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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa se propôs a  investigar o comportamento econômico e a escolha da 
profissão de alunos dos cursos de Administração, Contabilidade, Engenharias e 
Tecnólogos de uma rede de uma IES (Instituição de Ensino Superior), nos 
municípios de Barreiro e Contagem, matriculados e frequentes no mês de novembro 
de 2014. Para a pesquisa exploratória, 800 alunos responderam a um questionário, 
com perguntas referentes ao perfil sócio demográfico. O questionário continha 77 
afirmativas - seguindo a escala de Likert. Na análise qualitativa, foram realizadas 
entrevistas com 04 coordenadores de curso, 01 diretora e  04 grupos de alunos. Os 
resultados mostraram que os alunos buscam, na escolha do curso, uma profissão 
que lhes dê melhor remuneração e, consequentemente, melhor condição de vida. 
Essa melhora e a possibilidade de satisfazer desejos e necessidades seriam o 
retorno do investimento em uma Graduação. Para os estudantes de Administração, 
o fator econômico não influenciou na escolha, mesmo tendo em vista que o curso 
orienta e prepara o aluno quanto à decisão de compra e melhor utilização do 
dinheiro. A expectativa dos alunos de Engenharia é obter o reconhecimento e o 
status da profissão, enquanto para os Tecnólogos o objetivo é a remuneração, com 
melhora da condição de vida. Os alunos de Ciências Contábeis entendem que o 
curso é a oportunidade de melhora, por ser uma área com muita demanda e 
possibilidade de atuar em vários segmentos. Houve em todos os cursos a 
manifestação dos alunos quanto à valorização da profissão, notadamente por haver 
profissionais no mercado que aceitam determinadas atividades e/ou funções por 
salários muito abaixo do estabelecido para categoria. Outro importante fator 
identificado na pesquisa, principalmente no curso de Administração, é a carência de 
um suporte ao aluno, tanto durante quanto ao final do curso, para sua atuação no 
mercado de trabalho, o que foi pode ser resumido no relato de uma aluna, pelo qual: 
“aluno não está preparado para sair da faculdade”. Assim, a pesquisa permite 
verificar que a escolha do curso está associada à melhoria da vida financeira ou ao 
reconhecimento profissional. 
 
 
Palavras-chave: Influência. Comportamento Econômico. Escolha da profissão 

 



ABSTRACT 
 
 
 
This research aims to investigate the economic behavior, and the career choice, of 
students of Business Administration, Accounting, and Engineering courses, as well 
as Technologists in a network of HEIs (Higher Education Institution) in the municipal 
district of Barreiro and Contagem, enrolled and frequent in November 2014. For this 
exploratory research, 800 students answered a questionnaire with questions 
regarding the socio-demographic profile. The questionnaire had 77 statements – 
following the Likert scale. In the qualitative analysis, interviews were conducted with 
04 course coordinators, 01 director and 04 groups of students. The results showed 
that students, when choosing the course, seek for a profession that gives them better 
remuneration and, consequently, better life conditions. This improvement and the 
possibility to satisfy wishes and needs,  would be the return of the investment in a 
graduation. For the Business Administration students, the economic factor did not 
influence the choice, even considering that the course guides and prepares students, 
regarding to the buying decision and the best use of the money. The expectation of 
Engineering students is to get the recognition and status of the profession, while for 
the Technologists, the goal is to remuneration, with the improvement of living 
conditions. Accounting students, understand that the course is the opportunity to 
improve, as it is an area with a big demand with a possibility of acting in several 
segments. In all courses, there was the manifestation of the students regarding to the 
profession valorization, especially because there are professionals in the market that 
accept certain activities, and / or functions, for wages far under the established for 
the category. Another important factor identified in the research, mainly in the 
Business Administration course, is the lack of a support to the student, both during 
and after the course, for his performance in the labor market, which can be 
summarized in the report of a student,  that said: "the student is not prepared to leave 
the college." Thus, the research shows that the choice for the  course is associated 
with financial life improvement, or professional recognition. 
  
  
Keywords: Influence. Economical behavior. Choice for the profession 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem por objetivo analisar a influência do comportamento do 

econômico na escolha da profissão de alunos de uma Instituição de Ensino 

Particular, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para atingir o objetivo foram 

abordados aspectos teóricos sobre comportamento do consumidor, psicologia 

econômica, fatores influênciadores e processo de decisão de compra. 

 

Após o surgimento do conceito de marketing, na década de 1950, é que foram 

reconhecidas a importância e a necessidade de estudar o comportamento de 

consumo, o que pode ser considerado recente (MOWEN; MINOR, 2003). Sua 

estrutura de conhecimento foi construída com bases interdisciplinares, sofrendo 

influências da economia, da sociologia e da psicologia, entre outras (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000). Baudrillard (1981) destaca que os significados dos objetivos do 

consumo são manifestados nas relações entre os indivíduos e não de forma isolada. 

A palavra consumo é definida “como um conjunto de fenômenos diversos, 

sistemáticos, abrangentes e plenamente culturais” (MCCRACKEN, 2003, p. 12). 

 

O comportamento do consumidor pode ser considerado uma forma de compreensão 

da vida das pessoas, bem como a maneira como se relacionam com produtos e 

serviços. De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), nenhum outro campo de 

estudo aproxima-se tanto da vida cotidiana das pessoas quanto o comportamento do 

consumidor. As organizações veêm buscando construir suas estratégias com base 

no comportamento do consumidor, procurando entender melhor seus hábitos de 

consumo (SHETH, MITTAL E NEWMAN; 2001). Dessa forma, fica claro que 

conhecer e interpretar as necessidades do consumidor é um fator de grande 

importância para sobrevivência de qualquer organização.  

 

Para Souza (2006), o dinheiro é indispensável na vida das pessoas, sejam jovens, 

adultas ou idosas. Independente do lugar ou da atividade econômica que se tenha, o 

dinheiro está presente em todos os lugares do mundo e é parte integrante do 

comportamento de consumo. 
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A definição do dinheiro pode variar de pessoa para pessoa. Possui desde 

significados positivos como: Poder, Prazer, Progresso Cultura, Estabilidade, até 

conotações negativas como: Conflito, Sofrimento, Desigualdade e Desapego 

(MOREIRA; TAMAYO 1999). 

 

Segundo Jeunon (2004), a percepção do significado do dinheiro de uma pessoa 

pode influenciar o seu comportamento de consumo. 

 

O dinamismo e a competitividade no cenário acadêmico têm levado as instituições 

de ensino superior (IES) a se esforçar em melhorar a sua eficiência e eficácia, na 

busca de satisfazer clientes cada vez mais exigentes, resultando assim na oferta de 

cursos superiores com maior qualidade. Assim, os fatores sociais influênciadores na 

escolha do curso superior, sejam de ordem sócio econômica (renda familiar, 

ocupação dos pais, nível de escolaridade dos pais), acadêmica (desempenho 

escolar, natureza da escola – pública ou privada), cor/raça e gênero tem sido objeto 

de pesquisa de estudiosos das áreas de sociologia e de educação. (INEP, 2014) 

 

A grande expansão do ensino superior tem facilitado o ingresso em um curso 

superior. Contudo, ainda são muitas as desigualdades enfrentadas pelos estudantes 

no Brasil. O censo educacional 2012 apresenta uma sinopse do Quadro geral da 

educação no País e, dentre as diversas informações, destacamos os resultados 

sobre os cursos, vagas ofertadas, matriculas e ingressos no ensino superior (INEP, 

2014) 

 

Dados obtidos no MEC/Inep/ sinopse educação superior de 2012 apontaram que o 

Ensino Superior Brasileiro (ESB) ofertou 31.866 cursos. Deste total, 34% pertencem 

a IES Pública, assim distribuídos: 19% IES Federal, 12% IES Estadual e 4% 

Municipal, sendo os 66% restantes da IES Privada. Esses mesmos percentuais 

aplicam-se aos cursos de graduação presenciais ofertados pelo ESB. No estado de 

Minas Gerais, os cursos de graduação presenciais ofertados totalizam 3.177, dos 

quais 28% foram ofertados por IES publica e 72% IES Privada. Merece destaque 

que, 55% (1738) dos cursos foram ofertados no interior de Minas Gerais. Do total de 

vagas ofertadas para os cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo, 

(4.653.814) apenas 13% são em IES pública e os outros 87% concentram-se em 
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IES privada. As informações do Censo (2012) indicam que das 7.037.688 matriculas 

realizadas no ESB:  73% foram efetuadas nas IES privadas e 27% em IES públicas 

(Federal, Estadual e Municipal). Em Minas Gerais, os números não diferem muito da 

rede nacional, uma vez que 76% das matriculas são da IES privadas e 24% 

centralizam-se em IES publicas. (INEP, 2014) 

 

A quantidade de alunos que ingressou no ESB tem o predomínio das IES Privadas, 

com índice de 80%, para 20% em IES públicas. Em Minas Gerais, as instituições 

públicas apresentaram 22% de ingresso por processo seletivo/outras formas, 

enquanto as privadas novamente têm um percentual muito maior, de 78%. O 

ingresso para os cursos de graduação presenciais no ESB apresentou 77% para IES 

privadas e 23% IES públicas, enquanto Minas Gerais demonstrou um percentual de 

76% IES privadas e 24% IES públicas. De acordo com pesquisa realizada pelo 

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 2011-2012, os resultados do PNAD em 2012 

confirmam a predominância de estudantes em instituições particulares com 74,6%, 

incluindo a presença de estudantes de mestrado e doutorado, para 25,4% de 

estudantes de IES públicas. (INEP, 2014). 

 

Apesar da crescente oferta de cursos no ESB, ainda há que se considerar na 

tomada de decisão,  não apenas a escolha de um determinado curso por parte do 

estudante, mas também a opção, pela IES, de quais cursos ofertar. São inúmeras as 

dificuldades de se entender, socialmente, a forma de se escolher um curso superior 

a partir do enfoque macro social e é preciso considerar as variáveis relacionadas à 

escolha individual: 

 

 Posição social objetiva dos sujeitos que escolhem (volume e peso 

relativo de seus capitais cultural, econômico e social);  

 Estrutura de oportunidades do sistema universitário (cursos e 

faculdades definidos por prestígio acadêmico, localização, custos 

financeiros envolvidos, horário das aulas, natureza e grau de 

dificuldade dos cursos e de seu processo seletivo);  

 As características do mercado de trabalho (natureza das profissões, 

grau de prestígio e retorno financeiro médio).  
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Sob o ponto de vista de escolha do indivíduo há que se considerar gostos e 

preferências por determinadas áreas do conhecimento, campos profissionais 

associados à expectativa e projetos de vida a curto, médio e longo prazo, as 

habilidades e capacidade intelectual, informações sobre o sistema universitário e 

sobre futuras profissões. Nesse contexto, torna-se necessário compreender as 

influências e os processos pelos quais os indivíduos chegam à escolha do curso 

superior,  sejam de maior ou menor retorno social e econômico (INEP, 2014). 

 

Este trabalho aborda correlação do comportamento econômico e a escolha da 

profissão dos discentes de uma instituição de ensino privada na região metropolitana 

de Belo Horizonte (MG).  

 

 

1.1 Justificativa e relevância da pesquisa 

 

 

Atualmente, entender e interpretar hábitos econômicos dos consumidores pode ser 

considerado de extrema importância para as organizações de diversos ramos de 

atuação. Sendo assim, entender os hábitos de consumo da sociedade é vital para 

qualquer empresa.  

 

Este estudo visa contribuir para o direcionamento da proposta de cursos que devem 

ser oferecidos pelas instituições de ensino à sociedade. Uma vez que os desejos 

dos consumidores são cada vez mais diversificados, devido às diversas influências 

internas e externas, é muito importante saber o que influencia a escolha da profissão 

e conseqüentemente do curso, seja Graduação ou Tecnólogo. Dessa forma, a 

decisão sobre qual o melhor curso a se ofertar para sociedade será um diferencial 

competitivo para as instituições de ensino.  

 

Entender os hábitos de consumo tem sido algo complexo para pesquisadores de 

marketing. Com a evolução de pesquisas, dados oriundos da análise e entendimento 

dos hábitos econômicos têm sido considerados importantes indicadores para 

investigação de diversos campos de estudos. Assim, é necessário estudar o 

comportamento do consumidor e seus impactos na economia, o que tem levado 
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estudiosos a se preocupar em entender tal comportamento. Um processo econômico 

envolve escolhas (opções) e havendo definição, esta implica na recusa de qualquer 

outra alternativa. Estas escolhas podem gerar satisfação ou insatisfação por parte do 

indivíduo, por exemplo, a insatisfação pode surgir para aquele que paga mais 

impostos do que recebe de retorno por parte do governo (elemento social - saúde e 

educação). Portanto, é fundamental estudar o comportamento econômico, pois as 

ações expressas em diversos setores, tais como: comprar, poupar, endividar-se, 

investir, dar presentes, socialização econômica ou pagar impostos refletem tanto em 

aspectos econômicos quanto de consumo. Ao se fazer as análises econômicas é 

fundamental que se considere o termo social, uma vez que o comportamento 

econômico possui forte componente de escolhas na escala social. (KOTLER, 2000). 

 

A escolha do tema, a influência do comportamento de consumo na escolha da 

profissão de alunos egressos de uma IES privada na região metropolitana de Belo 

Horizonte (MG), se deu pela necessidade de identificar o que levou esses alunos a 

optarem por determinado curso superior,  quais foram os beneficios adquiridos após 

a conclusão do curso, bem como permitir que a Instituição, juntamente com seus 

coordenadores, tenha conhecimento das preferências, do perfil desse consumidor e 

dos resultados obtidos por esse aluno egresso, social e economicamente. Uma vez 

que o desejo do consumidor torna-se crescente, pelas influências internas e 

externas, identificar o que influênciou na escolha da profissão e, consequentemente, 

do curso superior, sendo graduação ou tecnólogo, torna-se  importante para a IES.  

 

Outra relevância do estudo é auxiliar as instituições no direcionamento da proposta 

de cursos que podem ser ofertados no mercado educacional.  

 

A viabilidade desse estudo ocorre em função do pesquisador ter acesso à IES 

pesquisada, podendo assim fazer o trabalho de investigação de forma mais rápida, 

com menor custo e com conhecimento do local a ser pesquisado. 

O presente estudo se justifica pela oportunidade de identificar as influências no 

processo de escolha da profissão e, a partir daí, definir estratégias para o 

lançamento de novos cursos. Dessa forma, a decisão de quais cursos devem ser 

ofertados para sociedade será um diferencial competitivo no mercado educacional. 

Sendo assim, os indicadores colhidos e analisados nesta pesquisa serão indicativos 
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para o lançamento de novos cursos. 

 

 

1.2 Problematização 

 

 

Com a globalização, a inovação é uma exigência do mercado e torna-se a principal 

aliada no fortalecimento dos negócios. No entanto, ainda é um desafio para a 

maioria das empresas analisar o comportamento do consumidor e direcionar seus 

esforços de marketing para seu público alvo.  

 

No ramo acadêmico, isso não é diferente e entender os motivos que levam o 

consumidor à escolha do curso é um diferencial competitivo para as instituições de 

ensino que visam se manter e expandir no mercado educacional. 

 

O processo de abertura econômica ocorrido na década de 80 provocou 

transformações macro econômicas no País. O fim do processo inflacionário nos 

anos 90 e as mudanças nas políticas cambial e de juros resultaram em alterações na 

estrutura produtiva da economia, trazendo também alterações significativas no 

mercado de trabalho brasileiro. 

Outro aspecto importante com a quebra da barreira comercial foi a demanda por 

mão de obra qualificada ao final dos anos 80, trazendo aumento expressivo no nível 

de escolarização dos trabalhadores brasileiros devido à implantação de programas 

do governo, cujo principal objetivo era a “qualificação da mão de obra”. 

