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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PROPENSÃO AO ENDIVIDAMENTO 
ENTRE JOVENS DETENTORES DO CARTÃO DE CRÉDITO 
UNIVERSITÁRIO. 
 
RESUMO 

O presente estudo buscou avaliar a relação existente entre a posse do cartão 
universitário, a educação financeira e a propensão ao endividamento entre estudantes 
universitários. Foi realizada uma pesquisa survey com 249 alunos distribuídos entre cinco 
Instituições de Ensino Superior (IES) no estado do Ceará. Os dados foram coletados 
utilizando-se de um questionário estruturado com questões para mensurar a propensão 
ao endividamento, a posse de cartão universitário e a educação financeira. Dos 
respondentes, 18,44% possuíam cartão universitário e 52,67% fizeram algum tipo de 
curso de finanças. Foi utilizada Análise Fatorial Exploratória na escala de propensão ao 
endividamento, gerando 2 fatores (Atitude Austera ao Endividamento e Atitude 
Hedonista). Em segundo momento, foram utilizadas análises de variância no intuito de 
testar se havia diferença nas médias de austeridade e hedonismo dos indivíduos que 
possuíam ou não cartão universitário, assim como quem teve ou não acesso a um curso 
de finanças. Obteve-se a aceitação da hipótese de que ter acesso a um curso de finanças 
influencia negativamente a propensão ao endividamento ao apresentarem médias 
menores de Atitude Hedonista; e foi rejeitada a hipótese de que estudantes que possuem 
cartão universitário têm uma maior propensão ao endividamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Educação Financeira, Cartão Universitário, Propensão ao 
Endividamento. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Autor: Helder Araújo de Carvalho   / E-mail: helder_72@yahoo.com.br 
Mestrando em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) – 
Fortaleza/CE. 
 
Autor: Fábio Nobrega de Lima  / E-mail: fabionl@gmail.com 
Mestrando em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) – 
Fortaleza/CE. 
 
Autor: Marcio de Oliveira Mota  / E-mail: marcio@marciomota.com 
Prof. Dr. da Universidade Estadual do Ceará (UECE) – Fortaleza/CE. 
 
Autora: Ana Augusta Ferreira de Freitas  / E-Mail: freitas8@terra.com.br 
Profª. Dra. da Universidade Estadual do Ceará (UECE) – Fortaleza/CE 

Recebido em: 22/06/2015                         Aprovado em: 20/07/2015 
Avaliado pelo sistema double blind review 
Editor Científico: Prof. M.e Raimundo Roberto Nobre Pinho 



Helder Araújo de Carvalho, Fábio Nobrega de Lima, Marcio de Oliveira Mota,  
Ana Augusta Ferreira de Freitas 

Pág. 2 – FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 15 – Jun. 2015 ISSN 1679-723X 

INTRODUÇÃO 
 

O aquecimento da economia nacional favorece a alta demanda por crédito e, 

por conseguinte, o endividamento das pessoas. Seguindo este pensamento, muitos 

indivíduos começam a aceitar riscos excessivos na busca por um consumismo 

descomedido e que está implantado na cultura da sociedade atual. Denegri (2007) explica 

que a motivação/comportamento para o consumismo é motivada pelo impulso ou desejo 

que a pessoa sente por suprir algo específico. 

Neste contexto, Moura et al. (2005) afirmam que no Brasil houve uma 

expansão considerável do crédito a partir do Plano Real e que o endividamento gerado 

pelas facilidades enquadram-se como todas as obrigações contraídas, tanto no mercado 

formal como no informal, nas diversas formas de financiamentos. Trindade et al. (2010) 

explicam que esse endividamento relatado por Moura et al. (2005) pode derivar das 

diferentes formas que a pessoa tem de perceber sua relação com o dinheiro (e.g. gastar, 

investir, economizar, doar). 

O cartão de crédito vem sendo difundido desde a década de 50 e isso tem 

provocado mudanças sociais e comportamentais nos grupos que há pouco conseguiram 

acesso a esse tipo de ferramenta (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA; SANTOS, 2004). 

Desta forma, é possível notar a magnitude do cartão de crédito que vem ganhando 

adeptos de diversas faixas etárias, principalmente jovens, por oferecer facilidade para 

obtenção e utilização do crédito ofertado, assim como pagar a fatura somente após 

algumas semanas (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA; SANTOS, 2004; SOMAN, 2001; 

TRINDADE et al., 2010). 

Segundo o Serasa Experian (2014), a região Nordeste (NE) lidera na 

demanda do consumidor por crédito em 2014. De acordo com a Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as famílias com contas ou dívidas em 

atraso figuraram nesta região como a segunda (23,4%) mais endividada em 2013. Ainda 

segundo a mesma instituição, o cartão de crédito predomina (81,7%) como a modalidade 

mais apontada pelas famílias endividadas no NE. O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) 

indica que pessoas entre 18 e 29 somam 25,16% dos endividados no país.  

