevistado 3: Comprava mais do que ganhava, comprava muita roupa e sapato, era 

muito compulsiva.  

Entrevistado 4: Foi deixado uma conta alta vencer e depois fui esquecendo de acertar, 

pois não recebi nenhum aviso de cobrança.  

Entrevistado 5: Não conhecer como funcionava o crédito tomado [...], sabe-se que 

precisa pagar, mas não sabe como funcionam os juros e quanto vai se pagar no próximo mês.  

Entrevistado 6: Não sabia usar o cartão de crédito [...] outro ponto foi a antiga 

namorada que me influenciava comprar bastante a comprar e sem necessidade.  

 

 A partir das entrevistas descritas verifica-se que há diversos motivos que podem levar 

ao endividamento como: fator psicológico, marketing, não ter conhecimento do crédito, 

esquecimento e ter alguma urgência e precisar do dinheiro que estava comprometido com as 

dívidas.  

 Dentre todos os fatores apontados, o motivo de não conhecer como funciona o crédito 

prevaleceu em 33,33% das respostas dos entrevistados.  

 Sendo alegado pelos entrevistados o desconhecimento de como funciona o crédito, a 

possível solução é ter a educação financeira e ir à busca destas informações se não se obteve 

quando criança ainda há tempo de aprender mais sobre o assunto e ter a liberdade para poder 

realizar o que pretende. 
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 Para os jovens que estão iniciando a “vida adulta”, a solução pode ser começar a ler e 

estudar mais sobre a educação financeira, para não passarem por constrangimentos futuros. A 

Educação financeira deve fazer parte da cultura financeira no modo de vida dos jovens, de 

fato, é notório que essa dimensão deve fazer parte da educação pessoal, bem como base 

fundamental nas escolas e colégios.    

 Conforme os apontamentos de Almeida (2014) e Krüger (2014) se obtivessem a 

educação no âmbito escolar e no contexto familiar, desde criança, esses alunos não teriam o 

problema. 

  

B) O marketing influenciou no aumento do consumo? Como? 

Entrevistado 1: Influenciou muito e com as redes sociais, querendo ou não chamam 

atenção, e acaba tendo um desejo e se tem um dinheiro no bolso vai lá e compra e sem pensar 

[...]. 

Entrevistado 2: As propagandas de marketing são bem boladas, mas não me leva ao 

consumo a partir delas [...].  

Entrevistado 3: Com as redes sociais é algo que realmente impulsiona as compras, 

por ser prático, não precisa sair de casa e cômodo.  

Entrevistado 4: Não influenciou.  

Entrevistado 5: Com certeza, nas próprias mídias, nos bancos para usar cartão de 

crédito, parcelamento, uma falsa sensação que não paga, porque você não vê o dinheiro 

saindo.  

Entrevistado 6: Não influenciou.  

 

 Nota-se que para os entrevistados 1, 3 e 5 o marketing teve influência no 

endividamento, já para os entrevistados 2, 4 e 6 não houve atuação.  

 Em relação aos que foram influenciados pelo marketing, eles apontam que ocorreu 

pelas informações que constam nas propagandas e pelo desejo que elas causam, visto que as 

mídias sociais trazem benefícios como facilidade e praticidade. Mas como fazer para não se 

sentir atraído a comprar sem ter necessidade daquele produto ou serviço? 

 Uma possível solução é entender como funciona o marketing e investigar se aquela 

aquisição, sendo um bem ou serviço, realmente vai ser útil e necessária à vida do indivíduo. 

Essas decisões estão atreladas diretamente às circunstâncias econômicas, para poder efetuar a 

compra (KOTLER, 2000). 

 



32 
 

C) Você acha que é importante ter um equilíbrio financeiro, por quê? 

Entrevistado 1: Sim, porque se não tem liberdade, autonomia e não pode ir buscar os 

teus objetivos. [...]. “Querendo ou não, o dinheiro é partida para tomar algumas decisões”. 

Entrevistado 2: É muito importante, quando não tinha se acontece algo comigo, por 

exemplo, problema na saúde, não poderia comprar remédio ou ir ao médico, pois morava 

sozinha e não tinha meus pais para me ajudar ou caso perdesse o emprego não tinha uma 

reserva para me deixar confortável, é importante ter o equilíbrio para dar um conforto [...]. 

Entrevistado 3: Sim, para ter uma independência financeira, para não ter mais só os 

compulsórios e ter bens materiais, como por exemplo, um carro, que poderia me ajudar 

muito e se eu tivesse economizado desde cedo, já poderia ter comprado [...]. 