 

Fernandes e Menezes-Filho (2002) citado por Sampaio (2012) afirmam que, na 

década de 90, verificou-se a substituição de trabalhadores não qualificados por 

qualificados, ou com qualificação intermediária, no mercado de trabalho brasileiro. 

Contudo esse fenômeno se intensificou na década de 2000, quando surgiu no 

mercado um expressivo número de pessoas com curso superior completo. 

 

 

O crescimento da oferta dos cursos de ensino superior nas últimas duas décadas 

tem sido acompanhado tanto por políticos quanto por educadores e  pela integração 
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no mercado de trabalho de estudantes que finalizaram os seus cursos. A ampliação 

de cursos superiores tem reflexos no mercado de trabalho e, muitas vezes, as 

expectativas dos estudantes, de suas famílias e dos educadores quanto às relações 

entre a educação superior e o mercado de trabalho podem ser preocupantes. Por 

um lado, o aluno egresso pode ter que desempenhar tarefas não adequadas à 

pessoas com educação superior. Em contrapartida, existem boas oportunidades de 

emprego, que concentram- se na iniciativa privada, onde a diversidade de vagas é 

crescente. Assim, uma das principais particularidades do mercado de trabalho é o 

dinamismo, que ocorre em função da freqüente entrada e a saída de pessoas. Essa 

movimentação é influênciada por fatores macroeconômicos, como as taxas de 

crescimento do país, de natalidade e de mortalidade, os choques externos e 

tecnológicos ou por fatores microeconômicos como idade, escolaridade, gênero, 

condição familiar e região geográfica. Nesse contexto, compreender o 

comportamento de consumo e a forma com que o aluno egresso obtém resultados 

após a conclusão do ensino superior torna-se basilar para o desenvolvimento desse 

estudo. 

 

O comportamento do consumidor é um dos campos mais complexos da teoria do 

marketing, uma vez que reúne contribuições de várias áreas do conhecimento e 

ainda é um desafio para a maioria das empresas analisar o comportamento do 

consumidor e direcionar seus esforços de marketing para seu publico alvo. Estudos 

sobre o comportamento do consumidor têm evoluído no mundo contemporâneo de 

maneira significativa e assim, encontrar estratégias mais eficazes para influênciar o 

comportamento do consumidor tem sido uma das principais preocupações das 

empresas e pesquisadores da área. Nesse contexto, a pergunta norteadora deste 

estudo é: de que forma o comportamento econômico influência na escolha da 

profissão? 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

O objetivo geral dessa dissertação é analisar de que forma o comportamento 

econômico influência na escolha da profissão. 

 

1.3.2 Objetivo específico 

 

 Identificar os principais fatores de comportamento econômico dos 

estudantes; 

 Identificar os atributos de preferência para a escolha da profissão; 

 Identificar os fatores influenciadores na escolha da profissão. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, a saber: 
 

Capítulo um: introdução sucinta sobre o tema, com objetivo de familiarizar o leitor. 
 

Capítulo dois: apresenta o arcabouço teórico utilizado, trazendo à tona aspectos 

importantes na visão dos teóricos sobre o Comportamento do Consumidor, 

Comportamento Econômico, Psicologia Econômica, Fatores Influênciadores na 

Escolha do Consumidor, Percepção e Significado do Dinheiro e processo de Tomada 

de Decisão. 

 

Capítulo três: expõe a metodologia de pesquisa adotada, descrevendo as 

características da pesquisa e da instituição a ser pesquisada, os métodos utilizados 

para a coleta de dados e a fundamentação teórica desse estudo. 
 

Capítulo quatro: proporciona a discussão dos resultados objeto desse estudo, 

elaborados a partir da análise de todo material coletado. 

 

Capítulo cinco (final): o leitor irá verificar a construção das considerações finais, 

juntamente com sugestão de novas pesquisas sobre esse tema. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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Este capítulo apresenta o arcabouço teórico sobre o Comportamento do 

Consumidor, Comportamento Econômico, Psicologia Econômica, Fatores 

Influênciadores na Escolha do Consumidor, Percepção e Significado do Dinheiro e 

processo de Tomada de Decisão. 

 

 

2.1 Comportamento Econômico 

 

 

Segundo a pesquisadora Ferreira (2008), comportamento econômico são ações 

expressas em diversos setores, tais como comprar, poupar, endividar-se, investir, dar 

presentes, socialização econômica, pagar impostos e adotar atitudes que estão 

interligadas com preocupações ambientais e de sustentabilidade. A estudiosa 

apresenta a proposta de um modelo psicanalítico para tomada de decisões 

econômicas, que inclui um resgate valioso sobre a psicologia econômica. Nas 

últimas décadas os pesquisadores Earl (1990), Lewin (1996), Rabin (1998) e 

Kahneman (2003) têm desenvolvido estudos no sentido de entender a relação entre 

psicologia e economia. 

 

 

2.1.1 Teorias sobre o comportamento econômico 

 

 

A teoria racional econômica, sob a perspectiva economicista, explica o 

comportamento de procura de informação em função dos custos/benefícios. A busca 

do consumidor tem como foco a obtenção de um preço mínimo. Nessa teoria, o 

consumo é determinado por escolhas racionais sobre a disponibilidade de produtos/ 

serviços e quais recursos serão necessários para obtê-los. 

 

A Economia Comportamental é considerada “área irmã” da Psicologia Econômica. 

Reune, em sua maioria, economistas interessados em ampliar seu campo de estudo, 

com a ajuda de disciplinas como Psicologia, Sociologia e Antropologia. As Finanças 

Comportamentais são uma ramificação da Economia Comportamental que, a partir 

dos anos 1990, vem desenvolvendo pesquisas sobre o comportamento do mercado, 
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com base tanto em teorias da Economia tradicional quanto em acréscimos trazidos 

pela Economia Comportamental e pela Psicologia Econômica (MILANEZ, 2001; 

MACEDO, 2004); 

 

Camerer e Loewenstein (2004, p.1) citados por Fonseca (2012) entendem que: 

 

“A economia comportamental aumenta o poder explanatório da ciência 
econômica ao provê-la de fundamentos psicológicos mais realistas. No 
âmago da economia comportamental está a convicção de que ao aumentar 
o realismo dos pressupostos psicológicos da análise econômica se 
aperfeiçoará a própria ciência econômica [...] gerando insights teóricos, 
melhorando as previsões de fenômenos econômicos e sugerindo melhores 
políticas”. (CAMERER e LOEWENSTEIN, 2004, p. 1) 

 

Para Ferreira (2007), a disciplina Finanças Comportamentais estuda o 

comportamento dos mercados financeiros de modo a incluir aspectos psicológicos 

em suas análises, respeitando os aspectos e os pressupostos da teoria econômica 

tradicional. 

 

Sob o contexto histórico, a constituição dessa disciplina teve sua origem na 

antiguidade. As referências sobre o comportamento econômico datam da Grécia e 

Roma antiga e estudiosos como Platão e Aristóteles avaliaram a situação dos 

escravos sob o ponto de vista do comportamento econômico. A Psicologia 

Econômica é a fusão entre a Psicologia e a Economia, um estudo interdisciplinar 

tanto da psicologia quanto da economia, sua abordagem é feita sob aspectos 

psicológicos e o tratamento é igual a qualquer tipo de psicologia, utilizando-se 

conceitos empiricos e abstratos, resultando em psicologia comportamental. Existe 

então um paradigma, uma relação de causa e efeito, ou seja, indivíduos 

influênciando a economia e sendo influenciados por ela. 

 

O termo Psicologia Econômica foi utilizado inicialmente pelo jurista e socialista 

francês Gabriel Tarde, em 1881, em uma de suas publicações para um periódico de 

filosofia. George Katona foi considerado um dos precursores da Psicologia 

Econômica e na decada de 30 tornou-se seu principal expoente. Foi com o 

desenvolvimento de seus estudos que esse tema ganhou amplitude no meio 

cientifico. Para elaborar previsões sobre o desempenho da economia o autor 

instituiu o Índice de Sentimento do Consumidor, por meio de um extenso 
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levantamento junto à população.  

 

A discussão sobre psicologia Econômica permaneceu adormecida por cerca de uma 

década, apesar dos esforços de Tarde e Thorstein Veblen para expandir os estudos 

sobre Economia, por meio de contribuições psicológicas e de outras ciências 

humanas.  

 

O estudo referente esse a tema se consolidou em diversas áreas de pesquisa 

somente nos anos 70. Também foi nesse ano que essa disciplina tornou-se parte 

integrante da grade curricular de universidades europeias e norte americanas, 

incluindo programas de pesquisa, realização de congressos, workshops bem como 

publicação de periódicos como Journal of Economic Psychology, que ao longo dos 

anos vem publicando inumeros artigos de caráter experimental e empírico. 

Pensadores como Carl Menger, da conceituada Escola Psicológica, já havia 

mencionado em seus estudos econômicos conceitos piscológicos bem antes desse 

período (FERREIRA, 2007). 

 

Quanto aos conceitos da Psicologia Econômica, várias são as definições para este 

tema tão complexo. Reynaud (1967) entende que a Psicologia Econômica é o 

estudo da economia do ponto de vista subjetivo ou mental, que engloba 

necessidades, valores e bem estar. O autor ressalta que essa área de pesquisa deve 

compreender as possibilidades psicológicas do indivíduo em função das atividades 

econômicas e ainda os conceitos, métodos da Psicologia e da Economia,que devem 

ser utilizados considerando como premissa o indivíduo,  como unidade básica de 

investigação. Cada indivíduo, de certa forma, é o espelho de todos os fenômenos 

humanos e o que diz respeito ao grupo deve ser encontrado de algum modo quando 

se observa cada um dos indivíduos. (REYNAUD, 1967) Na concepção de Van Raaij 

(1981), o conceito de Psicologia Econômica aplica-se tanto como o efeito da 

Economia sobre os indivíduos, como o efeito agregado dos indivíduos sobre a 

Economia e pode ter como modelo um ciclo de influenciar e ser influênciado. 

 

 

Um dos principais conceitos de Katona (1960) é o das expectativas, considerada 

como subgrupo das atitudes. Para esse autor, as expectativas são noções subjetivas 
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das coisas, tornadas coloridas pelo afeto, aprovação ou desaprovação, satisfação ou 

insatisfação e expressam as intenções em agir de maneira certa, bem como as 

idéias sobre o que acontecerá com a pessoa, a sociedade ou a economia. No Brasil, 

um dos estudiosos da disciplina Psicologia Econômica é Vera Rita de Melo Ferreira, 

pesquisadora que tem uma série de artigos e livros publicados sobre Psicologia 

Econômica. A autora observa que as linhas de pesquisa da Psicologia Econômica se 

situam na interface de Economia e Psicologia. Em princípio, todos os 

comportamentos relacionados a recursos escassos, como dinheiro, tempo e esforço 

são parte da Psicologia Econômica (FERREIRA, 2007).  

 

De acordo com Ferreira (2007), à medida que as pesquisas relacionando a 

economia e os aspectos psicológicos do homem se desenvolvem, aumentam 

também as críticas à area econômica, por não haver uma maior utilização dos dados 

piscológicos em seus estudos. Estudiosos, assim como administradores e 

psicólogos vem aumentando significativamente o acervo literário, produzindo 

pesquisas sobre esse tema nas últimas décadas. Contudo, a bibliografia sobre 

Psicologia Economica ainda é escassa. O Quadro 1 apresenta uma síntese da 

cronologia de pesquisas realizadas sobre o tema,  cujo objetivo é demonstrar a 

pouca literatura nessa área: 

 

Quadro 1 – cronologia da psicologia econômica 
Continua 

ANO AUTORES PAÍS DESCRIÇÃO 

1881 Gabriel Tarde França 
Pensador social e jurista francês.Publicou o livro 
Psychologie économique em 1902.  

1899 Thorstein Veblen EUA 

Escritor da obra “A Teoria da Classe Ociosa” o autor faz 
inúmeras críticas ao estilo de vida exuberante dos 
milionários magnatas americanos, como J. Pierpont 
Morgan e Cornelius Vanderbilt.  

1915 
Frank William 

Taussig 
EUA 

Economista e educador, uma das mais importantes é: 
Inventors and money-makers (tradução: Inventores e 
fazedores de dinheiro). 

1951 George Katona 
América do 

Norte. 
Publicou o livro Psychological Economics,impulsionando 
esse campo na segunda metade do século XX 

1954 
Pierre-Louis 

Reynaud 
França, 

Titular da cadeira de Economia Política desde 1946. Seu 
principal foco foram os aspectos psico-econômicos do 
desenvolvimento econômico, em especial na área do 
Mediterrâneo. 

1968 Arthur O. Sharron - 
Psycheconomics and its applications (Tradução: Psicologia 
Econômica e suas aplicações). 
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Continua 

ANO AUTORES PAÍS DESCRIÇÃO 

1970 Jacques Binet - 
Psychologie économique africaine (Tradução: Psicologia 
Economica Africana). 

1970 Werner Seifert - 
Autor e editor de vários livros, dentre eles Psychologische 
Untersuchung zur Struktur des Erlebens und Verhaltens 
beim Umgang mit der Wirtschaft. 

1972 Albert Lauterbach - 
Dentre diversas publicações “Lauterbach: O homem, 
motivos e dinheiro: fronteiras psicológicas da economia’ .  
2 ª edição Westport, Conn: Greenwood Press . 1972. 

1972 
Gery Van 
Veldhoven 

Holanda 
Professor de Psicologia Econômica. Suas principais linhas 
de pesquisa eram comportamento de poupar, 
personalidade e comportamento do consumidor.  

1974 Enzo Spaltro Itália 
Presidente da Associazione di Teorie e Tecniche di Gruppo 
(TTG). Diretor das revistas Psicologia e Lavoro, Psicologia 
Italiana e Teorema. Autor do livro “Psicologia Economica”. 

1976 Tiberiu Pruna  - Psihologie economica (tradução: Psicologia Economica) 

1978, Herbert Simon  
EUA 

Foi pesquisador dedicado aos campos de psicologia 
cognitiva, informática, Administração pública, sociologia 
económica, e filosofia. O desenvolvimento da Teoria da 
Racionalidade Limitada tem sua assinatura. 

1978 
Walter Molt, Peter 

Stringer 
Alemanha 

Participou do terceiro Colóquio Europeu sobre Psicologia 
Econômica, 1978 / editores, Walter Molt, Hans Albrecht 
Hartmann, Peter Stringer.European Colóquio sobre 
Psicologia Econômica em Augsburg, Alemanha 

1979 Fred Van Raaij Holanda 

Atuou  em conselhos editoriais de várias revistas de 
prestígio, como o Journal of Economic Psychology, Journal 
of Consumer Research, Journal of Psicologia do 
Consumidor, Annals of Tourism Research e Journal of 
Business Research. De 1981 a 1990 foi editor do Journal of 
Economic Psychology. 

1985 
Hermann 

Brandstätter 
Áustria 

Autor de diversas obras dentre elas “Ensaios sobre 
Psicologia Econômica” 

1987 Folke Ölander Dinamarca 

Em meados dos anos 1970, se mudou para Aarhus School 
of Business e assumiu a cadeira de psicologia econômica, 
cujo principal interesse de pesquisa tem sido a política dos 
consumidores, ramificando-se em várias direções. 

1988 Alan Lewis Inglaterra 
Diretor Professor de Psicologia na Universidade de Bath foi 
Presidente da Associação Internacional de Investigadores 
em Psicologia Econômica no período de 2009-2011.  