Lyons (2004) argumenta que o crescente aumento dessa aceitabilidade do 

cartão de crédito pelos jovens, ferramenta de grande utilidade e de fácil acesso ao crédito, 

especialmente na emergência, está ao mesmo tempo levando, principalmente, pessoas 

com essa faixa etária ao endividamento. Tal facilidade tem conduzido os jovens, 

justamente por sua inexperiência com o crédito, a problemas progressivos de 
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endividamento pela falta da educação financeira. Matta (2007) classifica a educação 

financeira como algo extremamente relevante para a saúde financeira pessoal e 

acrescenta afirmando que isso é uma inclinação mundial. 

Sob a perspectiva dos estudos até aqui levantados; estes se limitam em 

verificar apenas o uso do cartão de crédito (LUNARDI, 2012; MOURA et al., 2005), o perfil 

de risco dos universitários que utilizam cartão e a necessidade de educação financeira 

(LYONS, 2004), significado do dinheiro (e.g. cultura, preocupação e desapego) (MELZ et 

al., 2014), existindo também trabalhos recentes que verificam a relação; materialismo, 

consumo excessivo e a propensão ao endividamento (TRINDADE et al., 2010; SANTOS, 

2012). Ainda em consonância aos estudos anteriores, Lunardi (2012) e Lyons (2004, 

2007) observam resultados, antagônicos aos anteriores, com baixa ou nenhuma 

propensão ao endividamento de estudantes quando estes se utilizam do cartão de crédito. 

O cartão de crédito universitário, com limites que variam entre R$ 500,00 e 

R$ 1.000,00, é um produto desenvolvido por instituições financeiras com a intenção de 

facilitar o acesso ao crédito de estudantes universitários. Tal produto é destinado a 

estudantes regularmente matriculados em cursos de nível superior (graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado) nas universidades públicas ou privadas. Como 

principal atrativo; o jovem estudante tem direito a descontos em empresas conveniadas, 

taxas diferenciadas, e para aqueles que ainda não tem renda própria e/ou fixa, as 

instituições oferecem a possibilidade do estudante solicitá-lo sem comprovação de renda, 

condicionando-o apenas, em alguns casos, a abertura de conta na instituição cedente do 

cartão. 

Partindo da lacuna apontada na literatura, buscou-se compreender a relação 

entre a posse do cartão universitário, a educação financeira e a propensão ao 

endividamento entre estudantes universitários; em especial por se tratar de uma 

abordagem na região Nordeste, diferentemente das anteriores, Centro-Oeste, Sul e 

Sudeste (MELZ et al., 2014; SANTOS, 2012; SILVA, 2008; ZERRENNER, 2007), ao 

mesmo tempo que torna-se relevante a compreensão do comportamento do universitário 

ao ser introduzido no ciclo virtuoso do consumo e sua respectiva propensão à dívida ao 

refletir tanto no relacionamento/fidelização com os bancos como também em sua postura 

de consumo.  

O respectivo estudo tem como objetivo geral avaliar a relação existente entre 

a posse do cartão universitário, a educação financeira e a propensão ao endividamento 

entre estudantes. Para tanto, este artigo está estruturado em quatro partes;  
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(i) inicialmente é apresentada a fundamentação teórica abordando o endividamento dos 

jovens, propensão ao endividamento e educação financeira; (ii) a metodologia aplicada; 

(iii) os resultados e a discussão; e (iv) as considerações finais e as sugestões para futuros 

estudos. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção serão tratadas as principais teorias que visam à contextualização 

da pesquisa e que servirá de apoio teórico para embasar a análise dos dados coletados. 

Por conseguinte, esta fundamentação teórica está dividida em três seções a saber:   

o primeiro aborda o endividamento dos jovens, a segunda seção versa sobre a propensão 

ao endividamento e encerra-se a terceira seção com a educação financeira. 

 

2.1. ENDIVIDAMENTO ENTRE OS JOVENS 

Na sociedade, os indivíduos estão sempre diante de inúmeras possibilidades 

(variedades de escolhas) de consumo. Tais oportunidades apresentam-se em diferentes 

formatos com o intuito de garantir a atenção dos consumidores e consequentemente o 

seu consumo. De acordo com Frade et al. (2008), as pessoas estão cerceadas por uma 

pressão social que, corroborado pelo crédito acessível, alavanca o incentivo à aquisição 

de bens nos ambientes urbanos e, por conseguinte, o endividamento gerado pelo intenso 

consumo. 

Contreras et al. (2006) conceituam o endividamento como algo que foi 

adquirido/usufruído antes do seu pagamento. Zerrenner (2007) acrescenta que este 

também pode ser compreendido como algo remanescente resultante das dívidas de um 

consumidor. Em consonância com a anterior, Santos (2012) coloca-o como consequente 

do pouco comprometimento das pessoas em abraçar seus compromissos financeiros e 

isso se caracteriza como reflexo contemporâneo desta atual sociedade consumista. 