Entrevistado 4: Sim, para se ter liberdade, independência para ser quem tu é e fazer 

as coisas que quiser, sem depender de mais ninguém ou nada.  

Entrevistado 5: Totalmente, para poder alcançar os objetivos pessoais, sem ter um 

controle financeiro parece ser impossível.   

Entrevistado 6: Sim, para saber se vai ser vantajoso ou não a compra, e ter 

consciência para não obter gastos desnecessários [...]. 

 

 A partir das respostas dos seis entrevistados, verifica-se que é muito importante ter um 

equilíbrio financeiro para todos alunos. 

 Por meio das respostas, entende-se que para todos é importante possuir um equilíbrio 

financeiro, em função da independência, autonomia, liberdade, alcançar os objetivos, resolver 

algum problema de saúde, para eliminar as dívidas, adquirir bens materiais entre tantos outros 

benefícios. Também é importante esse equilíbrio para saber se a compra é necessária ou se é 

apenas influência do meio onde está inserido ou mesmo de outras pessoas. O equilíbrio 

financeiro como condicionante para a autonomia e liberdade também está de acordo com o 

que nos explica Meneghetti (2013). 

 

D) Você efetua um planejamento financeiro, periodicamente? 

Entrevistado 1: Sim, desde janeiro de 2019, quando minha dívida estava me matando, 

foi realizado um planejamento financeiro e todos os meses são colocadas as informações, 

[...] e a partir do 3º mês já virou hábito. 

Entrevistado 2: O planejamento é tentar gastar menos e penso o que tenho que pagar 

normalmente os gastos da sobrevivência, e que isto não pode ultrapassar um porcentual do 
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salário, uma porcentagem é dirigida para guardar, deixo na poupança que vai rendendo 

juros. 

Entrevistado 3: Sim, tenho que controlar bem meus gastos, quanto eu ganho para não 

afundar em dívidas e no final do mês ficar positivo. 

Entrevistado 4: Agora sim. 

Entrevistado 5: Hoje sim. 

Entrevistado 6: Não possui. 

 

 Com base nas respostas, dos seis entrevistados, cinco realizam um planejamento 

financeiro periodicamente e um deles não. Com isso, entende-se que é de grande importância 

ter um planejamento periódico, para conquistar equilíbrio financeiro, quitando os débitos e 

obtendo liberdade e autonomia financeira. 

 De acordo com (Tarden 2011), os seres humanos não têm o hábito de realizar um 

planejamento financeiro periódico, e quando não se realiza, é de extrema dificuldade alcançar 

uma vida financeira saudável. Isso posto, como expõem Cherobim e Espejo (2010), assim 

como as empresas, que possuem um planejamento para estarem preparadas para o que há de 

vir, as pessoas físicas também devem planejar-se, para estarem mais preparadas e assim 

ficarem no positivo. 

 

E) Na sua vida “hoje” você tem autonomia financeira? 

Entrevistado 1: Estou conseguindo controlar, até novembro de acordo com meu 

planejamento estarei no positivo. 

Entrevistado 2: Sim, hoje. 

Entrevistado 3: Agora sim, encontrei outros meios também de como aumentar a minha 

renda e ganhar mais dinheiro, como fazer hora extra, trabalhar finais de semana. 

Entrevistado 4: Ainda não, mas estou quase. 

Entrevistado 5: Sim. 

Entrevistado 6: Sim, está construindo para ter liberdade e autonomia.  

 

 Dos seis entrevistados, quatro possuem autonomia financeira e dois estão próximos 

disso. Contudo, uma das possíveis explicações para esse resultado é o fato de o curso de 

Administração da AMF estimular os alunos a obterem autonomia e independência financeira, 

pois quando se começa a estudar, é comum conquistar de imediato uma oportunidade de 
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trabalho renumerada no Recanto Maestro, no período inverso ao do curso, trazendo 

facilidades aos jovens. Essas ações partem de todos os envolvidos no projeto Recanto 

Maestro, em que a formação de jovens líderes de suas vidas e de seus locais de atuação, 

prevalece sobre qualquer outro escopo. Com isso, alinha-se os conteúdos trabalhados em sala 

de aula à prática, com a verdadeira arte de saber fazer e saber servir. Os efeitos colaterais 

disso impactam em diversas outras esferas da vida dos estudantes, incluindo a financeira. 