1988 
Christine Roland-

Lévy 
França 

Professor University das disciplinas psicologia, psicologia 
clínica psicologia social da Universidade de Reims 
Champagne-Ardenne, Departamento de Psicologia. 
Membro do Escritório do IAREP desde 1988, representa a 
França. 

1990 Stephen Lea Inglaterra 
Publicou o livro “Psicologia Econômica Aplicada” na 
década de 90 juntamente com Paul Webley, Brian M. 
Young. 

1991 Gerrit Antonides,  Holanda 

“Psicologia em Economia e Negócios: Uma Introdução à 
Psicologia Econômica”. Advances in economic psychology: 
trouxe a reflexão sobre a diversidade de abordagens para a 
psicologia econômica. 

1991 
Karl-Erik 
Wärneryd  

Suécia 

Professor Emérito de Psicologia Econômica, Stockholm 
School of Economics, na Suécia é autor do livro 
Psychology of Saving, um estudo sobre Psicologia 
Econômica.  
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Conclusão 

ANO AUTORES PAÍS DESCRIÇÃO 

1992. Adrian Furnham - 
Responsável por mais de 700 artigos científicos e 57 livros, 
sobre o tema psicologia e comportamento econômico. 

1997 
Ismael Quintanilla 

Pardo 
Espanha 

Membro da Divisão de Psicologia Econômica, do comitê 
científico da psicologia aplicada Internacional. 

1998 
Carlos 

Descouvières 
- 

Representante da produção latino-americana de   
Psicologia Econômica que, além de explorar uma larga 
gama de tópicos, introduz alguns vértices de discussão que 
dizem respeito de modo especial ao povo latino-americano. 

1999 
Francesco 
Scacciati 

Itália 
Docente na Faculdade de Psicologia da Universidade de 
Turim, leciona as disciplinas Política Econômica e 
Administração de Empresas. 

2000 Erich Kirchler Áustria 

O autor desenvolve trabalhos relacionados à psicologia 
Econômica, Psicologia e impostos e a gerência de dinheiro 
na casa privada. Kirchler e Brandstätter,participaram do 10º 
Colóquio Anual IAREP em 1985. 

2002 
Daniel 

Kahneman  

- 

Vencedor do Nobel da Economia, desenvolveu junto com 
Amos Tversky teorias sobre percepção e decisões em 
cenários de risco e incerteza denominada como “Teoria do 
Prospecto”. 

2005 Vera Rita Brasil 

Afirma em seus estudos sobre a Psicologia econômica, que 
ganham força no Brasil as questões socioeconômicas 
enfrentadas no país, a importância do diálogo 
interdisciplinar e as necessidades de novos estudos. É de 
sua autoria a tese Psicologia econômica: origens, modelos 
e propostas e diversos artigos sobre o tema. No Brasil, 
Vera Rita tornou-se uma das referências sobre esse 
estudo.  

2007 
Stefano 

DellaVigna. 
EUA 

Seu interesse de pesquisa é Psicologia e Economia, Micro 
Aplicada, Mídia Economia, Economia Política e Behavioral 
Finanças. 

Fonte: Elaborador pelo autor 

 

A psicologia econômica tem sido pouco explorada na conjuntura mundial.O Quadro 

acima apresenta a cronologia dos estudos, bem como sua evolução. Analisando as 

informações verifica-se que são poucos os autores que tem se dedicado a esse 

tema. 

 

Sob a ótica brasileira, a Psicologia Econômica apresenta diversas linhas de 

pesquisa, dentre elas: Psicologia do dinheiro, Psicologia da poupança, Psicologia do 

investimento, Psicologia da dívida, Psicologia tomada de decisão, Psicologia da 

economia experimental, Psicologia comportamento do consumidor, Psicologia 

comportamento econômico de crianças, Psicologia do trabalho, Psicologia meio 

ambiente, Psicologia Administração financeira, Psicologia da evasão fiscal, 

psicologia do turismo, Psicologia da pobreza, Psicologia do desemprego e 

Psicologia de políticas econômicas. Diante deste contexto, cabe ressaltar que os 
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principais embasamentos concentram-se na Sociologia Comportamental e na 

Psicologia Cognitiva (FERREIRA, 2007) 

 

A Psicologia Econômica no Brasil está inserida na esfera governamental e pode ser 

considerada importante, uma vez que está há tão pouco tempo no País. No âmbito 

acadêmico, desde 2006, há oferta cursos de extensão, em diversas instiuições de 

ensino superior. 

 

2.1.2 Comportamento econômico e o significado do dinheiro 

 

O dinheiro é o mecanismo facilitador entre o homem e seus desejos, pois permite ao 

indivíduo a aquisição de produtos ou serviços. Assim, o dinheiro é uma forma de se 

adquirir bens e facilidades, permitindo ao homem a chance de satisfazer seus 

desejos. O dinheiro possui diversas definições, significados , formas de ser utilizado 

e a grande quantidade de termos reflete sua importância na sociedade (SIMMEL, 

1978). 

 

No campo da psicologia não existem muitas teorias voltadas para a Psicologia do 

dinheiro. Dentre as poucas teorias destacam-se: as psicanalíticas, o 

desenvolvimento de Piaget e a teoria behaviorista da aprendizagem.  

Acompanhando essas teorias, estudos voltados para a Psicologia Econômica têm se 

desenvolvido. Cabe destacar que a teoria behaviorista se preocupa 

fundamentalmente com a forma como o dinheiro se torna uma remuneração ou 

pagamento condicionado, bem como é valorizado e provido de significado, ou seja, 

como dinheiro é valorizado por representar ou estar associado a uma variedade de 

objetos desejáveis.  

 

De acordo com Furnhan (1997 p.11), dinheiro é:  

 

“Entrada, atrasados, ativos, notas de banco, capital, numerário, troco, 
cheque, moeda, cobre, cartão de crédito, transferência de crédito, divisa, 
perdas, débitos, dividendos, massa, dote, proventos, legado, propriedade, 
despesa, finança, fortuna, reserva, subvenção, rendimento, juros, 
investimento, moeda em curso legal, empréstimo, arcaico, lucro, hipoteca,  
ovos na cesta, notas, gastos, patrimônio, pagamento, penny, pensão, 
mesada, produto de venda, dinheiro à vista, remessa, recursos, receita, 
riquezas, salário, poupanças, prata, sterling, produto de entrada de dinheiro, 
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imposto, traveller’s cheque, soldo, prosperidade.O que pode ser levado para 
todo o lado, ganhos” 
. 

A moeda, como conhecida na atualidade, é o resultado de uma contínua evolução. 

No início dos tempos não havia moeda: praticava-se a troca de mercadorias, sem 

equivalência de valor. Adam Smith apelidou esta prática de permuta, troca direta e 

câmbio.O Quadro a seguir apresenta objetos que foram utilizados para  realizar a 

troca de mercadorias: 

 

Quadro 2 – objetos invulgares que foram utilizados como dinheiro  
OBJETO LOCAL DE UTILIZAÇÃO 
CONTAS Partes da África e Canadá 
CERVEJA Angola (atualmente) 

JAVALI Ilhas No do pvas Hébridas 
MANTEIGA Noruega 
CIGARROS Campos de prisioneiros de guerra na Europa dos pós-guerra 

FEIJÕES DE CACAU México 

CAURIM (CONCHAS) 
Mundialmente: Ilhas do Pacifico Sul, África, América e Inglaterra, na 
antiguidade 

ANZOIS Ilhas Gilbert 
PÊLO DE MORCEGO Nova Caledônia 
PÊLO DE MARMOTA Rússia 

CEREAIS Índia 
ENXADAS E FACAS 

DE ARREMESSO 
Congo 

LINGOTES DE 
FERRO 

França 

FACAS China 
RATOS 

(COSMETIVEIS) 
Ilha de Páscoa 

SAL Nigéria 
CONCHAS Ilhas Salomão, Tailândia, Nova Bretanha, Paraguai 

PELES Alasca, Canadá, Mongólia 
PEDRAS Ilhas do Sul do Pacifico 
TABACO E.U.A 

DENTES DE BALEIA Ilhas Fidgi 
Fonte: Funrham e Argyle (1998) 

 

Ao longo dos anos o dinheiro se desenvolveu, saindo do processo de troca de 

mercadoria (escambo) e evoluindo para moeda, papel moeda, cartões de crédito e 

atualmente transações têm sido realizadas por home banking e compras pela 

internet. Assim, apesar de o dinheiro possuir natureza inerte, por toda parte são 

conferidos poderes específicos para quem o tem.  

 

Uma das áreas que há muito tempo se interessa pela economia e pelo consumo e 

busca compreender os aspectos econômicos relacionados com as relações sociais 

dos indivíduos sob a ótica economica é a Antropologia.  
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Um dos principais focos de estudo dessa área do conhecimento busca detectar 

comportamentos econômicos universais da sociedade humana por meio de 

amostras variáveis e como estes se manifestam nas diferentes culturas. Enquanto 

em  algumas culturas o diferimento da satisfação de certas necessidades em prol da 

poupança e do investimento pode ser considerado mais apropriado, para a maioria 

das culturas primitivas os recursos devem ser gastos com alimento e abrigo. Os 

antropólogos têm se interessado por todos os aspectos da atividade econômica, 

incluindo a troca direta, o mercado, a distribuição de bens e da riqueza, a titularidade 

e a propriedade. A base da mensagem antropológica consiste em afirmar que: “O 

dinheiro não possui qualquer essência para além de seu uso, o qual depende dos 

modos de transação tradicionais próprios da economia de cada cultura”. Já sob o 

ponto de vista da Psicologia, há mais de trinta e cinco anos os psicólogos têm 

desenvolvido estudos e se interessado pelo espírito dos consumidores, no que tange 

ao dinheiro (KATONA, 1975). 

 

Estudos da Psicologia Social utilizam conceitos e métodos para entender o 

comportamento monetário.O ponto central dessa área é a avaliação das atitudes, o 

modo como estas se formam, se modificam e  se relacionam com o comportamento 

mometário. Os processos de comparação social por meio dos quais as pessoas se 

comparam às outras de modo consciente, interessam aos psicológos sociais. As 

diferenças individuais e os traços de personalidade exercem uma função claramente 

importante no que se refere ao estudo das atitudes e dos comportamentos 

monetários. Cabe ressaltar que os estudos sobre dinheiro desenvolvidos pela 

Psicologia Social tem sido realizados em laboratórios, existindo aqueles mais 

apurados, realizados com entrevistas, observação e questionários. 

 

Segundo Lea et al (1987) existe um vasto número de áreas da vida, o “dia a dia”, 

relacionadas ao dinheiro e que requerem o desenvolvimento de pesquisas 

econômicas e socio piscológicas, afirma a autora em seu “Compêndio de Psicologia 

à Economia”. Nesse contexto,  as atitudes e crenças sobre o dinheiro estão 

interligadas a  outras noções econômicas, tais como: troca, propriedade, titularidade 

e  trabalho. A teoria psicológica do dinheiro desenvolvida por Lea et al (1987) busca 
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especificar o modo como o tema é abordado por psicólogos sociais e econômicos  e 

ainda sustenta que o dinheiro representa tanto os bens que pode adqurir quanto sua 

origem e o modo como foi ganho ,ou seja, o dinheiro é profundamente simbólico, 

uma vez que está sujeito as vários níveis de avaliações:  

 

 Nominal: o dinheiro como nível de equivalência apenas; 

 Ordinal: o dinheiro possui formas diferentes, que podem ser graduadas 

como inferiores e superiores em relação umas às outras; 

 Intervalo/proporção: significa que estamos perante um zero absoluto e 

uma escala de proporção que permite saber e aceitar a diferença social 

em função do dinheiro. 

 

Desse modo, mesmo que os estudos de Lea et al (1997) não tenham dado ao 

mundo cientifico uma nova teoria do dinheiro, contribuiram de maneira substancial, 

ao chamar atenção para pontos importantes, no que se refere ao dinheiro no nível 

psicológico individual das análises. Na sociedade, existem vários tipos de dinheiro 

comuns, que vão do cartão de crédito ao cheque especial e que podem representar 

o mesmo valor em moeda.Contudo, a forma com que as pessoas vão utilizá-lo como 

valor economico não será a mesma. Do ponto vista ideológco uma teoria psicológica 

do dinheiro tem como base três fatores, a saber: 

 

 Fatores associados com o desenvolvimento do simbolismo – para 

indivíduos específicos em culturas especificas, as formas, as cores e 

os ícones possuem alcance e valor especifico; 

 Fatores respeitantes ao simbolismo propriamente dito – a extensão e 

os significados (positivo, negativo e neutro) atribuíveis a todas as 

formas e moeda, até as mais modernas, como aquisição de obras de 

artes não apenas por estética, mas como investimento; 

 Fatores associados com o uso do dinheiro – motivos pelos quais certos 

tipos de dinheiro são gastos e outros poupados, ou seja, o significado 

do dinheiro torna-se mais visível quando analisado pelo prisma de seu 

uso. 

 

O dinheiro não é psicologicamente permutável. É valioso e simultaneamente medida 
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de valor. É um simbolo complicado, imbuído de significados diversos, seja por 

pessoas ou comunidades, significados esses que ditam, em parte, a forma como é 

utilizado pelas forças econômicas. Uma das diferenças fundamentais entre as 

Ciências Sociais que se inclinam sobre a questão do dinheiro (a Antropologia, a 

Economia, a Pscologia e a Sociologia) diz respeito à pretensão fundamental de que 

as pessoas tem crenças racionais e lógicas em relação ao seu próprio dinheiro. 

 

Katona (1975) ressalta que a verdadeira questão não é se o consumidor é racional 

ou irracional.As decisões dos consumidores são formadas por atitudes, hábitos, 

normas sócio culturais e pela pertença de grupos. As pessoas preferem atalhos 

cognitivos e métodos empíricos. As rotinas raramente são instáveis e excêntricas 

para psicólogos, nunca incompreensiveis. Da mesma forma, o comportamento de 

grupos em bloco segue de acordo com padrões lógicos, que poderão divergir das 

formas de comportamento racional pressupostos. 

 

Os psicólogos socias e os especialistas em estudos psicométricos manifestam um 

interesse especial pela avaliação das atitudes para com o dinheiro. O pesquisador 

Furnham (1998) descobriu em estudos realizados na América Latina que o 

rendimento semanal de um indivíduo determinava a forma com que ele era visto por 

seus pares. Contudo, estudos realizados em outras partes do mundo divergem desta 

opinião.  

 

De acordo com Furnham (1998 p.82), os estudos em relação à personalidade e às 

atitudes para com o dinheiro apresentam as seguintes características: extrovertidos 

estáveis pareciam mais francos, à vontade e despreocupados a respeito do seu 

dinheiro do que introvertidos instáveis. As variáveis de personalidade, no entanto, 

parecem um fraco vaticinador das atitudes e comportamentos monetários. Outros 

autores tem se dedicado a compreender as atitudes monetárias, conforme mostra o 

Quadro 3: 
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SUJEITOS LOCALIZAÇÃO 

FATORES QUE 
INFLUÊNCIAM 
AS ATITUDES 
PARA COM O 
DINHEIRO 

FATORES 
QUE NÃO 
INFLEUNCI
AM AS 
ATITUDES 
PARA COM 
O 
DINHEIRO 

WERNIMONT 
e 
FITZPATRICK 
1972 

Diferencial 
Semântico 
Modificado 
(D.S.M) 

533 

Estudantes 
universitários, 
engenheiros, 
irmãs religiosas, 
etc. 