Denegri (2007) corrobora afirmando que isto é um problema social que merece esmero. 

Diante do exposto, os jovens encaixam-se como um grupo de contraidores 

de dívidas o que faz com que aceitem estar expostos ao risco da inadimplência. Santos 

(2012) interpela que existem dois conjuntos de fatores que representam o endividamento, 

respectivamente: (i) o momento em que as condições conduzem as pessoas a contrair 

empréstimos e utilizar-se dos produtos bancários com maior intensidade; e (ii) fatores que 

intensificam as dificuldades no pagamento de seus créditos (e.g. morte, doença, 

desemprego), algo que é assentido por Lea, Webley e Walker (1995). 
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Conforme indicado, o termo crédito, caracterizado por um credor disposto, é 

entendido como um acordo em que o tomador pega dinheiro emprestado de outrem por 

um determinado tempo e que o primeiro tem condição de honrar com as obrigações (LEA; 

WEBLEY; LEVINE, 1993), costume que se tornou um hábito enraizado na sociedade. 

Contreras et al. (2006) historiam que o cartão começou a circular pela 

América na década de 1930, tornando-se mais acessível a partir da década de 1950. 

Trindade et al. (2010) acentuam que a facilidade de utilização do cartão de crédito ganha 

eminência ao distorcer a capacidade de compreensão do portador à medida que este não 

percebe o peso ao pagar, pois a fatura só irá chegar semanas depois. Soman (2001) 

robustece tal pensamento ao ratificar que essa dissonância faz com que haja maior 

consumo, diferentemente dos que utilizam o dinheiro à vista. 

Para Denegri (2007), pouco se conhece sobre os motivos implícitos no uso 

excessivo do cartão. A autora elenca características comuns em pessoas que utilizam 

constantemente os cartões de crédito: (a) profissionais liberais; (b) comuns entre jovens; 

(c) pessoas com atitudes positivas em relação ao crédito; (d) estão sempre informados 

das tendências da moda e do preço dos produtos. 

Em se tratando de estudantes universitários, preeminentemente jovens, há 

muito se fala do perigo da dívida, da prática do consumismo exacerbado ou até mesmo 

da propensão em direção ao endividamento e sua relação com o cartão de crédito, por se 

tratar de uma ferramenta de fácil aquisição que entrou no gosto de pessoas dessa faixa 

etária (VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA; SANTOS, 2004; TRINDADE et al., 2010; 

DENEGRI, 2007; SILVA, 2008; LYONS, 2007; LYONS, 2004).   

De forma particular, o cartão de crédito universitário, emitido por instituições 

como o Itaú, Bradesco, HSBC e Caixa Econômica, foi uma ferramenta de crédito criada 

pelas instituições financeiras e regulamentada pela resolução número 3919/10 do Banco 

Central do Brasil (BACEN) que trata sobre cartões de crédito. O BACEN não estabelece 

normas específicas quanto à emissão de cartão de crédito sem comprovação de renda, 

ainda assim, continua fiscalizando a cobrança de taxas por serviços sem contratação e 

divulgação das tarifas.  

Em conformidade ao pensamento supracitado, ressalta-se que para ter 

acesso ao cartão de crédito universitário, as instituições exigem que o estudante apresente 

comprovante de matrícula na instituição de ensino e tenha conta aberta na instituição 

representante da bandeira de crédito. Por outro lado, existem instituições (e.g. Banco BMG, 

Petrobras, Credicard) que, independente da relação por meio de conta aberta, não exigem 

nenhum vínculo a priori com a cedente do cartão. Na Tabela 1 é apresentado um extrato 

das principais instituições bancárias que oferecem o cartão de crédito. 
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Ressalta-se que os bancos não oferecem limites acima de R$ 1.000,00 sem 

comprovação de renda e quando oferecem, há restrições quanto ao tempo de pose do 

cartão, o que obriga o estudante a ter um histórico de movimentações como cliente da 

instituição bancária concedente do cartão universitário.  

 

2.2 Propensão ao endividamento 

Lea, Webley e Levine, (1993) foram os pioneiros na mensuração da propensão 

ao endividamento do consumidor. Posteriormente, em referência ao estudo supracitado, Lea, 

Webley e Walker (1995) identificaram falhas na seleção do grupo de amostragem dos 

endividados, fato este que os levou a construção e validação de uma nova escala. 