  Além disso, nos oitos semestres do curso, desfrutam-se as disciplinas FOIL - 

Formação Ontopsicológica Interdisciplinar e Liderística, que é uma metodologia que permite 

identificar e desenvolver o potencial natural de cada indivíduo. É onde se ensina ao jovem ser 

protagonista da sua vida. 

 

F) Como você organiza os seus gastos financeiros? Você possui algum método de 

planejamento financeiro? 

Entrevistado 1: Planilha no Excel que é mensal onde possui todos os gastos fixos e 

variáveis e minha reserva para imprevistos. 

Entrevistado 2: Aplicativo e planilha no Excel. 

Entrevistado 3: Fluxo de caixa, que nós aprendemos na Adm que tanto quanto na 

empresa como na vida pessoal isso ajuda a controlar os gastos e visualizar no que está 

exagerando. 

Entrevistado 4: Obtive uma planilha por um tempo, mas agora não possuo mais, 

tenta-se gastar menos do que ganha. 

Entrevistado 5: Possui-se uma planilha e um aplicativo de celular gratuito.  

Entrevistado 6: Controla todos os gastos com uma lista no WhatsApp. 

 

 Observando as seis respostas das entrevistas, nota-se que todos possuem algum 

método de planejamento. Quatro deles possuem uma planilha no Excel ou aplicativos que lhe 

auxiliam no devido controle. Entretanto, a exemplo dos dois respondentes, algumas pessoas 

gerem seus gastos e receitas em contas mentais, em que apenas calculam os seus maiores 

gastos, como por exemplo, aluguel, água, luz, internet, alimentação, que são os gastos fixos e 

os maiores de todos os meses. Dessa forma, acabam ignorando os gastos extras, aquelas 

despesas variáveis, como, por exemplo, algum presente, roupas, lanches, festas entre outros. 

Exatamente nesse controle parcial é onde as pessoas podem se afundar, conforme aponta 

Ferreira (2008).  
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 Porém, Cherobim e Espejo (2010) relatam a importância de se ter uma planilha para 

dispor de um controle detalhado de todos os seus gastos e receitas, para que não ocorra o 

endividamento. Além disso, na planilha os valores estão expostos e o jovem, quando analisar 

que a sua situação não está bem, fará de tudo para se organizar novamente, assim evitando 

problemas financeiros futuros. 

 

G) Você acha importante a educação financeira no âmbito escolar e no contexto familiar? 

Você obteve? 

Entrevistado 1: Nunca obtive, aprendi depois de velha, mas acho essencial [...] para saber 

desde cedo a controlar o dinheiro. 

Entrevistado 2: Sim, muito importante, porque desde criança não obtive e levou a esses 

gastos [...], mas ao contrário do meu marido ele sempre recebeu e sabia a importância de 

economizar para o futuro. Deve-se ensinar as crianças o que elas podem fazer para já 

ganhar dinheiro, algum tipo de trabalho que criança possa fazer [...] 

Entrevistado 3: Com certeza é muito importante, venho de uma família que minha mãe 

compra tudo parcelado, quita uma parcela para fazer outra [...] isso me prejudicou, porque a 

via fazendo isso, e acreditava que poderia realizar o mesmo. 

Entrevistado 4: Sim, mas não obtive especificamente, porque é o básico para ter liberdade 

para qualquer coisa que queira adquirir. 

Entrevistado 5: Sim, não obtive, é importante, pois é à base de tudo e a maioria dos 

endividamentos se derivam de não conhecer, geralmente aprende na dor, depois de passar 

por alguma situação assim.   

Entrevistado 6: Sim, para saber controlar o dinheiro, e ter instruções do que se fazer com o 

mesmo [...] e assim poderia ter evitado o endividamento. 

 

 Todos os entrevistados consideram importante a educação financeira no âmbito 

escolar e contexto familiar, mas nenhum obteve quando criança, para saber gerir a sua vida 

financeira da melhor forma possível.  

 Verifica-se que a educação financeira auxiliará o jovem a saber como controlar o seu 

dinheiro, economizar para o futuro, ter a liberdade para pode adquirir bens ou serviços 

parcelados, no entanto, um parcelamento planejado, evitar constrangimentos, saber no que 

pode investir o seu dinheiro que lhe renderá mais juros e benefícios.  

 Segundo Cerbasi (2006), hoje as crianças não recebem a devida informação sobre a 

educação financeira, pois os pais estão mais preocupados em “mimar” os filhos, pois ambos 
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trabalham fora o dia todo e quando veem os filhos imaginam que “dando” tudo o que pedem 

irão compensar a ausência, e isso leva os filhos a seguinte mentalidade: o emprego os 

distancia dos pais e é o preço a se pagar para ter o que cobiça.  