Grande cidade do 
Oeste dos EUA 

Experiência 
laboral, nível 
sócio 
econômico e 
sexo 

- 

YAMAUCHI e 
TEMPLER 
1982 

Escala de 
Atitude 
Monetária 
(E.A.M) 

300 
Adultos de 
diferentes 
profissões 

Los Angeles e 
Fresno, CA 

- 

Rendime
nto afeta 
as 
atitudes 
monetária
s 

FURNHAN 
1984 

Escala de 
crenças e 
Comporta
mento 
Monetário 
(E.C.C.M) 

N/D 
Estudantes 
universitários 

Inglaterra, 
Escócia e País de 
Gales 

Rendimento, 
sexo, idade e 
educação 

 

BAILEY E 
GUSTAFSON 
1986 

Escala de 
crenças e 
comporta
mento 
Monetário 
(E.C.C.M) 

N/D 
Estudantes 
universitários 

Cidade do 
Sudoeste do 
E.U.A 

Sexo - 

GRESHAN e 
FONTENOT 
1989 

Escalas de 
Atitude 
Monetária 
Modificada 
(E.M.C.C.
M) 

557 
Estudantes 
universitários e 
seus pais 

Cidade do 
Sudoeste do 
E.U.A 

Sexo - 

BAILEY E 
GUSTAFSON 
1991 

Escala de 
crenças e 
comporta
mento 
Monetário 
(E.C.C.M) 

472 
Estudantes 
universitários e 
seus pais 

Cidade do 
Sudoeste do 
E.U.A 

Sensibilidade 
e estabilidade 
emocional 

- 

HANELEY e 
WILHELM 
1972 

Escala de 
Crenças e 
Comporta
mento 
Monetário 
(E.C.M.M) 

143 N/D 
Phoenix,Tucson, 
Denver e Detroid 

Comportamen
to compulsivo 

- 

Tang 
1992 

Escala de 
Ética 
Monetária 
(E.M.M) 

769 
Estudantes 
universitários, 
gestores, etc. 

Cidade do 
Tennese Central 

Idade, 
rendimento, 
ética, 
trabalho, 
valores 
sociais, 
políticos e 
religiosos 

- 
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Quadro 3 – Estudos empíricos: características metodológicas e fatores demográficos e de 
personalidade que influenciam (ou não) as atitudes monetárias 
Fonte: Funrham e Argyle (1998) adaptado pelo autor 

 

Como demonstram os dados apresentado no Quadro 3 as pesquisas revelaram a 

existência de um conjunto complexo de atitudes para o conceito abstrato de dinheiro. 
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SUJEITOS LOCALIZAÇÃO 

FATORES QUE 
INFLUÊNCIAM AS 
ATITUDES PARA 
COM O DINHEIRO 

FATORES 
QUE NÃO 
INFLEUNCIAM 
AS ATITUDES 
PARA COM O 
DINHEIRO 

Tang 
1993 

Escala de 
Ética 
Monetária 
(E.M.M) 

6 a 
249 

Estudantes 
universitários, 
gestores, etc. 

Taiwan Idade - 

BAILEY e 
LOWN 
1994 

Escala 
Monetária 
no 
Passado e 
no Futuro 
(E.M.P.F). 

654 

Estudantes 
universitários, 
seus 
parentes e 
outros 
profissionais 

Estados do Oeste 
dos E.U.A 

- - 

BAILEY et al 
1994 

Escala de 
Crenças e 
Comporta
mento 
Monetário 
(E.C.M.M) 

344, 
291 e 
328 

Adultos 
empregados 
relacionados 
com 
estudantes 
universitários 

Arkansas e Utah, 
EUA, Victoria e 
New Sout Wales, 
Australia, 
Vancouver a, e 
British Columbia 
Canadá 

Localização 
Geográfica 

 

RUBINSTEI
N 
1981 

Escala 
Midas 

N/D 

Leitores da 
Revista 
Psichology 
Today 

EUA 

Atitudes e os 
sentimentos 
acerca do 
dinheiro 
 

- 

MEDINA et 
al 
1996 

Escala 
E.A.M 

N/D 

Americanos 
de origem 
Mexicana 
versus Anglo 
Americanos 

EUA 

Atitudes dos 
Americanos de 
origem mexicana 
para com o 
dinheiro em 
oposição às dos 
Anglo-
americanos 

 

McCLURE 
1984 

- 159 
Compradores 
Americanos 

EUA - - 

LYNN 
1991 

Escala de 
crenças e 
Comporta
mento 
Monetário 
(E.C.C.M) 

N/D - 40 países 
Atitudes para 
com o dinheiro 

- 
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O dinheiro é claramente simbólico e imbuido de significado moral e emocional. 

Essas atitudes influênciam a maneira pela qual as pessoas utilizam o dinheiro 

independente de seu perfil, quer sejam econômicas, compulsivas ou gastadoras 

depravadas, implique prazer ou dor, seja profano ou sagrado, ou seja, o dinheiro 

está longe de ser desprovido de valor e  são muitas as pessoas que utilizam o 

dinheiro de maneira economicamente racional. 

 

Simmel (1978) destaca a importância do dinheiro na sociedade que é , para a 

maioria das pessoas, um meio para atingir qualquer fim. Já Luna; Aroucas e 

Quintanilla (1995) entendem que o dinheiro é um símbolo dos bens e serviços 

trocados entre pessoas, tornando-se altamente relevante nas sociedades em que há 

índices elevados de trocas de consumo. No decorrer da socialização, as pessoas 

aprendem a dar valor ao dinheiro como forma de expressão pessoal e social. Os 

autores ressaltam ainda que o dinheiro pode ser considerado por muitos como índice 

de realização pessoal e de auto-estima, enquanto outros não lhe atribuem tanto 

valor, ou seja, a extensão do valor que é atribuido ao dinheiro está relacionada a 

padrões de consumo. 

 

Estudos apontam que, nas sociedades, o dinheiro significa o consumismo vigente. 

Para a população, o dinheiro é a engrenagem que move o mundo, a meta de todos e 

a solução para todos os problemas. Se considerarmos as crenças, não há como 

negar que o dinheiro é uma influência sobre o comportamento das pessoas. 

 

O dinheiro é um elemento que serve como mercadoria de troca, pode ser 

considerado forma de adquirir riqueza, lucro, poupança e é grande influenciador do 

consumo (HALFELD, 2004). 

 

Pesquisadores como Tang, Luna Arocas1 et al (2005), citado por Pimentel et al 

(2012), realizaram uma investigação coletando amostras na Espanha, China, 

Macedônia e Estados Unidos, com docentes, estudantes universitários e pequenos 

empresarios. Assim foi possivel identificar quatro perfis que indicam características 

                                                 
1 Tang, T.L-P., Tang, D.S-H., & Luna-Arocas, R. Money profiles: The love of Money, attitudes, and 
needs. Personal Review, 34, 603-618. Tang, T.L-P., Tiller y, K.R., Lazarevski, B., & Luna-Arocas, R. 
2005. 
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sobre como as pessoas vêem o dinheiro: 

 

 Adoradores em conseguir dinheiro: possuem atitudes positivas e 

expressam respeito e admiração em relação ao dinheiro, pois o 

consideram resultado do sucesso. Possuem planejamento cuidadoso 

do seu orçamento.  

 

 Admiradores descuidados de dinheiro: possuem atitudes positivas e 

apreciam o dinheiro, enquanto resultado do sucesso e êxito. Não tem 

planejamento cuidadoso do orçamento.  

 

 Administradores apáticos de dinheiro: possuem atitudes mais neutras, 

são denominadas como administradoras apáticas. Não avaliam o 

dinheiro de forma positiva, nem negativa, tendo uma satisfação 

intrínseca e hábitos de consumo mais simplistas, se detendo ao básico. 

 

 Indivíduos com repulsa ao dinheiro: possuem atitudes mais negativas 

quanto ao dinheiro, consideradas “avessas ao dinheiro”. Não o 

associam ao êxito e sucesso. Na sua concepção, o dinheiro é algo 

impuro. 

 

Pimentel et al (2012) ressalta que é escassa a literatura sobre a importância do 

dinheiro. Os autores ressaltam que em uma busca realizada no PsycINFO por 

publicações com o termo money no título apenas de 1150 publicações foram 

identificadas. E ainda, que a Psicologia Social precisa dar mais atenção à 

importancia do dinheiro e aos seus aspectos psicológicos e sociais. 

 

Moreira e Tamayo (1999) interpretam que o significado do dinheiro pode variar de 

indivíduo para indivíduo, podendo ir desde a conotação positiva envolvendo poder, 

prazer, progresso, cultura, estabilidade, até conotação negativa como conflito,  

sofrimento, desigualdade e renúncia. Barros e Jeunon (2009 p.2) citando Luna-



40 

 

Arocas, Fernandez e Tang2 (1998), afirmam que a maioria das investigações sobre 

dinheiro consiste em identificar fatores relacionados às medidas de atitudes e 

crenças. Para Jeunon (2004), a maneira como o indivíduo percebe o significado do 

dinheiro pode influenciar seu comportamento de consumo. 

 

Estudos da Psicologia se desenvolvem no sentido de entender porquê e como as 

pessoas se comportam em relação ao dinheiro. O dinheiro é uma convenção social 

e, por essa razão, as atitudes em relação a ele se manifestam ,em parte, por aquilo 

que as pessoas julgam que vai ser mais importante em relação aos demais.  

 

Existe uma literatura extensa sobre a Piscologia do Consumidor referente à compra, 

porém, a Psicologia do Dinheiro não tem tido muita atenção dos pesquisadores. 

McDonald 3(1994), citado por Furnham e Argyle (1998), em uma análise 

psicográfica, descobriu provas psicométricas da existência de tipos de compradores 

diferentes, categorizados da seguinte forma: 

 

 Compradores de valor: interessados principalmente em obter a melhor 

combinação preço/qualidade; 

 Compradores de moda: interessados nas últimas modas e na 

variedade, com tendência a orientar-se pela imagem e a serem 

emocionais; 

 Compradores leais: compram repetidamente em fornecedores de 

confiança e estão interessados tanto em qualidade quanto em imagem; 

 Compradores mutáveis: inconstantes, instáveis e inconsistentes; 

 Compradores de recreio: valorizam os aspectos de gozo e de 

divertimento que a compra lhes proporciona; 

 Compradores emocionais: aparentam estar confusos, ser impulsivos e 

menos sistemáticos. 

 

Existem várias categorizações psicográficas semelhantes a esta, algumas baseadas 

                                                 
2 LUNA-AROCAS, Roberto; FERNÁNDEZ, Gustavo Guzmán; TANG,  Thomas Li-Ping. La psicologia 
econômica del dinero em el contexto de los recursos humanos y el consumo. In: II Congreso 
Iberoamericano. Madrid. 1998, Espanha. 
3
 McDONALD, W. Psychology association with shopping, Psichology and marketing. 11. 549-

568. 1994. 
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em produtos específicos e outras em um tipo bem especifico, porém, esse tipo de 

pesquisa não transmite muita confiança, por se restringir à população de um país em 

especial. Ainda assim, esse instrumento pode ilustrar as formas variadas como as 

pessoas utilizam o dinheiro para comprar o mesmo produto ou serviço. 

 

A Teoria dos Jogos vem estudando o comportamento dos consumidores frente às 

atitudes de comprar, vender, consumir, poupar e se endividar.  Tem sido crescente o 

interesse dos pesquisadores sobre o comportamento dos indivíduos e suas decisões 

financeiras. Assim, entender as razões pelas quais as pessoas poupam,  do ponto 

de vista da Psicologia, tem sido objeto de pesquisas no meio cientifico. Cabe 

ressaltar que vários trabalhos têm sido desenvolvidos, ainda que de modo limitado, 

mais do que no campo da Economia. Katona (1975), um dos estudiosos sobre o 

comportamento da poupança, observou que, em pesquisas realizadas ao longo dos 

anos, com americanos, foi possível discernir um padrão consistente quanto às 

razões que motivaram as pessoas a poupar. Os motivos mencionados em maior 

escala foram  as emergências (doenças, desemprego), uma vez que para os 

respondentes o futuro era incerto, por isso deveriam se precaver criando um fundo 

de reserva. Outros motivos foram relatados tais como: velhice (respondentes na 

faixa dos 30 anos já se preocupavam com essa condição), necessidades para as 

crianças (educação); bem como a compra de uma casa e, numa escala menor, 

compra de bens duradouros. O autor ressalta que as características demográficas 

dos economizadores dependem em certo grau da definição de poupança e ainda 

que a poupança é uma função de períodos de prosperidade e de recessão e das 

taxas de juros oferecidas no mercado.  

 

Furnham e Argyle (1998) relatam que, em estudos realizados com os britânicos, a 

taxa de poupança no país girou em cerca de 3,3%. Nesse mesmo ano, no Brasil, o 

índice de correção apurado foi: 1,1655630% .Aqui a remuneração dos depósitos de 

poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O 

período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de 

depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins 

lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, 

também contado a partir da data de aniversário da conta. De acordo com o art. 12,  

da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991(com a redação dada pela Medida 
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Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012) e art. 7º, da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 

1993, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: I - a 

remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR e  II - a remuneração 

adicional, correspondente a: a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano 

for superior a 8,5% ou b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensal, vigente na data 

de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual 

ou inferior a 8,5%. O Quadro 4 representa as variações na correção dos índices da 

poupança para depósitos anteriores à 03/05/2012 e posteriores a 04/05/2012: 

 

DATA DATA FIM 

DEPÓSITOS ATÉ 03.05.2012 DEPÓSITOS A PARTIR DE 04.05.2012 (*) 

R
e
m

u
n

e
ra

çã
o

 
b
á
s
ic

a
 

R
e
m

u
n

e
ra

çã
o

 
a
d
ic

io
n
a

l 

R
e
m

u
n

e
ra

çã
o

 
to

ta
l 

R
e
m

u
n

e
ra

çã
o

 
b
á
s
ic

a
 

R
e
m

u
n

e
ra

çã
o

 
a
d
ic

io
n
a

l 

R
e
m

u
n

e
ra

çã
o

 
to

ta
l 

01/08/2014 01/09/2014 0,0602 0,5000 0,5605 0,0602 0,5000 0,5605 

02/08/2014 02/09/2014 0,0528 0,5000 0,5531 0,0528 0,5000 0,5531 

03/08/2014 03/09/2014 0,0811 0,5000 0,5815 0,0811 0,5000 0,5815 

04/08/2014 04/09/2014 0,1409 0,5000 0,6416 0,1409 0,5000 0,6416 

05/08/2014 05/09/2014 0,1252 0,5000 0,6258 0,1252 0,5000 0,6258 

06/08/2014 06/09/2014 0,1135 0,5000 0,6141 0,1135 0,5000 0,6141 

07/08/2014 07/09/2014 0,0860 0,5000 0,5864 0,0860 0,5000 0,5864 

08/08/2014 08/09/2014 0,0825 0,5000 0,5829 0,0825 0,5000 0,5829 

09/08/2014 09/09/2014 0,0638 0,5000 0,5641 0,0638 0,5000 0,5641 

10/08/2014 10/09/2014 0,0930 0,5000 0,5935 0,0930 0,5000 0,5935 

11/08/2014 11/09/2014 0,1362 0,5000 0,6369 0,1362 0,5000 0,6369 

12/08/2014 12/09/2014 0,1339 0,5000 0,6346 0,1339 0,5000 0,6346 

13/08/2014 13/09/2014 0,1393 0,5000 0,6400 0,1393 0,5000 0,6400 

14/08/2014 14/09/2014 0,0955 0,5000 0,5960 0,0955 0,5000 0,5960 

15/08/2014 15/09/2014 0,0563 0,5000 0,5566 0,0563 0,5000 0,5566 

16/08/2014 16/09/2014 0,0693 0,5000 0,5696 0,0693 0,5000 0,5696 

17/08/2014 17/09/2014 0,0883 0,5000 0,5887 0,0883 0,5000 0,5887 

18/08/2014 18/09/2014 0,1316 0,5000 0,6323 0,1316 0,5000 0,6323 

19/08/2014 19/09/2014 0,1133 0,5000 0,6139 0,1133 0,5000 0,6139 

20/08/2014 20/09/2014 0,1073 0,5000 0,6078 0,1073 0,5000 0,6078 

21/08/2014 21/09/2014 0,0856 0,5000 0,5860 0,0856 0,5000 0,5860 

22/08/2014 22/09/2014 0,0644 0,5000 0,5647 0,0644 0,5000 0,5647 

23/08/2014 23/09/2014 0,0694 0,5000 0,5697 0,0694 0,5000 0,5697 

24/08/2014 24/09/2014 0,0884 0,5000 0,5888 0,0884 0,5000 0,5888 

25/08/2014 25/09/2014 0,1229 0,5000 0,6235 0,1229 0,5000 0,6235 

26/08/2014 26/09/2014 0,1084 0,5000 0,6089 0,1084 0,5000 0,6089 

27/08/2014 27/09/2014 0,1115 0,5000 0,6121 0,1115 0,5000 0,6121 

28/08/2014 28/09/2014 0,0756 0,5000 0,5760 0,0756 0,5000 0,5760 

01/09/2014 01/10/2014 0,0873 0,5000 0,5877 0,0873 0,5000 0,5877 

Quadro 4 – Variação dos índices de correção da Poupança 
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Fonte: Banco Central 