 
TABELA 1 – Ofertas de cartão de crédito das princip ais instituições bancárias  

ABRANGÊNCIA TIPO RENDA INSTITUIÇÃO 
REQUISITOS 
MÍNIMOS 

LIMITE 

NACIONAL 

Bradesco Visa 
Universitário 

Salário 
Mínimo 
Vigente 

Bradesco 
Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

Não 
informado 

Itaucard 
Universitário 
Visa/Mastercard 

Sem 
comprovação 
de renda 

Itaú 
Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

R$ 
1.000,00 

Santander Fit 
Mastercard 

Sem 
comprovação 
de renda 

Santander 
Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

Até R$ 
1.600,001 

HSBC 
Universitário2 

Sem 
comprovação 
de renda 

HSBC 
Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

RR$             
500,00 

INTERNACIONAL 

Ourocard 
Universitário 
Visa/Mastercard 

Sem 
comprovação 
de renda 

Banco do 
Brasil 

Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

R$ 800,003 

Bradesco Visa 
Universitário 

R$ 1.200,00 Bradesco 
Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

Não 
informado 

Cartão Caixa 
Universitário 
Visa/Mastercard 

Sem 
comprovação 
de renda 

Caixa 
Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

R$             
800,00 

Itaucard 
Universitário 
Visa/Mastercard 

Sem 
comprovação 
de renda 

Itaú 
Ter conta 
universitária. 
Matriculado no curso. 

R$         
1.000,00 

Meu Credicard 
Sem 
comprovação 
de renda 

Credicard Matriculado no curso. 
R$         
1.000,00 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
                                            
1 Libera o valor total no último ano do curso (com restrições). 
2 Não informa a bandeira. 
3 Limite dividido entre conta corrente e cartão de crédito. 
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No Chile, seguem-se os estudos de Denegri et al. (1999), autora da escala 

que tem por finalidade avaliar a propensão ao endividamento, para verificar os estilos de 

atitudes das pessoas, austero ou hedonistas. O primeiro (austero) inclui ações de 

pessoas cautelosas frente ao endividamento (gestão tradicional baseada na poupança); 

enquanto o segundo (hedonista) contém atitudes positivas em direção ao crédito e que o 

leva a contrair dívidas. Ainda em continuidade ao trabalho da Denegri et al. (1999), tal 

escala foi traduzida e validada por Silva (2008) em um estudo realizado com 167 

estudantes, sendo 9 homens e 158 mulheres, os quais são alunos do curso de pedagogia 

da Universidade Estadual de Campinas. 

Denegri (2007), Amar et al. (2007) e Lyons (2007) revelam que os jovens 

universitários são os extratos que demonstram forte inclinação ao endividamento e isso se 

deve pelo baixo nível de alfabetização econômica verificada nesse grupo. Em 

conformidade com os resultados transatos, os autores sugerem que haja incorporação da 

alfabetização econômica durante a formação dos jovens, pois estes, em sua maioria entre 

19 e 24 anos, apresentam baixos níveis de conhecimento sobre o assunto, resultando em 

uma maior suscetibilidade dos jovens ao endividamento. 

Expende-se que o uso do cartão de crédito, facilmente verificado pela escala 

de endividamento em seus respectivos perfis, é um dos problemas constatados entre 

jovens universitários propensos ao endividamento (SILVA, 2008; AMAR et al., 2007; 

DENEGRI et al., 2011). De posse dessas informações, este trabalho utilizou-se da escala 

de Denegri et al. (1999) e validada no Brasil por Silva (2008). Assim, tem-se a seguinte 

hipótese: 

• H1: estudantes que possuem cartão de crédito universitário têm uma maior propensão 

ao endividamento. 

 

 2.3 Educação Financeira 

Segundo Bayer et al. (1996), a educação financeira é concebida como 

aquela que capacita as habilidades de cada indivíduo de modo que tenham condições de 

avaliar as diversas opções disponíveis e assim, explorar as oportunidades de forma a 

cumprir os objetivos individuais. 

Zerrenner (2007) argumenta que conscientizar as pessoas sobre a 

importância da educação financeira ajuda-os a perceber quais variáveis impulsionam a 

maximização da eficiência de suas decisões. Em conformidade a Zerrenner (2007), 

Santos (2012) enfatiza que é importante que se tenha Educação Financeira ao lastrear 

seu argumento na capacidade das pessoas se tornarem menos vulneráveis ao 

endividamento financeiro. 
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Em consonância com o pensamento anterior, Bayer et al. (2008) afirmam 

que dentre as decisões mais custosas realizadas por pessoas comuns, encontram-se 

situações como a decisão da renda da aposentadoria, poupança e demais investimentos 

alternativos. Tais autores reconhecem os indivíduos como imprudentes uma vez que 

levam em consideração, na tomada de decisão, somente o seu próprio julgamento e 

finalizam seu pensamento ao verificarem a eminente necessidade da educação financeira 

na vida das pessoas. 