 Para Tommasi e Lima (2010), a finalidade da educação financeira é atingir os 

objetivos de forma inteligente e possuir uma melhora na qualidade de vida futura. 

 

H) Qual foi à virada de chave? Quais ações você realizou para quitar os débitos e 

estratégias? 

Entrevistado 1: Quando virou uma bola de neve e disse-lhe eu consigo me planejar 

para resolver[...] para quitar foi feito uma negociação com as pessoas que devia e paguei em 

parcelas, realizei uma planilha no Excel, ajuda aos pais.   

Entrevistado 2: Quando nunca sobrava dinheiro, porque o salário que tinha-se era 

para pagar o cartão de crédito e no próximo mês precisava pagar de novo no crédito, porque 

não se tinha dinheiro, e se acontece alguma emergência comigo não teria esse dinheiro, o 

marido ajudou-lhe muito na conscientização para guardar dinheiro. A Youtuber Nathalia 

Arcuri me ensinou a colocar prazo e valor naquilo que se quer fazer, pedir desconto e pagar 

à vista. Foi às lojas renegociar as dívidas e cancelou o cartão de crédito, mudei a 

mentalidade.   

Entrevistado 3: Que não poderia mais continuar assim, cursando o curso de Adm 

pensei vou me formar como Administradora, mas não sei nem organizar as minhas finanças, 

como vou gerir uma empresa? E para a quitação foi trabalhando de freelance, fazendo extra 

encontrei outros meios de ganhar mais dinheiro. 

Entrevistado 4: Quando se precisou do CPF para trocar o plano do celular e possui 

restrição. Para quitar o débito entrou-se em contato com a empresa de cobrança onde 

realizou a negociação [...] e pela segunda tentativa conseguiu metade do preço de antes. 

Entrevistado 5: Amadurecimento, entender porque se pagar uma dívida parcelada e 

com juros, em vez de juntar o dinheiro e pagar à vista e pedir um desconto [...] Renegociação 

para não correr mais juros.  

Entrevistado 6: Quando começo a morar sozinho e fazer tudo, obtive uma satisfação 

grande neste momento, mudei o pensamento e comecei a me sustentar. Para quitar os débitos 

ajuda da família, vender coisas extras além do trabalho e realizou uma negociação para 

parcelar a dívida.  
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 O Quadro 3 mostra qual foi a virada de chave dos jovens que decidiram não ser mais 

endividados. 

 

Quadro 4: Critérios de decisão dos endividados. 

 

83,33% 

Mudança da mentalidade, o amadurecimento, o 

crescimento pessoal fez com que enxergassem a 

vida de outra maneira. 

16,66% 
Necessitavam do nome limpo para poder trocar o 

plano do celular. 

Fonte: Própria (2019)  

 

 Com esses apontamentos, nota-se que em 83,33% das respostas a mudança de 

mentalidade prevaleceu, isso significa que enquanto as pessoas não mudarem a mentalidade, 

não conseguirão sair do vermelho. 

 Sendo assim, quando mudarão a mentalidade, terão a autonomia e a liberdade de si 

mesmo, conferindo com que Menegheti (2013) registra sobre a importância de “ter e ser o 

poder de si mesmo”. 

 

Quadro 5: Critérios de escolha pessoal para quitação de débitos 

 

83,33% 
Negociação com o cartão de crédito, lojas, 

pessoas e empresas de cobrança. 

33,33% Atividades extras 

33,33% Ajuda dos pais 

Fonte: Própria (2019)  

 

Conforme o Quadro 4, os pontos foram citados mais de uma vez pelos entrevistados. 

 O ponto que mais obteve influência nas respostas dos entrevistados foi à negociação, 

que é de suma importância, para poder quitar as dívidas.  

 Observa-se que os dados acima revelam como os alunos quitaram os débitos nos dias 

hoje. Nota-se que ainda a principal forma de fazer isso é a negociação com os cartões de 

crédito, isso acontece porque a modalidade do cartão de credito é de fato a mais usada nos 

dias atuais, a popularidade deste tipo de meio de pagamento é grande no Brasil. 
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  No entanto, observa-se também que a influência dos pais nos critérios de pagamento, 

bem como para quitar as dívidas, é expressiva. Aqui nos remete a importância de se discutir 

sobre a influência positiva em que a educação financeira pode impactar na vida das pessoas, 

principalmente na idade de quando se é jovem. 