 

No site do Banco Central do Brasil (BACEN) é possível que o poupador realize uma 

simulação sobre valores, períodos de investimento e quais serão os resultados 

adquiridos no período pré-estabelecido. O Quadro 5 representa a simulação dos 

valores para aplicação na poupança. Essa simulação permite ao poupador identificar 

o quanto ira receber ao fazer uma investimento: 

 

RESULTADO DA CORREÇÃO PELA POUPANÇA 

DADOS BÁSICOS DA CORREÇÃO PELA POUPANÇA 

DADOS INFORMADOS  DADOS INFORMADOS 

Data inicial 01/08/2013 
 

Data inicial 01/08/2013 

Data final 01/08/2014 
 

Data final 01/08/2014 

Valor nominal R$ 1.000,00 (REAL) 
 

Valor nominal R$ 1.000,00 (REAL) 

REGRA DE CORREÇÃO NOVA  
(depósitos a partir de 04/05/2012) 

 
REGRA DE CORREÇÃO ANTIGA  
(depósitos até 03/05/2012) 

DADOS CALCULADOS 

Índice de correção no período 1,0681060 
 Índice de correção no 

período 
1,0682888 

Valor percentual 
correspondente 

6,8106000% 
 Valor percentual 

correspondente 
6,8288800% 

Valor corrigido na data final 
R$ 1.068,11 
(REAL) 

 Valor corrigido na data 
final 

R$ 1.068,29 
(REAL) 

Quadro 5 – Simulação investimento em Poupança 
Fonte: Banco Central do Brasil. Adaptado pelo autor 

 

Os rendimentos da poupança são creditados mensalmente, na data equivalente à 

data de aplicação (data-base). Dessa forma, se uma aplicação na poupança for 

resgatada antes de chegar à sua primeira data-base, não fará jus a qualquer 

correção e o valor final será igual ao inicial (BANCO CENTRAL, 2014). Mesmo com 

os baixos índices de retorno da poupança, os brasileiros ainda preferem investir na 

poupança, conforme aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Rosenfield, 

encomendada pela BMF & Bovespa, que ouviu 2.000 pessoas, em mais de 100 

municípios. Os resultados indicam que a poupança e a conta corrente são os 

investimentos preferidos pelos brasileiros (CALEGARI, 2012). 

 

Furnham (1985) decidiu fazer uma pesquisa cujo objetivo foi estabelecer fatores 

determinantes das atitudes e hábitos das pessoas em relação à poupança na Grã 

Bretanha. Os resultados revelaram que as atitudes para com a poupança não são de 
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modo algum unidimensionais e envolvem fatores como crenças a respeito da 

utilidade ou não, do modo como se deve poupar, do alcance da prosperidade e da 

abnegação implícita na poupança, contrariando assim os trabalhos de Katona 

(1975), que sugeria que a poupança era considerada universalmente como objetivo 

positivo. Nesse contexto, os estudos psicológicos sobre poupança ainda estão em  

seu início. Os estudos sobre onde e porque as pessoas poupam e sobre aquilo que 

determina os padrões de poupança precisam ser desenvolvidos e, sobretudo, que 

sejam testadas as teorias econômicas racionais de como e por que as pessoas 

poupam. 

 

Desde os anos 20, psicanalistas têm se interessado pelo jogo, no qual a Psicologia 

Freudiana analisou o caso do escritor Dostoyvsky, que era um jogador patológico, e 

ligou o jogo patológico com outros traços de personalidade neuróticos e 

compulsivos, em especial ao “Complexo de Édipo”. Segundo Bergler (1958), seis 

atributos caracterizam o jogador patológico: 

 

 O jogador agarra habitualmente todas as oportunidades que tem para 

jogar; 

 O jogo do jogador exclui todos os demais interesses; 

 O jogador está cheio de otimismo e aparentemente nunca pára quando 

está para ganhar; 

 Apesar de uma cautela inicial, o jogador eventualmente acaba por 

arriscar demasiado; 

 A tensão e a excitação são vividas durante o jogo. 

 

Bergler (1958)4, citado por Rosenthal (2008), é um dos defensores da tese de que 

jogadores jogam para perder. O autor defende que o jogador patológico se rebela 

contra a autoridade dos pais e contra o princípio de realidade por eles introduzido. 

Essa pseudo-agressão do jogador estaria relacionada ao desejo pela derrota e pela 

rejeição. O autor reforça que os jogadores compulsivos estão em conflito com o 

mundo. E ainda, que os oponentes na mesa de jogos, nos cassinos, nas roletas ou 

no mercado de ações representam a mãe negadora ou o pai rejeitador. Na 

                                                 
4
 BERGLER E.The psychology of gambling. New York: International University Press; 1958. 
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concepção de Ferenczi (1926)5, citado por Furnham e Argyle (1998), o sentimento 

de absoluta certeza que é familiar a todos quantos tenham especulado na bolsa ou 

jogado num cassino é uma forma reminescente de “onipotência Infantil”. O jogador 

não possui apenas fragmentos de informações, ele desconhece as probabilidades e 

isso permite-lhe atribuir um valor exagerado àquilo que sabe, deseja ardentemente 

jogar e portanto faz apelo à magia da onipotência infantil, que nunca perdeu por 

completo, para racionalizar o seu passo arriscado.Quanto mais frágil for sua situação 

financeira, mais convencido ficará de que, desta vez, vai ganhar. 

 

É nisto que consiste a paixão do jogador : precipitar-se num estado de conhecimento 

alucinatório graças ao fato de ver números que irão sair. É inevitável que nessas 

aventuras mal avisadas, que vão contra leis da probabilidade de um modo tão 

patente e que são acolhidas com a certeza do sucesso, se vislumbre um caminho 

perdedor (WISEMAN6; 1974 citado por FURNHAM; ARGYLE; 1998). 

 

Relatos psicanalíticos do jogo procuram especificar a função psicológica deste para 

o indivíduo. Ao longo dos anos psicanalistas tem se interessado em entender o jogo: 

porque as pessoas jogam a dinheiro? O pesquisador Walker (1995) enumerou onze 

indagações em suas pesquisas sobre o jogo, dentre as quais:  

 

 Qual a real prevalência do problema do jogo? 

 Quais os traços e personalidade típicos dos jogadores: neuróticos ou 

estáveis, inteligentes ou estúpidos, morais ou imorais? 

 Quais as características demográficas associadas ao jogo: sexo, idade, 

classe socioeconômica, religião? 

 Qual o papel desempenhado pelo jogo na sociedade: distração para a 

classe operária ou reconstituição do drama dos grupos de caçadores 

pré-históricos? 

 

Furnham e Argyle (1998) lembram a  predisposição baseada na personalidade, uma 

                                                 
5 FERENCZI, S. Further Contributions to the theory and tecchniques of 

psychoanalysis. New Yor: Norton. 1926. 

6
 Wiseman,T. The money motive. London: Hodder & Stoughton. Witryol, S. & Wentworth, N. 1974. 
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abordagem que preconiza que os sujeitos que preferiam níveis de estímulos 

ambientais elevados preferiam constantemente jogar com elevado risco e vice-versa, 

fato que está ligado à extensa literatura psicológica a respeito da extroversão e da 

procura de sensações. A hipótese de que o jogo é o substituto da tomada de risco 

que foi removida da vida do dia a dia é também concepção de Goffman (1956). 

 

A Finança Comportamental tem provocado importantes discussões quando estudada 

sob a ótica das disciplinas de Psicologia, Economia e Administração, no sentido de 

compreender o relacionamento do comportamento das pessoas com crenças, 

culturas e valores. A Finança Comportamental é apenas uma abordagem agnóstica 

moderada para o estudo financeiro (THALER, 1999). 

 

Outra abordagem igualmente respeitável é a avaliação das probabilidades de ganho, 

em que Stricland et al (1966) afirmam que a perspectiva matemática se preocupa em 

como e porquê os indivíduos optam entre um ou outro jogo de azar e não com o 

porque é que jogam.Os jogadores se pautam nas informações relevantes que sabem 

e entendem sobre as probabilidades de ganhos. 

 

É importante mencionar que as teorias sociológicas sobre o jogo são numerosas. 

Devereux (1968) desenvolveu uma teoria estrutural-funcionalista que via o jogo 

como bode expiratório perfeito para as contradições do capitalismo, ou seja, na 

sociedade capitalista prosperar no jogo significa a única maneira do indivíduo 

melhorar sua condição.  

 

Downes et al (1976) realizaram vários testes em que as variáveis independentes de 

trinta e oito avaliações, incluindo características socioeconômicas como idade, 

educação, crenças, atividades de lazer e convicções políticas foram agrupadas em 

três categorias na Grã-Bretanha: 

 

1. Anomia7 – Quanto mais as pessoas são afetadas pela anomia mais tenderão 

a jogar, ou seja, a capacidade de jogar esta inversamente ligada ao nível 

sócio econômico; 

                                                 
7
 Anomia: Que não possui norma; desprovido de lei(s); sem regra(s); anarquia ou desorganização. 
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2. Alienação:8 – quanto mais o indivíduo vive alienado maior sua tendência de 

jogar como expressão de auto afirmação; 

3. Cultura de classe operária – pessoas de classe operária jogam mais do que 

as de classe média porque acreditam mais na sorte e no destino; 

4. Tomada de decisão – pessoas que não tenham liberdade de ação para tomar 

decisões no emprego jogam mais do que aquelas que tem tais oportunidades; 

5. Tomada de riscos – todos que têm empregos orientados o menos possível 

para a ação jogam mais.  

 

Cabe ressaltar que, mesmo tendo sido descobertas algumas provas para os itens 

alienação e cultura da classe operária, grande parte das teorias sociológicas são de 

cunho especulativo e difíceis de testar. O que predomina em comum entre elas é a 

afirmação de que o fator mais importante para a propensão para o jogo são as  

circunstâncias socioeconômicas e não tanto da personalidade. Downes et al (1976) 

descobriram ainda que existe um sólido padrão de jogo intergeracional, que existe 

independente da classe, sugerindo que teorias amplas baseadas na classe social 

são infundadas e que os fatores que determinam variações no envolvimento e no 

jogo, sejam quais forem, permeiam a estrutura social no seu todo e não se localizam 

apenas em um setor. 

 

Já a abordagem baseada na teoria da aprendizagem clássica e nos princípios de 

condicionamento operante focam a atenção nos planos de reforço. Em geral, os 

jogos fornecem um plano de reforço intermitente (taxas variáveis) ainda que não se 

trate do plano mais adequado para estabelecer um padrão de resposta específico, 

será possivelmente o que mais vicia, ou seja, mantem um padrão de resposta a 

longo de períodos de tempo. Cornish (1978) considera que tanto os fatores pessoais 

(psicanalíticos) e diferenças (traços) individuais quanto os fatores situacionais (teoria 

da aprendizagem sociológica) são importantes para a compreensão do 

desenvolvimento de todas as formas de comportamento do jogo. Assim, os fatores 

pessoais são importantes à medida que procuram isolar quais as diferenças 

demográficas e psicológicas -de cognição, de crenças e de personalidade-  

justificam as variações de comportamento significativas que se verificam em todas 

                                                 
8
 Alienação: É quando uma pessoa age sem saber das coisas. 
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as formas de jogo. Já as características situacionais são relevantes tendo em vista  

limitar o âmbito, a frequência, tipo e a quantidade de reforço disponível, bem como 

as consequências sociais e econômicas do jogo (FURNHAM; ARGYLE, 1998). 

 

Walker (1995) desenvolveu uma pesquisa na qual enumerou nove fatores capazes 

de interagir e predispor uma pessoa ao jogo.Destes foram confirmados: 

 

 Cultura:  poderá prescrever ou proscrever várias formas de jogo; 

 Grupos de referência: grupos com os quais o indivíduo se identifica e 

sobre os quais pode moldar vários tipos de comportamento de jogo; 

 Aprendizagem social: a forma como os jogadores noviços aprendem as 

técnicas e as consequências do jogo; 

 Personalidade: fatores e diferenças individuais que estão relacionadas 

com consequências específicas do jogo; 

 Crises e stress: extensão a que o jogo é utilizado como forma de lidar 

com situações problemáticas; 

 Tempo e lazer: o jogo constitui um aspecto importante das atividades 

de lazer; 

 Recompensas sociais: o contato social e o ambiente nos quais o jogo 

se desenrola; 

 Necessidades de excitação psicológica: o jogo funciona como uma 

droga estimulante, que as pessoas utilizam para regular a excitação; 

 Cognições: crenças e conhecimentos associados à experiência do 

jogo. 

 

Estudos apontam um grande número de teorias e abordagens sobre jogo, diversas 

das acima apresentadas .Ainda assim, mesmo as mais díspares, partilham de 

problemas semelhantes. 

 

As pesquisas desenvolvidas sobre o dinheiro no dia a dia fornecem-nos uma 

imagem diferente, consoante sejam levadas a cabo por antropólogos, psicólogos, 

economistas ou sociólogos. Enquanto alguns frisam diferenças individuais (traços, 

personalidade, experiências de infância) outros focam o contexto social do 

comportamento monetário. Mesmo com controvérsias, cada vez mais,  as disciplinas 
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se aproximam. Para psicólogos da economia e economistas da psicologia tem sido 

crescente a integração dessas áreas e a discussão a respeito da sensibilidade do 

consumidor, do fator bem estar, do pessimismo e do otimismo econômico, que tem 

sido foco dos estudos científicos. Ressalta-se ainda que são escassos os estudos 

sobre o comportamento do dia a dia em relação ao dinheiro. Grande parte das 

despesas destina-se à aquisição de posses.  

 

Existem muitos tipos de posses pessoais: casas, terrenos, automóveis, animais, 

roupas, mobílias, equipamentos domésticos, de lazer, coleções (livros, carros) 

fotografias, computador e demais tecnologias da informação. 

 

Algumas posses são necessidades e incluem tanto aquilo que é necessidade 

biológica para sobreviver e  quanto aquelas que são necessárias para participar da 

vida de todos, como telefone, maquina de lavar e etc. 

 

Existem outros artigos menos necessários: televisores e automóveis são 

facilitadores no dia a dia. E temos ainda objetos mais simbólicos, como joias, móveis 

antigos e obras de arte, que são valorizados com a expressão do “eu” ou realçam o 

status social, mesmo que sejam encarados como investimentos. Algumas posses 

são consideradas por seus proprietários como necessidades e outras como luxo. 