Matta (2007) demonstra existir interesse dos universitários por educação 

financeira, argumentando, ainda, que o analfabetismo financeiro causa uma maior 

propensão ao endividamento às pessoas, levando-as a pagar mais juros às instituições 

fornecedoras de crédito. Em conformidade, Lyons (2007) averba que a educação 

financeira é tema relevante entre estudantes e que os universitários com maior risco de 

endividamento, por falta de orientação financeira, não sabem onde obter informação ou 

não estão cientes de que existem fontes que orientam sobre o tema. 

Silva (2008), por sua vez, não encontrou diferenças no nível de 

compreensão dos fenômenos econômicos em estudantes em estágios diferentes de 

graduação, e, sendo um tema pouco divulgado na sociedade e em especial nas 

universidades (LUNARDI, 2012), Lyons (2004, 2007) constata que os alunos que não 

estão em situação de risco conseguem inferir melhor sobre a necessidade da educação 

financeira ao lidar, principalmente, com o cartão de crédito. 

Esse comportamento é corroborado por Silva (2008), que demonstrou 

mudança significativa no nível de alfabetização econômica dos estudantes, após a 

aplicação de um programa de intervenção pedagógica, demonstrando ainda o reflexo 

disso nos seus discursos sobre o uso do cartão de crédito e nos níveis de hedonismo, e, 

por consequência, na atitude frente ao endividamento. Por isso, sugere-se a seguinte 

hipótese: 

• H2: a educação financeira tem um impacto negativo sobre a propensão ao 

endividamento. 

 

Lyons (2007), Matta (2007) e Silva (2008) criticam seriamente a deficiência 

do sistema educacional por não contemplar a disciplina de finanças pessoais em sua 

grade curricular. Lunardi (2012) acrescenta que temas como dinheiro; orçamento familiar 

e pessoal; e planejamento financeiro são completamente ignoradas na faculdade, pois 

nem mesmo os cursos que se relacionam com o tema, como Administração e Ciências 

Econômicas, versam sobre tal assunto. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A presente pesquisa tem caráter descritivo, por procurar o estabelecimento 

das relações entre variáveis (GIL, 2002). Utilizou-se de questionários estruturados, 

aplicados durante o mês de maio de 2014, tendo sido selecionada uma amostra por 

conveniência com 249 (duzentos e quarenta e nove) universitários distribuídos entre cinco 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas localizadas no estado do Ceará, 

sendo quatro localizadas no município de Fortaleza e uma no município de Quixadá. 

A amostra abrangeu os cursos: Administração (43,78%), Ciências Contábeis 

(0,40%), Marketing (5,62%), Medicina Veterinária (6,02%), Processos Gerenciais (8,44%), 

Psicologia (12,85%), Licenciatura em Química (9,64%), Redes de Computadores (8,03%) 

e Sistemas para Internet (5,22%). O pré-teste foi realizado com sete estudantes, 

analisando-se a duração da aplicação, a diagramação, a adequação de linguagem, o 

entendimento das perguntas e escalas. Após a aplicação do pré-teste foi realizada a 

adequação necessária, eliminando possíveis problemas junto à amostra final. 

O questionário foi dividido em três partes: a primeira buscou identificar 

aspectos do perfil da população investigada, tais como: idade, sexo, estado civil, período 

de curso e renda média. A segunda parte visou levantar questões referentes ao uso do 

cartão de crédito, a terceira parte avaliou a propensão ao endividamento utilizando a 

escala adaptada por Silva (2008) e a quarta parte objetivou verificar o nível de educação 

financeira dos universitários, detendo-se, apenas, a verificar se os respondentes tiveram, 

ou não, acesso a um curso de finanças, e onde isso ocorreu. 

No tocante à análise dos dados, foram realizadas as análises exploratória, 

descritiva e dos construtos e o teste de hipóteses dos modelos. A análise fatorial 

exploratória, análise de variância e cálculo do alpha de Cronbach, foram 

operacionalizadas por meio do software SPSS (versão 19.0). Os missing values foram 

tratados, obtendo-se a exclusão de cinco casos, sendo três por não terem respostas para 

as questões da escala de propensão ao endividamento e dois casos por não terem 

resposta para questões sobre a posse de cartão. Os demais missing values foram 

tratados utilizando-se a técnica Expectation Maximization. 

Executou-se uma Análise Fatorial Exploratória com rotação Varimax nas 

questões da escala de Propensão ao Endividamento, chegando-se a dois fatores, 

nomeados Atitude Austera e Atitude Hedonista, com a utilização do alpha de Cronbach 

para medir a confiabilidade dos construtos obtidos. De posse das cargas fatoriais, utilizou-

se a obtenção dos scores de cada caso através do método da regressão. 
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Utilizou-se o método de transformação de Box-Cox nos score obtidos com o 

intuito de aproximá-los da curva normal. Em seguida, seus valores foram normalizados 

segundo sua amplitude. A partir da obtenção dos scores padronizados, utilizou-se a 

Análise de Variância (ANOVA) tencionando averiguar as hipóteses propostas.  