 De acordo com o levantamento de dados, grande parte da quitação das dívidas 

originou-se a partir da negociação com os credores, e que essa é a forma mais utilizada hoje 

na sociedade para o fim do endividamento.  
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5 CONCLUSÕES  

 

 A partir das respostas dos entrevistados, verifica-se que o antigo cenário dos alunos 

que eram endividados era dessa forma porque possuíam uma má administração das suas vidas 

financeiras, no qual não conseguiam controlar alguns fatores como: fator psicológico, 

marketing, não ter conhecimento do crédito, esquecimento e ter alguma urgência e precisar do 

dinheiro que estava comprometido com as dívidas.  Acrescenta-se ainda, uma falta de cultura 

sobre finanças. Os quais podem acarretar em restrição da liberdade financeira, perda de 

qualidade de vida e consumo. Entende-se que é de suma importância a educação financeira, 

visto que ela propicia autonomia e liberdade e, assim, os indivíduos possam deter o poder de 

si mesmos. E para aqueles que não obtiveram educação financeira quando crianças, sempre há 

tempo para se buscar essas informações, para que no futuro não sejam surpreendidos pelos 

efeitos do descontrole financeiro e ficarem privados de consumir o que desejam, viajar, 

estudar dentre tantas outras coisas. 

 Conclui-se que, se todos obtivessem uma educação financeira no âmbito escolar e no 

contexto familiar, provavelmente haveria menos problemas financeiros ou nenhum, 

especialmente o de ficar negativado.  O ideal é que se tenha um meio de controle, como, por 

exemplo, uma planilha no Excel, onde se administre as receitas e despesas, atualizando-a 

periodicamente. Outra ferramenta que pode ser utilizada para a gestão financeira são os 

smartphones, que fornecem diversos aplicativos para realizar o controle financeiro pessoal. 

 Este trabalho é importante para os jovens entenderem como funciona a vida financeira, 

encontrar alternativas de se libertar das dívidas e, também, meios de como manter uma saúde 

financeira mais estável. Saber lidar com o dinheiro é ter qualidade de vida. 

 Um dos fundamentos principais para redução do índice de endividamento é trabalhar a 

autonomia dos jovens, pois isso lhes auxiliará no futuro. Ou seja, desenvolver essas 

competências nos jovens, para que tenham mais cuidados e responsabilidades ao buscar ao 

crédito, como também aos atos de consumo, para a construção de uma cultura de 

conscientização sobre a vida financeira. 

 Com base nas conclusões desde trabalho, reforça-se o desejo de dar continuidade na 

pesquisa, aprofundando-a em um MBA - Master of Business Administration ou Mestrado, 

trazendo outros métodos e buscando compreender se há diferença dos alunos da AMF, quanto 

à gestão de finanças pessoais, em relação aos de outras instituições de ensino. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário é para identificar quantos alunos de Administração da AMF já foram 

endividados, quais são os principais pontos que atrapalharam o jovem em seu desempenho 

financeiro, o que fizeram para virar o “jogo” e se tornarem protagonistas de sua vida.  

 

 Tema de Pesquisa: Endividamento: análise do comportamento dos alunos de 

graduação de administração da AMF, em relação a finanças pessoais. 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso da acadêmica Vanessa Miolo. 

 

 Desde já, agradeço sua contribuição para o meu projeto de pesquisa. 

 

 Informo que estas contribuições serão expostas no meu projeto, mas será mantido o 

anonimato do nome. 

 

1 - Nome: 

 

2 - Idade: 

 

3 - Semestre: 

 

4 - Em algum momento da sua vida, você já esteve com inadimplência (falta de pagamento 

em dia) ou endividamento (acumulo de dívidas)? 

Inadimplência (    ) Endividamento (    ) Não (    ) 

 

5 - Você conseguiu retornar a sua vida financeira equilibrada novamente? 

Sim (    ) Não (    ) 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado na pesquisa de campo 

referente à pesquisa intitulado Endividamento: análise do comportamento dos alunos de 

graduação de administração da AMF, em relação a finanças pessoais desenvolvida por 

Vanessa Miolo. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 

para o sucesso da pesquisa. Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de 

entrevista. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e seu 

orientador. Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse(a) estudo / pesquisa / 

programa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer 

sanções ou constrangimentos.  

 

  

Restinga Seca, ____ de _________________ de _____  

 

Assinatura do(a) participante: ______________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): ____________________________  

 

Contatos: 

E-mail:vanesamiolo@gmail.com 

Telefone: 55 9 9698-6325 

 