Para os economistas necessidades são: objetos comprados na mesma quantidade, 

independente das alterações de preço e no rendimento. Luxo: apenas são 

comprados quando se tem dinheiro (DOUGLAS; ISHERWOOD, 1979 citado por 

FURNHAM; ARGYLE, 1998).  

 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o termo luxo, substantivo 

masculino, possui os significados: a) modo de vida caracterizado por grandes 

despesas supérfluas e pelo gosto; da ostentação e do prazer; fausto, ostentação, 

magnificência; b) caráter do que é custoso e suntuoso e c) bem ou prazer custoso e 

supérfluo; superfluidade, luxúria (FERREIRA, 1986). 

Nesse contexto, grande parte do orçamento doméstico é gasto em posses, sendo 

alguns itens essenciais e outros que ampliam as possibilidades de vida. Itens como 

automóveis, telefones, máquinas de lavar, por exemplo, são uteis, enquanto outros 

representam apenas o simbolismo,  como as joias, os móveis antigos. Contudo, os 
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mais úteis são também simbólicos e, de modo geral, mais caros do que o 

necessários, pois o desejo de adquirir automóveis e roupas dão aos proprietários 

prazer e satisfação, ainda que para isso o proprietário seja conduzido a gastos 

desenfreados e atitude materialista para com o consumo.  

Sempre que o indivíduo utiliza produtos simbólicos, como é o caso das coleções, 

está tentando comunicar a seus grupos de referência características sobre si 

mesmo, sobre o que é ou gostaria de ser. Um dos maiores objetivos do indivíduo 

neste processo de comunicação é a busca pela expressão de sua individualidade. O 

comportamento de colecionar se traduz em atividade de prazer quando o indivíduo 

está a caça de novos itens. O que motiva o colecionador é a “competição”, pois para 

ele o sucesso significa ter uma coleção mais valiosa e completa do que os outros 

colecionadores (BELK, 2001). 

 

O cerne entre a Psicologia e a Economia é o de que tudo aquilo que as pessoas 

mais desejam são bens e serviços que lhes proporcionem satisfação. O dinheiro é a 

medida que estabelece quanto de bens e serviços se pode adquirir. Algumas 

pessoas valorizam muito o dinheiro e há uma necessidade de obtê-lo. O dinheiro 

não é a única força motivadora do homem, pois existem outras que afetam o 

comportamento no trabalho, no divertimento e na família. O comportamento 

econômico é afetado por considerações econômicas sensatas e racionais, mas 

também pela personalidade, atitudes, crenças, outras motivações,  relações 

familiares, amizades, classe social e, algumas vezes, por ilusões e perturbações de 

personalidade (FERREIRA, 2008). 

 

 

2.2 Comportamento do Consumidor: conceitos, papeis e processos 
 

2.2.1 Teorias sobre o Comportamento do Consumidor 
 

Um dos campos mais complexos da Teoria do Marketing é o Comportamento do 

Consumidor, pois reúne contribuições de diversas áreas da ciência, dentre elas: 

Psicologia, Sociologia, Antropologia Social e Economia, ou seja: 

 

 Psicologia Social: trata do estudo científico das atividades do homem 

como indivíduo e em suas relações com os outros indivíduos; 
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 Sociologia: estuda instituições e homens, estes não como indivíduos, 

mas como membros de grupos; 

 Antropologia Social: uma das quatro ramificações da Antropologia, 

sendo as demais a Linguística, a Antropologia Física e a Arqueologia. 

 

Embora a Economia tenha produzido as primeiras teorias formais do 

Comportamento do Consumidor, o desenvolvimento teórico desse campo de estudo 

tem-se reproduzido nos últimos anos no âmbito da abordagem das ciências 

comportamentais. Assim, existe um conjunto de teorias que permite visualizar o 

Comportamento do Consumidor, sob uma variedade de aspectos: o da Psicologia 

Geral, o da Psicologia Social, o da Sociologia e o da Antropologia Social (ROCHA; 

CHRISTENSEN, 2008). 

 

O Marketing tem como objetivo fundamental satisfazer as necessidades e desejos 

dos consumidores. Na opinião de Samara e Morsch (2005) uma das funções 

fundamentais do marketing é compreender o consumidor, pois através desse 

conhecimento poderá direcionar seus objetivos de desenvolvimento, produção e  

colocação dos produtos e serviços no mercado de forma correta, para satisfazer os 

desejos e necessidades dos consumidores, contribuindo assim para o sucesso dos 

negócios: 

“Estudo que tem como objeto conhecer profundamente o comportamento 
das pessoas, suas necessidades, seus desejos e suas motivações, 
procurando entender o processo de como, quando e porque elas compram 
é uma área de conhecimento fundamental do marketing, a qual 
denominamos simplesmente Comportamento do Consumidor” (SAMARA e 
MORSCH, 2005, pág 2). 

 

Rocha, Ferreira e Silva (2012 p.68) afirmam que: 

 

“As primeiras tentativas de entendimento do comportamento de consumo 
decorreram da Economia, que via o consumidor como um ser puramente 
racional, buscando maximizar a utilidade. Contudo, estudiosos sempre 
recusaram o enfoque limitado oferecido pela ciência Econômica, 
compreendendo que a racionalidade do consumidor não se produzia 
apenas na esfera utilitária, mas que outros mecanismos poderiam estar em 
jogo. Possivelmente a maior contribuição ao entendimento do 
comportamento do consumidor até hoje tenha vindo a Psicologia Social, um 
ramo da Psicologia que estuda os processos mentais das pessoas como 
seres sociais”. 

 

Segundo Las Casas (2007), as empresas começaram a se preocupar com o 
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comportamento dos consumidores na década de 50, pois buscavam entender o 

hábitos dos clientes e fazer uma avaliação, para assim elaborar os planos de 

marketing da forma mais correta. Ele define o estudo do Comportamento do 

Consumidor como matéria do Marketing, que se relaciona com várias áreas como: a 

Economia, Psicologia, Antropologia , Sociologia e Comunicação, tendo como 

objetivo estudar as influências e as características dos compradores, com a 

finalidade de elaborar propostas adequadas de ofertas de marketing. O processo de 

entender o consumidor não é fácil, são pessoas que a todo o momento estão 

sofrendo influências, mas o profissional de marketing utiliza desse estudo e, mesmo 

com dificuldades, identifica o comportamento do consumidor e se beneficia dele.  

 

De acordo com Mowen e Minor (2003) os primeiros estudos sobre o Comportamento 

do Consumidor datam da década de 60. Contudo, suas raízes intelectuais originam-

se com os pesquisadores Thorstein Veblen (1899), que  foram os primeiros a 

abordar o tema exageros de consumo. No século XX, iniciou-se a indagação sobre a 

maneira como os anúncios poderiam utilizar os princípios da Psicologia, mas foi 

somente na década de 50 que ideias oriundas da Psicologia Freudiana foram 

divulgadas por pesquisadores da motivação e usadas por anunciantes. Apenas com 

o surgimento do conceito de Marketing é que foi reconhecida a necessidade de 

desenvolver pesquisas sobre o Comportamento do Consumidor.  

 

Pode-se entender que Comportamento do Consumidor "são as atividades 

diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo 

os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações". (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000, p.4). 

 

Para Queiroz (2007 p. 15): 

 

“Os estudos em Marketing sobre o comportamento do consumidor 
estruturam-se com o objetivo de explicar os fatores que influenciam os 
consumidores, sãs fontes de motivação e o processo de tomada de decisão, 
e apresentam uma importante contribuição no entendimento das diferenças 
nas preferências dos consumidores de diferentes grupos socioeconômicos, 
do ponto de vista do setor varejista e dos estudos de mercado”. 

 

O Comportamento do Consumidor também pode ser definido como um campo de 
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estudo que foca as atividades do consumidor. Em termos históricos, os estudos 

centralizaram-se nas razões pelas quais as pessoas compram ou querem comprar.  

 

 

Para Kotler (2006), o campo de estudo do Comportamento do Consumidor analisa 

como as pessoas e as empresas selecionam os produtos e serviços. Como 

compram, usam, decidem que o produto não tem mais utilidade e fazem o descarte. 

Os consumidores fazem tudo isso em prol de satisfazer suas necessidades e 

desejos.  

 

O comportamento de consumo vem mudando com o passar dos tempos, pois os 

consumidores estão ficando mais exigentes, não compram mais somente pelo 

preço, mas também pela qualidade, pelo atendimento e por outros fatores que estão 

envolvidos no ato da compra. Portanto, nos dias atuais, é muito importante 

compreender o comportamento do consumidor e atingir o ponto chave para a 

realização da venda do produto ou serviço. 

 

Na visão de Zenone (2007) os gestores das organizações devem aprofundar seus 

estudos e conhecimentos a respeito das ciências comportamentais para entender os 

consumidores, tanto no planejamento, quanto na compra de fato e no pós compra. 

Pois, em mercados competitivos, todos os esforços de marketing são dirigidos ao 

consumidor, em busca de satisfazer suas necessidades e desejos. Dessa forma, 

surge à importância do entendimento do comportamento do consumidor, para que os 

planejamentos e execuções de marketing sejam eficientes. Recolher informações e 

entender o que o consumidor espera funciona como estratégia de previsão de 

comportamento futuro.  

 

Pode-se observar que cada autor tem sua teoria sobre Comportamento do 

Consumidor, mas elas conversam entre si e ressaltam o quanto importante é estudar 

esse tema para fomentar suas necessidades e desejos. 

 

 

2.2.2 Fatores influenciadores no comportamento do consumidor  
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Os principais fatores que influenciam o comportamento dos consumidores são 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Para entender esses fatores é necessário, 

inicialmente, analisar os influênciadores individuais e, depois, focar o indivíduo e o 

impacto de situações e grupos de pessoas em seu comportamento de consumo.Isso 

para avaliar de que modo os indivíduos se comportam, na condição de consumidor, 

quando são submetidos a diferentes contextos culturais. 

 

De acordo com Kotler (2006), os profissionais de marketing devem conhecer o 

comportamento do consumidor, na teoria e na prática, pois o comportamento de 

compra é influenciado pelos fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Destes, o que exerce influência maior é o fator cultural. 

 

Na concepção de Jeunon (2004), a personalidade é um fator influenciador no ato do 

consumo e esta tende, com o passar do tempo, a desenvolver traços individuais, 

esboçando determinantes para cada tipo de situação de consumo. Assim, é 

semelhante à percepção onde o espontâneo representa o processo ativo da 

percepção. 

 

Segundo Cobra (2011), o consumidor é um indivíduo único, cada consumidor tem 

diferentes reações sob estímulos iguais e isso ocorre porque cada um possui uma 

personalidade. Se todas as pessoas pensassem ou agissem do mesmo modo, em  

comportamento e escolhas, não haveria necessidade de segmentar o mercado e 

ofertar bens e serviços variados. A estrutura cognitiva ou do conhecimento, opinião 

ou crença acerca do ambiente e de si mesmo, dentro do seu ambiente psicológico, 

leva os consumidores a agir cada um de maneira diferente (COBRA, 2011). 

 

A interpretação do Comportamento do Consumidor envolve uma abordagem 

interdisciplinar de conhecimentos de Economia, Psicologia, Psicologia Social, 

Sociologia, Antropologia, do estado físico social, de inteligência, de Física, de 

Engenharia, de pesquisa operacional e da Matemática. A figura 01 representa o 

consumidor como indivíduo. Paiva e Mendes (2007) interpretam que a formação da 

personalidade do indivíduo recebe influências da família, crenças, costumes, 

valores, idade, sexo e raça e que,  para analisá-los,  deve se considerar seu 

involucro cultural. 
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Sob o aspecto dos recursos do consumidor, a opinião de Gade (2010, p.172) é de 

que os recursos que o consumidor tem disponível influênciarão em sua forma de 

consumo. O autor ressalta que variáveis como profissão, ocupação e condições 

econômicas são fundamentais para estabelecer o poder aquisitivo do consumidor, 

determinando o tipo de produto que ele irá consumir. 

 

Abordagem interdisciplinar do comportamento do consumidor 
 

Figura 1 – Comportamento individual 
Fonte: Cobra, 2011, p. 61. 

 

A figura 1 demonstra que os estudos sobre o comportamento do consumidor estão 

ligados há várias áreas do conhecimento, que esse é um tema interdisciplinar que 

envolve a Psicologia, a Antropologia, a Engenharia e a Matemática. 

 

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 192) corroboram, quando descrevem que: 

“Nenhuma outra variável é tão importante para entender o que as pessoas compram 

quanto o dinheiro”. 
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2.2.3 As influências ambientais no comportamento do consumidor 
 

Estudos de Cobra (2011) evidenciam uma série de influências ambientais e 

institucionais que agem sobre o consumidor, conforme apresentado no Quadro 5: 

INFLUÊNCIA DESCRIÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE 
FÍSICO 

O lugar, as pessoas, as coisas, o clima, os costumes do ambiente, etc. 

TECNOLÓGICAS 
As inovações tecnológicas tornam obsoleta uma série de bens, as 
expectativas de inovações tecnológicas que podem retardar a compra, etc. 

ECONÔMICAS 
Que podem estimular a compram como a facilidade de créditos ou que 
podem inibir a compra, como as restrições de crédito, a inflação, que pode 
estar diminuindo o poder aquisitivo dos compradores. 

POLÍTICAS 
O sistema político vigente em um país, que poderá estimular o consumo de 
certos produtos ou inibir outros. 

LEGAIS 

Normas, leis e regulamentos emanados dos poderes Executivo, Judiciário, 
Legislativo, que podem inibir ou estimular a compra de determinados bens. 
Um filme ou um livro proibido estimulam o consumidor a querer assistir ou 
comprar este produto. 

CULTURAIS 

É inegável a influência dos meios de comunicação sobre o consumidor, 
sejam  filmes, programas de televisão,peças de teatro, livros, artigo de 
revista ou de jornal ou até literatura de cordel do Nordeste, exercem forte 
poder de persuasão sobre o consumidor. 

Quadro 6 – Espécies de influências ambientais 

Fonte: Cobra, 2011 p. 53 

 

O consumidor recebe influencias do meio ambiente em que está inserido: 

tecnológicas (inovações),  econômicas (mudanças no cenário econômico), juridicas 

e culturais (filmes, teatro, novelas) que podem determinar se o consumidor irá 

adquirir um produto ou serviço. 

 

Já as influencias institucionais estão ligadas às organizações, sendo que ações 

governamentais, de sindicatos ou de seus concorrentes podem determinar algum 

tipo de compra ou não.  

 

Além das influencias ambientais e institucionais há que se considerar os estímulos e 

respostas, tanto para consumidores pessoa física quanto pessoa juridica. Desse 

modo, o consumidor pode responder favoravelmente ou não à mensagem recebida, 

pode comprar ou não o produto ou serviço ofertado, conforme ilustra o Quadro 6: 

ESTÍMULO DESCRIÇÃO 

AÇÕES DE MARKETING 
O planejamento estratégico em marketing visa o estímulo à 
venda de produtos ou serviços. 

VARIÁVEIS PRODUTO E SERVIÇO 
A adequação dos produtos e serviços ao gosto do consumidor 
visa estimular a compra. 
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VARIÁVEL PREÇO 
Essa é a principal arma de persuasão que o produtor faz agir 
sobre o consumidor. 

ESFORÇOS EMOCIONAIS 
A ação da publicidade, do merchandising e as ofertas da 
promoção de vendas são dirigidas a estimular o consumidor a 
comprar. 

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA 
DE DISTRIBUIÇÃO 

As vias de distribuição exercem grande influência na venda 
pela sua localização o mais próximo possível do consumidor e 
por seu impacto de persuasão. 