O pressuposto da homogeneidade das variâncias dentro dos grupos, formados pela 

variável categórica em análise, foi confirmada através do teste de Levene, que precisa ter 

sua hipótese nula aceita (sig. > 0,05). 

Confirmado o pressuposto, fez-se a comparação da média entre grupos. 

Caso se obtenha significância menor que 0,05 (sig < 0,05), rejeita-se a hipótese da 

igualdade das médias entre os grupos, permitindo observar que a média é 

significantemente diferente entre os grupos testados. Se for confirmada essa diferença, a 

atenção fica voltada à análise do valor das médias dos grupos a fim de permitir uma 

percepção analítica do resultado obtido. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada nos municípios de Fortaleza e Quixadá no estado 

do Ceará, com 249 indivíduos ficando-se, após tratamento, com 244 casos válidos. Houve 

uma pequena prevalência dos respondentes do sexo feminino (52,4%), a maioria dos 

respondentes (89,7%) possuía menos de 29 anos, era solteiro (83,5%), e obtinha renda 

de até 3 salários mínimos (63,5%), com uma proporção razoável de entrevistados que 

não possuíam renda (19,7%). 

Em relação à renda, 41,4% dos respondentes assinalaram uma renda 

mensal individual entre 1 a 3 salários mínimos, indicando um patamar baixo de renda, 

seguido dos respondentes com renda de até 1 salário mínimo (22,1%) e sem renda 

(19,7%). Quanto à posse de cartão de crédito, a maioria (59,4%) dos entrevistados 

possuía um ou mais cartões, o que confirma a acelerada incorporação dessa ferramenta 

de crédito entre jovens universitários, o mesmo não podendo ser dito quanto ao cartão 

universitário que apresentou apenas 18,4% de uso na amostra. 

De posse do perfil dos entrevistados, iniciou-se a análise fatorial exploratória 

das variáveis para a aferição dos padrões de relações latentes entre os dados; erigindo-se 

uma estrutura subjacente capaz de condensar as variáveis em um conjunto menor de 

fatores ou componentes. Destaca-se que, ao realizar a análise com todas as variáveis e 

embora tenha se observado um índice KMO e índices MSA satisfatórios, cinco questões 

(ade21, ade22, ade23, ade28 e ade29) apresentaram comunalidades menores que 0,50. 

Dessa forma, decidiu-se excluir as variáveis para prosseguir a análise. 
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Tabela 2 – Cargas fatoriais após rotação Varimax no rmalizada e  
Alpha de Cronbach de cada fator 

 

Variáveis 

Componente 

Austero 
(A) 

Hedônico 
(H) 

H01 Usar o crédito permite ter uma melhor qualidade de vida.  0,845 

H02 É uma boa ideia comprar algo agora e pagá-lo depois.  0,839 

A01 É importante preocupar-se em viver de acordo com o dinheiro que se tem. 0,822  

A02 Se você se propuser, sempre pode poupar algum dinheiro. 0,778  

A03 É importante pagar as dívidas o quanto antes possível. 0,868  

A04 Há de ser muito cuidadoso no gasto do dinheiro. 0,831  

Alpha de Cronbach. 0,841 0,591 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Após a limpeza das variáveis, uma nova análise foi realizada. Para a escala 

de propensão ao endividamento, que ficou formada por 6 questões, o teste de KMO 

resultou em um coeficiente de 0,77 e o teste da esfericidade de Bartlett assumiu valor de 

438,305, com significância de 0,0. De forma análoga, a comunalidade das variáveis 

restantes alcançaram valores satisfatórios, todos acima de 0,60, superando, portanto, o 

valor limítrofe de 0,50 (HAIR et al., 2009). Dois fatores, como é possível visualizar na 

Tabela 2, apresentaram autovalores superiores a um, explicando 69,20% da variância 

total. Tais fatores referem-se aos fatores Atitude Austera ao Endividamento (A) e Atitude 

Hedônica (H), componentes da escala de propensão ao endividamento. 

Mediante a análise da Tabela 2, observa-se que, embora o construto 

hedônico não tenha apresentado um Alpha de Cronbach satisfatório, foi atingida uma 

confiabilidade interna próxima ao tolerável (0,60) (MALHOTRA, 2001). Dessa forma, 

decidiu-se por mantê-lo na análise final. 