Quadro 7 – Estímulos e respostas 

Fonte: Cobra, 2011 p. 56 

 

As variáveis utilizadas pelo Marketing: ações de marketing, produto e serviço, preço, 

esforços emocionais e composição da estrutura de distribuição são utilizadas para 

identificar o nivel de resposta do consumidor para a aquisição de um determinado 

produto ou serviço. 

 

O ambiente físico tem fundamental importância para os consumidores,.Sua tarefa é 

influênciar comportamentos, atitudes e crenças dos consumidores. Esse ambiente 

influência o consumidor afetando os sentidos de visão, audição, olfato e tato. 

(MOWEN; MINOR, 2003, p. 250, 252). As influencias ambientais determinam o 

comportamento do consumidor da seguinte forma:  

 

 Físicos: clima, localização geográfica e ecologia determinam 

necessidades de produtos ou serviços específicos;  

 Tecnológicos: definem a adequação do produto à tecnologia, uma vez 

que não existe desejo em adquirir produto ultrapassado no mercado;  

 Econômicos: o valor financeiro pode afetar a decisão da compra;  

 Legal: o consumidor leva em consideração a legalidade dos produtos. 

(SIQUEIRA, 2005) 

 

As organizações, o governo e as instituições de classe podem exercer sobre o 

consumidor influência na aquisição de algum tipo de produto, seja por meio de 

imposição de oferta de tecnologia, fiscalização de produtos ou avaliação de um 

determinado produto, fornecendo informações que o levem a adquiri-lo ou não. 

 
2.2.4 Compra, uso e descarte 
 

Para Blackwell; Miniard; Engel (2005) comportamento do consumidor  são atividades 
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das quais as pessoas se ocupam quando obtém, consomem e dispõem de produtos 

e serviços.  

 

Os autores ressaltam ainda que existem várias atividades que abrangem a definição 

de comportamento do consumidor a saber:  

 

 Obtenção: correspondem às atividades que levam ou incluem a compra 

ou recebimento de um produto;  

 Consumo: refere-se a como, onde e sob quais circunstâncias os 

consumidores utilizam produtos ou serviços;  

 Eliminação: como os consumidores descartam os produtos e 

embalagens após o uso. É crescente o número de consumidores que, 

ao escolher comprar um produto, levam em consideração o meio 

ambiente, as relações justas de trabalho, a saúde humana e animal, o 

preço e a marca, fatores que devem ser considerados pelas 

organizações ao ofertar um produto no mercado. 

 

A figura 2 descreve o ciclo do comportamento do consumidor,  as pessoas podem 

ser influenciadas pela cultura, personalidade, renda, sentimentos familia e valores. 

Enquanto as organizações se utilizam da importância das marcas, preços, 

publicadades, promoções e boca a boca para iduzir o consumidor a adquirir algum 

produto ou serviço.  

 

Outro aspecto fundamental é a questão da obtenção, consumo e eliminação. Não 

basta o consumidor adquirir um produto, é necessário considerar a necessidade real 

daquela compra, bem como ser responsável pela maneira com que a eliminação 

ocorrerá, considerando as possibilidades de reciclagem e também de proteção ao 

meio ambiente. 
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,  INFLUÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

Cultura 
Personalidade 
Fase de vida 
Renda 
Atitudes 
Motivações 
Sentimentos 
Conhecimento 

 

Etnicidade 
Família 
Valores 
Recursos disponíveis 
Opiniões 
Experiências 
anteriores 
Grupos de pares 

 

Marca 
Propaganda 
Promoções 
Preço 
Serviço 
Conveniência 
Embalagem 

 

Atributos do 
produto 
Boca a boca 
Displays 
Qualidade 
Ambiente da loja 
Programa de 
fidelidade 
Disponibilidade do 
produto 

 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO  CONSUMO  ELIMINAÇÃO 

Como decide o que se quer 
comprar? 
Outros produtos que considera 
comprar? 
Onde comprar? 
Como pagar? 
Como transportar para casa? 

 

Como você usa o produto? 
Como guarda o produto em 
casa? 
Quem usa o produto? 
Quanto é consumido? 
Como o produto se compara às 
expectativas? 

 

Como você se livra dos 
restos do produto? 
Quanto você joga fora do 
produto após o uso? 
Se você mesmo revende 
os itens ou por 
consignação de 
terceiros? 
Como você recicla 
alguns produtos? 

 

 
 
Figura 2 – Comportamento do consumidor 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2005 p.07 

 

Nos dias de hoje as regras de consumo são determinadas pelo próprio consumidor, 

o amplo crescimento da economia bem como o aumento da concorrência, modificou 

as relações de consumo, e é fundamental considerar que as demandas de consumo 

devem atender ao consumidor considerando estilos, gostos e condição financeira. 

                                       COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
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2.2.5 As influências culturais no comportamento do consumidor 
 

Os fatores culturais envolvem a cultura, subcultura e as classes sociais. A cultura é a 

que mais determina o comportamento humano. À medida que as pessoas crescem, 

absorvem valores, percepções, preferências e comportamentos de suas famílias e 

das instituições que fazem parte. Cada cultura tem subculturas, que são mais 

específicas para os membros, como os grupos sociais, que envolvem  religiões, 

nacionalidades e região geográfica. Quando essas subculturas tornam-se influentes, 

as empresas elaboram programas de marketing específicos para atendê-las. Uma 

pesquisa de marketing realizada por Kotler (2006) e equipe revelou que diferentes 

nichos étnicos e demográficos nem sempre reagem favoravelmente à publicidade 

que é feita para o mercado de massa. A partir dessa pesquisa surgiu o marketing 

multicultural, que diferencia a publicidade para uma subcultura diferente (KOTLER, 

2006). 

 

Na concepção de Mowen e Minor (2003), numa definição clássica, cultura é um 

conjunto de padrões de comportamento socialmente adquiridos, que são 

transmitidos simbolicamente aos membros de uma determinada sociedade, por meio 

da linguagem e de outros meios. 

 

Segundo Karsaklian (2004), uma das definições sobre cultura mais utilizada é a de  

conjunto complexo, que inclui conhecimentos, crenças, artes, lei, moral, costumes e 

todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade. Durante muito tempo, discutiu-se o papel da cultura em relação ao 

consumismo: 

 

“A influência da cultura sobre o ato de compra e de consumo é hoje 
extremamente reconhecida e a maior parte das abordagens avançadas 
sobre o comportamento do consumidor integra, de uma forma ou de outra, o 
fator cultural. Entretanto, ainda que se admita que a cultura exerça um 
efeito, não se sabe ainda identificar com precisão a origem dessa influência” 
(KARSAKLIAN, 2004, p.153). 

 

Por sua vez, Boone e David (2009) acreditam que muitos consumidores optam por 

determinados produtos considerando o que os outros vão achar deles. A cultura é o 

determinante ambiental mais amplo do comportamento do consumidor. Profissionais 

de marketing precisam entender seu papel nas decisões que consumidores tomam 
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[...]. Também precisam monitorar tendências em valores culturais, assim como 

reconhecer mudanças nesses valores” (BOONE; DAVID, 2009, p. 163). 

 

Mas, mesmo que não esteja completamente claro o papel da cultura em relação ao 

sentimento do consumidor, inegável que existe influência. Uma cultura é algo 

compartilhado, conforme defende Jung (2005). Em uma cultura de consumo, como a 

nossa, a ostentação de riqueza é interpretada e usada para classificar o status de 

seu portador: 

 

“Em uma sociedade assim, a oferta constante de novas mercadorias, 
objetos de desejo e da moda, ou a usurpação dos bens marcadores pelos 
grupos de baixo, produz um efeito de perseguição infinita, segundo o qual 
os de cima serão obrigados a investir em novos bens a fim de restabelecer 
a distância social original, levando a um movimento da busca de consumo 
ilimitado que não respeita e nem pode aceitar os limites do nosso item 
ecológico” (JUNG, 2005, p.66). 

 

Boone e David (2009) também consideram decisivo o papel do grupo social no qual 

o indivíduo está inserido. Diferenças no status e na atribuição no grupo também 

podem afetar o comportamento de consumo. Outro fator importantíssimo, lembram 

os autores, é que a primeira experiência, o primeiro contato do indivíduo com a 

cultura vem da família:  

 

“O grupo familiar talvez seja o determinante mais importante de 
comportamento do consumidor por causa da interação íntima e contínua 
entre seus membros. Como em outros grupos, cada família geralmente tem 
normas de comportamento esperado e papéis e relacionamentos de status 
diferentes para seus membros” (BOONE; DAVID, 2009, p.170).   

 

Considerando que cultura é o modo de vestir, de ser e de se comportar de um povo, 

que um grupo social é aquele no qual o indivíduo está inserido e molda seus 

comportamentos e que a família é o primeiro contato com o mundo, este é o lugar 

primeiro em que valores são passados: 

 

“Não nascemos consumidores, mas aprendemos a sê-lo. Da mesma forma, 
a vontade de obter produtos não é inata, mesmo se uma necessidade 
subjacente existe, mas aprendida num contexto social e cultural” 
(KARSAKLIAN, 2004, p.263). 

 

A cultura engloba tanto elementos abstratos quanto materiais. Os elementos 

abstratos incluem valores, atitudes, ideias, tipos de personalidade e constructos 
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sumários, como religião ou política. Os componentes materiais, também 

considerados como artefatos culturais, englobam livros, computadores, ferramentas, 

edifícios, produtos específicos. No Brasil, a crença no guaraná, cujas propriedades 

terapêuticas aumentariam a força e melhorariam o desempenho sexual, representa 

um elemento abstrato da cultura brasileira. As bebidas com base de guaraná são 

símbolos da cultura brasileira, mas os consumidores brasileiros gostam de Coca-

Cola (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

 

A figura 3 revela que as influencias de etnia, raça, religião e identidade, quer seja 

regional ou nacional, estão ligadas a cultura, abstrata (comportamental), fisico 

(material): 

 

 
INFLUÊNCIAS 

Etnia 
Raça 

Religião 
Identidade regional ou nacional 

 

Cultura 

 
 
 
 
 

Abstrato Comportamental 

 

Físico Material 

Valores 
Normas 
Rituais 
Símbolo 

Artefatos 
Tecnologia 
Infraestrutura 

 

Figura 3 – Consumidor em foco 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2005 p.326) 

 

Pinheiro et al., (2011) consideram que os princípios culturais de uma sociedade são 

onde o indivíduo busca padrões de referência para seguir uma conduta. A cultura 

para os indivíduos é normativa, sendo seguida como um norte dentro de uma 

sociedade. Assim, qualquer tipo de comportamento fora das regras pré 

estabelecidas pode gerar penalidade. 
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2.2.6 As influências sociais no comportamento do consumidor 

 

Os fatores sociais influenciam o comportamento do consumidor, como grupos de 

referência, família, papéis sociais e status. Os grupos de referência são aqueles que 

exercem influência direta ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma 

pessoa. Já os grupos de influência direta são denominados grupos de afinidade, os 

primários como família, amigos, vizinhos, que são pessoas com as quais se interage 

de forma contínua e informalmente. Há também o grupo secundário, como os grupos 

religiosos e profissionais ou associações de classe, que exigem uma interação 

menos contínua (MINOR; MOWEN, 2003, p. 3). 

 

Quanto à família, seus membros constituem o grupo de referência primário. Existem 

dois tipos de família na vida de um consumidor: a família de orientação, que são os 

pais, irmãos e a família de procriação, que são os(as) esposos (as) e os filhos. Essa 

é a mais importante organização de compra de produtos e de consumo na 

sociedade. Os papéis sociais e status são grupos dos quais todos participamos, 

como família, organizações, clubes e envolvem as posições da pessoa em cada 

grupo. Essa posição pode ser definida em termos de papéis e status. O papel está 

relacionado com as atividades que se espera que a pessoa deva desempenhar e 

cada papel carrega um status (KOTLER, 2006). Nesse contexto:  

 

“Os grupos de referência de uma pessoa são aqueles que exercem alguma 
influência direta (face a face) ou indireta sobre atitudes ou comportamento 
dessa pessoa. Os grupos que exercem influência direta sobre uma pessoa 
são chamados grupos de afinidade. Alguns grupos de afinidade são 
primários, como família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os 
quais a pessoa interage contínua e informalmente. As pessoas também 
pertencem a grupos secundários, como grupos religiosos e profissionais e 
associações de classe, que normalmente são formais e exigem menor 
interação contínua”. 

 

Na concepção de Cobra (2011), os grupos de referência do consumidor são 

constuídos pela familia, amigos, classe social e  nível cultural em que o indivíduo  

encontra-se inserido. O consumo de uma familia pode ser classificado por membros 

individuais, pela familia como um todo ou em unidade domiciliar, podendo ainda ser 

autônomo (individualmente por cada membro) ou em conjunto (por diversos ou todos 

os membros). Assim, a familia recebe influencias de grupos referência, da classe 

social no qual está inserida, bem como de seu estilo de vida e  de fatores internos e 
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externos. Ressalta-se ainda que os amigos exercem grande influência sobre um 

indivíduo em um processo de decisão de compra ou na escolha de uma marca. A 

classe social e cultural influênciam tanto o comportamento social e cultural quanto os 

hábitos de compra (COBRA, 2011). 

 

2.2.7 As influências pessoais no comportamento do consumidor 
 

Para Kotler (2006), os fatores pessoais influenciam as decisões de um consumidor 

por características como o estágio no ciclo de vida, a ocupação, a cidade em que 

vive, a personalidade, a auto imagem, o estilo de vida e os valores. Essas 

características tem um impacto direto sobre o comportamento de compra, logo é 

muito importante para os profissionais de marketing conhecê-los bem (KOTLER, 

2006). 

 

O estilo de vida é maneira a qual o indivíduo vive e gasta seu tempo e dinheiro, 

refletindo suas preferências, opinião e interesses (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

1995). Solomon (2002) interpreta que a forma como o consumidor decide alocar seu 

tempo e dinheiro representa o seu estilo de vida. Portanto, em cada estágio de ciclo 

de vida do consumidor ele terá um estilo de vida, um hábito de consumo. O Quadro 

7 representa as mudanças de estilo conforme o ciclo de vida: 

 

Estágio de ciclo de vida  Estilo de vida e hábitos de consumo 

Estudantes 

 

Prática de esportes 

Recém-casado 

 

Carro, móveis, roupas 

Meio de carreira profissional 

 

Viagem, roupas, livros, cursos de 
aperfeiçoamento 

Auge da Carreira profissional 

 

Roupas, carros luxuosos, casa de praia e 
campo 

Aposentado 

 

Eventos culturais e sociais, viagens 

Quadro 8 - Mudança de estilo de vida conforme o ciclo de vida 
Fonte: adaptado de Cobra (2011 p. 63) 
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2.2.8 As influências psicológicas no comportamento do consumidor 
 

Um conjunto de fatores psicológicos, combinado a algumas características do 

consumidor, leva ao processo de decisão de compra. O profissional de marketing 

deve entender o que acontece na mente do comprador. Há quatro fatores 

psicológicos que influenciam a reação de compra do consumidor, aos estímulos de 

marketing: motivação, percepção, aprendizagem e memória (KOTLER, 2006). 

 

Segundo Minor e Mowen (2003, p. 90):  

 

“A motivação é um estado alterado de uma pessoa, o qual conduz a um 
comportamento voltado a um objetivo. Ela é constituída de várias 
necessidades, sentimentos e desejos, que conduzem as pessoas a esse 
comportamento. A motivação começa com a presença de um estímulo que 
impulsiona o reconhecimento de uma necessidade”.  