Analisando-se as questões, percebe-se que o fator Atitude Hedônica (H) 

apresenta um comportamento positivo ao uso do crédito, por meio da crença do crédito 

como algo positivo para a qualidade de vida (H01) e preferem pagar depois/parcelado 

(H02); enquanto que Atitude Austera ao Endividamento (A) é caracterizada pela 

disposição em guardar dinheiro (A01), viver de acordo com o que se tem (A02), 

necessidade de quitar as contas o quanto antes possível (A03) e ter cuidado no gasto do 

dinheiro (A04). 
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Visando testar a hipótese H1, aplicou-se a Análise de Variância (ANOVA) 

para comparar as médias dos scores obtidos entre os universitários que possuem cartão 

de crédito universitário dos que não possuem. O teste de Levene para a homogeneidade 

da variância dentro dos grupos apresentou significância maior que 0,05, aceitando a 

hipótese nula de que não existe diferença na média dos fatores austeridade e hedonismo, 

entre quem utiliza ou não cartão de crédito universitário. 

 
TABELA 3 – ANOVA PARA A POSSE DO CARTÃO UNIVERSITÁR IO 

 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Média ao 
Quadrado 

F Sig. 

Austeridade 

Entre Grupos 0,010 1 0,010 0,139 0,710 

Dentro de Grupos 17,449 242 0,072   

Total 17,459 243    

Hedonismo 

Entre Grupos 0,136 1 0,136 3,124 0,078* 

Dentro de Grupos 10,526 242 0,043   

Total 10,661 243    

* significante a 0,1. 

Fonte: Elaborado pelos autores(2014) 
 
Na Tabela 3, a ANOVA apresentou como resultado que a diferença das 

médias de austeridade e hedonismo entre quem possui e quem não possuem cartão de 

crédito universitário não é significante; portanto, não influencia no comportamento austero 

e/ou hedonista. Dessa forma, ao contrário do que aduzem diversos autores (VELUDO-

DE-OLIVEIRA; IKEDA; SANTOS, 2004; SOMAN, 2001; TRINDADE et al., 2010; MELZ et 

al., 2014), os quais assinalam a importância do cartão de crédito na propensão ao 

endividamento, rejeita-se a hipótese H1. 

A rejeição da H1 pode ser explicada pela impressão de que a dívida é uma 

situação passageira, sendo assim, os estudantes podem não revelar o endividamento 

com o cartão de crédito (LYONS, 2004). Tal fato também pode ser justificado por Norvilitis 

e Mclean (2010) ao notar que mais de 50% dos estudantes declararam acreditar na 

possibilidade de interferência dos pais para suprir as deficiências financeiras e assim 

honrar suas obrigações. 

Wang, Lu e Malhotra (2011) acreditam que tal possibilidade advém dos 

alunos aumentarem o nível de aceitação da dívida com o tempo e por isso podem avaliar, 

equivocadamente, não ter muitas dívidas no cartão e/ou mascararem a resposta ao 

entenderem que isto é transitório e não condiz com a sua situação. 
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Tabela 4 - ANOVA para a posse do cartão crédito 
 

 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Média ao 
Quadrado 

F Sig. 

Austeridade 

Entre Grupos 0,000 1 0,000 0,002 0,963 

Dentro de Grupos 17,458 242 0,072   

Total 17,459 243    

Hedonismo 

Entre Grupos 0,059 1 0,059 1,340 0,248 

Dentro de Grupos 10,603 242 0,044   

Total 10,661 243    
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 

 

O mesmo ocorreu ao empregar-se a ANOVA para verificar a influência da 

posse do cartão de crédito a propensão ao endividamento, auferindo-se significância 

maior que 0,05 no teste de Levene, e, conforme pode ser visto na Tabela 4, igualmente 

obtendo-se a não relevância deste meio de crédito nos fatores austeridade e hedonismo. 

Objetivando-se a confirmação dos resultados auferidos, separou-se os casos 

em grupos de casos que não possuíam cartão, que possuíam apenas o cartão 

universitário e que possuíam apenas o cartão de crédito. Aplicando-se a ANOVA, obteve-se 

a confirmação de que não há diferença significativa nos níveis de hedonismo e 

austeridade entre os grupos, novamente confirmando os resultados anteriores de que 

tanto o cartão universitário como o cartão de crédito não exerceram influência na 

propensão ao endividamento dos estudantes. 

 

Tabela 5 - ANOVA para a educação financeira 
 

 Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Média ao 
Quadrado F Sig. 

Austeridade 

Entre Grupos 0,064 1 0,064 0,898 0,344 

Dentro dos Grupos 17,213 241 0,071   

Total 17,277 242    

Hedonismo 

Entre Grupos 0,174 1 0,174 4,030 0,046** 

Dentro dos Grupos 10,416 241 0,043   

Total 10,590 242    

** significante a 0,05.  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
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Para testar a hipótese H2, utilizou-se a ANOVA. O teste de Levene 

apresentou significância maior que 0,05, indicando a confirmação do pressuposto da 

homogeneidade das variâncias entre os grupos (HAIR et al., 2009). A hipótese não foi 

rejeitada através da ANOVA (Tabela 5), visto que a significância obtida (p<0,05) para o 

fator hedonismo, estabelece que a média entre quem teve acesso e quem não teve 

acesso a um curso de educação financeira são estatisticamente diferentes. 

Analisando-se mais detalhadamente os resultados, fica evidente a relação 

entre ter feito um curso de finanças e o nível de hedonismo apresentado. Quem teve 

acesso a um curso de finanças apresentou média inferior de hedonismo (0,51) do que 

quem não fez esse tipo de curso (0,57), corroborando com a hipótese H2 de que a 

educação financeira tem um impacto negativo sobre a propensão ao endividamento. Os 

resultados indicados no respectivo parágrafo estão expressos na Tabela 6. Tal achado 

também foi encontrado por Silva (2008), Lyons (2007) e Matta (2007). 

Foi realizada uma Análise Multivariada de Variância (MANOVA) utilizando o 

acesso a um Curso de Finanças e a posse do Cartão Universitário como variáveis 

categóricas, e os fatores Austeridade e Hedonismo como variáveis dependentes. 

Observou-se uma significância de 0,60 e 0,40 para Austeridade e Hedonismo, 

respectivamente; significando que não foram obtidas diferenças significantes nas médias 

dos fatores entre as variações possíveis. Deduz-se, portanto, que ter tido acesso a um 

Curso de Finanças e possuir Cartão Universitário não influenciou os níveis de Austeridade 

e de Hedonismo dos indivíduos entrevistados. 

 
Tabela 6 – Comparação das médias entre quem teve ou  

não acesso a um curso de finanças 
 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Austeridade 

Não 115 0,444006 0,2723871 0,0254002 

Sim 128 0,411466 0,2625550 0,0232068 

Total 243 0,426865 0,2671946 0,0171405 

Hedonismo 

Não 115 0,567555 0,2127845 0,0198423 

Sim 128 0,513935 0,2033967 0,0179779 

Total 243 0,539311 0,2091876 0,0134194 
 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
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CONCLUSÃO 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a relação existente entre a 

posse do cartão universitário, a educação financeira e a propensão ao endividamento 

entre estudantes universitários em uma capital do nordeste. Foram consideradas duas 

hipóteses: na primeira, estudantes que possuem cartão de crédito universitário têm uma 

maior propensão ao endividamento. Na segunda, a educação financeira tem um impacto 

negativo sobre a propensão ao endividamento. 

O resultado deste trabalho sugere três conclusões basilares. A primeira é 

que as pessoas mais propensas ao endividamento estão na faixa etária até 29 anos, 

sendo que a maioria é do sexo feminino e solteiras. Em segundo, a variável posse do 

cartão de crédito universitário não se mostrou influente suficiente na determinação da 

propensão ao endividamento. Como terceira conclusão, percebe-se que a educação 

financeira contribuiu para a redução da atitude hedonista dos universitários, influenciando 

de forma negativa na propensão ao endividamento dos entrevistados. 

Ressalta-se também que a não comprovação da hipótese pode advir de 

comportamentos já mencionados, e/ou reforçam a necessidade da verificação de 

variáveis mais adequadas que influenciam a propensão ao endividamento de acordo com 

o levantado na literatura. Outra possível explicação advém do fato deste trabalho tratar 

um tipo específico de cartão de crédito, o cartão universitário, que oferece limite entre R$ 

500,00 e R$ 1.000,00. 

Antes de discutir as contribuições e implicações do estudo, algumas 

limitações devem ser mencionadas. Em termos metodológicos, tem-se a não 

generalização da amostra, a qual, apesar de heterogênea e representativa, precisa ser 

ampliada, a fim de melhorar os resultados encontrados. Outra limitação se refere à 

necessidade de estudar a relação posse do cartão de crédito e pagamento mínimo da 

fatura com o endividamento. 

No que diz respeito à técnica de coleta de dados, a utilização da pesquisa 

survey baseada em um questionário estruturado, apesar das vantagens, como possibilitar 

a investigação de um grande número de pessoas, ainda é deficiente por permitir a 

omissão de dados e/ou preenchimento de informações inverídicas que podem 

comprometer os resultados.  

Como implicações, sugere-se a atenção do governo e/ou das próprias 

instituições financeiras para a criação de programas de educação financeira destinado 

aos jovens no intuito de conscientizá-los sobre as ferramentas de crédito disponíveis no 
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mercado, combater comportamentos que levam ao endividamento e, por conseguinte, 

melhorar a qualidade da saúde financeira dessas pessoas. Em relação à sugestão de 

pesquisas futuras, pode-se aplicar, concomitantemente, grupo focal no intento de verificar 

como os estudantes se comportam em relação ao uso das ferramentas de crédito e se 

isso os conduz ao endividamento; o desenvolvimento de uma escala que mensure o nível 

de conhecimento de finanças também seria interessante para aprofundar as pesquisas 

nesse campo. 
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