 

Desse modo, a motivação pode ser considerada como o estado de tensão 

psicológica que antecede e prepara o indivíduo para a ação de compra. 

Normalmente, ocorre a partir de um impulso interno ou externo. Com a identificação 

da necessidade, o indivíduo busca recursos para reduzir esta tensão, com base na 

necessidade inicial. 

 

2.2.9 As influências Situacionais no comportamento do consumidor 
 

Os fatores situacionais são ações que influenciam o comportamento do consumidor 

no momento da compra, que vão muito além das características da pessoa e do 

produto e são forças ligadas ao ambiente físico de compra, ao ambiente social e ao 

tempo. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2000, p. 507), influência situacional é “a 

influência que surge de fatores que são particulares a um momento e lugar 

específicos, que são independentes das características do consumidor e do objeto”. 

 

Kotler (2006) corrobora essa idéia quando afirma que os consumidores são 

influenciados por características da situação, ou seja, o ambiente físico, social, o 

tempo e o humor podem levar o consumidor a aquisição de um produto ou serviço.  

 

Segundo Curchill e Peter (2000), as principais influencias situacionais estão ligadas 
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ao ambiente físico e social. Ao comprar um determinado produto, o consumidor  

considera características como a localização da loja, o modo como as mercadorias 

estão expostas, a forma como a loja é decorada, a iluminação do local e o nível de 

barulho. À medida que a situação de compra e uso se modifica, o comportamento do 

indivíduo também pode mudar.  

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) afirmam que as diferenças entre as pessoas 

afetam os processos de decisão e comportamento de compra do consumidor. O 

instrumento para investigar as características individuais, os valores, as crenças e os 

padrões de comportamentos preferidos correlacionados com o comportamento de 

mercado é a pesquisa psicográfica.  

 

2.2.10 Processos de tomada de decisão 
 

O processo de tomada de decisão é uma maneira de mapear a mente do 

consumidor, no sentido de entender como ocorre a escolha por um determinado 

produto ou serviço. O processo de tomada de decisão baseia-se em diferenças 

individuais, influências ambientais e processos psicológicos, que atuam 

influênciando o comportamento do consumidor. 

 

2.2.11 As variáveis que Influenciam no processo de tomada de decisão de 
compra do consumidor  
 

O processo de tomada de decisão do consumidor possui diversos fatores e 

determinantes.9Engel, Blackwell e Miniard (2000), reconhecem três categorias:  

 

 Diferenças individuais;  

 Influências ambientais e; 

 Processos psicológicos influenciando o comportamento do 

consumidor. 

 

A figura 4 ilustra esse processo: 

 

                                                 
9
 ENGEL, James F.; BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W. Comportamento do consumidor. Rio 

de Janeiro: LTC, 2000.  
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Figura 4 – Processo de tomada de decisão do consumidor 
Fonte: modelo Engel, Blackwell e Miniard (2000) citado por Ceretta, 2011 

 

As influencias individuais, ambientais e psicológicas constituem o processo de 

tomada de decisão do consumidor, o cérebro processa as informações recebidas, 

que vão ajudar o consumidor para a escolha de aquisição de um produto ou de um 

serviço. 

 

Ao longo dos anos os estudiosos e especialistas têm realizado pesquisas sobre o 

comportamento humano na escolha. A conscientização de 10John Dewey, citado por 

Blackwell; Miniard e Engel (2005 p.89), entende que o comportamento de tomada de 

decisão tem sido especialmente influente. Assim, entender a forma com que as 

pessoas tomam decisões tem sido objeto de estudo de pesquisadores e 

estrategistas, exatamente por sua natureza complicada e dinâmica. 

 

2.2.12 Diferenças individuais  
 

Quanto aos recursos do consumidor cada indivíduo possui três recursos, em cada 

situação de tomada de decisão, que são: o tempo, o dinheiro e a recepção de 

informação e capacidade de processamento (atenção). Geralmente existem limites 

distintos quanto à disponibilidade de cada um, o que requer cuidado em decidir a 

alocação adequada. A capacidade do indivíduo de receber e processar informações, 

                                                 
10

 DEWEY, J. How we think. Nova York: Health, 1910. 
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que são produzidas pela cognição, possui limitações naturais, não sendo possível 

processar mais que um determinado volume de dados e estímulos.  

 

A motivação do consumidor representa a tentativa de satisfazer as necessidades 

fisiológicas e psicológicas por meio da compra e consumo de um produto. Blackwell; 

Miniard e Engel (2005 p.242) afirmam que pesquisas e estudos de marketing tem 

conduzido uma grande variedade de informações, objetivando determinar o que 

acontece quando um comportamento objetivo é energizado e ativado. Na concepção 

de Mowen e Minor (2003), motivação é constituída de várias necessidades e desejos 

que conduzem as pessoas a um comportamento voltado para um objetivo. A 

motivação tem inicio com estímulos que impulsionam o reconhecimento da 

necessidade.  

 

O envolvimento do consumidor é definido como a importância percebida ou o 

interesse pessoal em relação à aquisição, ao consumo e à disposição de um produto 

ou serviço. Conforme aumenta o envolvimento, os consumidores têm maior 

motivação para captar, compreender e elaborar informações para compra. (MOWEN; 

MINOR, 2003). Karsaklian (2013) entende que, apesar de a noção de envolvimento 

ainda ser bastante inconsistente, um consenso começa a surgir a respeito de sua 

definição:  

“O envolvimento é um estado não observável de motivação, de excitação e 
de interesse, que é criado por um objeto ou uma situação especifica e 
desencadeia comportamentos: certas formas de procura de produto, de 
processamento da informação e de tomada decisão” (KARSAKLIAN, 2013 
P.200). 

 

O conhecimento de uma pessoa acerca do ambiente de consumo está armazenado 

na memória permanente e é definido como a quantidade de experiência e 

informação que uma pessoa tem a cerca de determinado produto ou serviço. Assim, 

a forma como a informação é armazenada na memória sobre as características dos 

produtos tais como, onde, quando comprar e como usar os produtos pode contribuir 

para uma decisão na aquisição ou não de um produto ou serviço. Pesquisadores 

entendem que o objetivo principal da propaganda é vender, proporcionar 

conhecimento e informação relevantes para serem utilizadas pelo consumidor na 

tomada de decisão, em especial na solução de problemas ampliados. À medida que 

aumenta o conhecimento do consumidor sobre um produto, maior a probabilidade de 
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compra (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

 

Atitude é a quantidade de afeição ou sentimento a favor ou contra o estímulo.Para 

os pesquisadores, atitude é o sentimento afetivo que as pessoas têm em relação 

aos objetos. Para Blackwell; Miniard; Engel (2005),o comportamento é fortemente 

influênciado por atitudes sobre algum tipo de marca ou produto. Uma atitude é 

simplesmente uma avaliação geral de uma alternativa, variando de positiva a 

negativa. Como se formam com o passar do tempo, com as experiências individuais 

e os contatos de grupos, as atitudes se tornam altamente resistentes às mudanças.  

 

No conceito de Dubois (1930),  as atitudes e preferências ocupam indiscutivelmente 

grande importância entres os fatores para o conhecimento do comportamento de 

compra do consumidor.  

 

O conceito de personalidade apresenta quatro características essenciais: (1) o 

comportamento deve se mostrar coerente ao longo do tempo; (2) os 

comportamentos específicos devem distinguir uma pessoa das outras; (3) uma 

característica não pode ser compartilhada por todos os consumidores; (4) os 

pesquisadores não conseguem prever com precisão o comportamento de uma 

pessoa em situação específica, a partir de uma única medição de personalidade. Os 

indivíduos são únicos e distintos em função de sua personalidade e isso afeta a 

forma com que consomem ou avaliam produtos e serviços. Os valores podem ser 

sociais, variando conforme o meio que se está inserido, mas sendo também 

exclusivos para cada indivíduo. O estilo de vida é a maneira pela qual as pessoas 

vivem e gastam seu tempo e dinheiro. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

 

 

2.2.13 Influências ambientais 
 

Os fatores ambientais influênciam o consumidor, uma vez que, o ambiente no qual 

as pessoas vivem é complexo e ainda existem as variáveis individuais,os processos 

e os comportamentos que contribuem para a tomada de decisão do indivíduo.Essa 

decisão  envolve cultura, classe social, família, influência pessoal e situação. 

Segundo Karsaklian (2013), a influência da cultura sobre o ato de compra e de 



70 

 

consumo vem se desenvolvendo, sendo reconhecida e a maior parte das 

abordagens sobre o comportamento do consumidor associa, de uma forma ou de 

outra, o fator cultural. O conceito de Tylor11 (1994), citado por Karsaklian (2004 p. 

154), utilizado mais frequentemente, define cultura como um conjunto complexo de 

conhecimentos, crenças, artes, lei, moral, costumes bem como capacidades e 

hábitos pelo homem como membro da sociedade. 

 

Quanto a aspectos no comportamento do consumidor, a cultura se refere a valores, 

ideias, artefatos e outros símbolos que auxiliam os indivíduos a se comunicar, 

interpretar e avaliar como membros da sociedade. Para Herskovits (1960 p.31) 

cultura é: 

 

Um elemento que varia de grupo para grupo, oferece instrumentos 
psicológicos – padrões de comportamento, costumes, hábitos, moral, entre 
outros – que permitem o ser humano adaptar- se ao mundo e ao seu grupo 
e, de certa forma, regulariza a convivência com as pessoas do ambiente em 
que vive, a cultura determina o modo de vida e comportamento de uma 
sociedade. 

 

Rocha e Christensen, (2008 p. 72) compreendem que: 

 

Cultura é formada pelo conjunto de comportamento, crenças, valores, 
atitudes, padrões e normas de condutas adquiridos e compartilhados por 
um grupo social. [...] os autores reforçam que cultura é aprendida, uma das 
principais tarefas de um grupo social seja ele qual for é o de adestrar os 
indivíduos nele inseridos.  

 

Para Mowen e Minor (2003) a cultura é aprendida, não está presente em nossa 

genética, é transmitida de geração para geração e também é adaptativa, muda na 

medida em que a sociedade enfrenta novos problemas e oportunidades. A cultura 

satisfaz as necessidades por meio de provisão e regras de comportamento, nos 

suprindo com valores que determinam o que é correto, bom e importante,ou seja, o 

centro de uma cultura é um conjunto de valores específicos,que encontram-se no 

coração de funcionamento de uma sociedade e são a base de sua perspectiva de 

evolução (KARSAKLIAN, 2013). 

A classe social do indivíduo é fortemente influênciada pela família na qual a pessoa 

foi criada. As variáveis que determinam a classe social têm sido identificadas em 

                                                 
11

 TYLOR, E. Primitive culture. In. DUBOIS, B. comprendre le consommateur. Paris: Dalloz, 1994. 
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estudo de estratificação social desde a década de 30. Em uma ampla pesquisa 

realizada destacou-se para que para determinar as classes sociais é necessário 

considerar: gênero, raça, etnia e educação, resultando assim em nove variáveis 

representadas na FIG. 6. 

 

Variáveis Econômicas Variáveis de Interações Variáveis Políticas 

 
 
 
 

  

Figura 5 – Variáveis Econômicas, de interação e Políticas 
Fonte: modelo Blackwell, Engel e Miniard (2005 p. 362) 

 

Das nove variáveis identificadas os analistas do comportamento do consumidor, 

destacam seis, que seriam fundamentais na compreensão da classe social do 

consumidor: 

 

 Ocupação: é o melhor indicador único de classe social na maioria das 

pesquisas do consumidor. O trabalho que o consumidor desempenha 

afeta fortemente o seu estilo de vida e seus padrões de consumo; 

 Desempenho pessoal: o status de uma pessoa também pode ser 

influenciado pelo seu sucesso, embora a renda não possa servir como 

um bom indicador de classe social geral, pode servir como um gabarito 

para o desempenho pessoal dentro de uma ocupação. O desempenho 

pessoal também envolve outras atividades diferentes daquelas 

relacionadas ao emprego; 

 Interações: as pessoas sentem-se mais à vontade quando estão com 

outras, de valores e comportamento semelhantes. As associações à 

grupos e as interações são consideradas um determinante fundamental 

da classe social de uma pessoa; 

 Posses: são símbolos de associação de classe – não apenas no 

número de posses, mas na natureza das escolhas feitas. Posses e 

riquezas estão relacionadas; 

Ocupação 
Renda 

Riqueza 

Prestigio pessoal 
Associação 
Socialização 

Poder 
Consciência de classe 

Mobilidade 
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 Valores de orientação: os valores indicam a classe social à qual o 

indivíduo pertence. Quando um grupo de pessoas divide um conjunto 

comum de convicções abstratas, que organizam e relacionam atributos 

específicos, é possível categorizar um indivíduo em um grupo pelo grau 

em que ele possui esses valores; e 

 Consciência de classe: uma das variáveis políticas fundamentais da 

classe social é a consciência de si mesma, como um grupo distinto de 

interesses políticos e econômicos semelhantes. (Blackwell, Miniard 

Engel, 2005) 

 

No Brasil, o critério de classificação das classes sociais baseia-se em um sistema de 

pontuação de acordo com a posse de bens de consumo duráveis, instrução do chefe 

da família e a presença de empregados domésticos, entre outros fatores. 

(CHURCHILL; PETER, 2000). 

 

Nesse contexto, a classe social afeta o comportamento do consumidor de várias 

formas, pois os consumidores associam marcas de produtos e serviços com classes 

sociais específicas, que podem também ser utilizadas para segmentar mercados. Os 

pesquisadores, quando necessitam segmentar o mercado por meio da classe social, 

buscam a identificação do uso do produto por esse grupo, comparação de variáveis 

para a segmentação de classe com outras variáveis (renda, ciclo de vida), descrição 

de características de classe social identificadas no mercado-alvo e o 

desenvolvimento de programa de marketing que maximize a eficácia do mix de 

marketing com base na consistência com atributos de classe social (BLACKWELL, 

MINIARD ENGEL, 2005). 

 

Os autores conceituam família como um grupo de duas ou mais pessoas unidas por 

laços de sangue, casamento ou adoção que vivem juntas ou não.Silva e Barbosa 

(2011) interpretam que a família é a base do processo de socialização de consumo e 

principal responsável pela construção da identidade, das opções de vida e das 

escolhas de consumo das pessoas. Portanto, muitas vezes a decisão de compra é 

construída por meio de um processo coletivo e participativo, no qual cada membro 

da estrutura familiar contribui significativamente no processo. 
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Karsaklian (2013) afirma que, de acordo com analistas, a família é vista como uma 

célula social, uma unidade de consumo. De acordo com Mowen e Minor (2003), o 

termo família é um subgrupo contido dentro de uma classificação mais ampla. 

Existem varias questões a serem consideradas para uma tomada de decisão de 

compra na família, uma delas é determinar quais membros da família possuem mais 

influência no processo decisório a cerca de um produto ou serviço. Os autores 

reforçam que à medida que uma pessoa da família aumenta a sua contribuição 

financeira, maior sua influência no processo decisório. 

 

A influência pessoal é a forma com que as pessoas diferem, o que afeta os 

processos de decisão e comportamento de compra.A pesquisa psicográfica surgiu 

para investigar as características individuais, os valores, crenças e padrões de 

comportamentos preferidos, correlacionados com o comportamento de mercado. 

 

Independentemente da nacionalidade, raça e etnia, as influências pessoais alteram 

as ações no comportamento humano, ou seja, essa influência é afetada por aqueles 

com quem nos associamos e pode tornar- se um grupo de referência comparativo ao 

comportamento do outro. (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000).  

 

Assim, ao buscar ativamente o conselho de outras pessoas em um dado momento, 

o grupo serve como influênciador ou líder de opinião, fontes confiáveis e necessárias 

acerca da realidade em algumas situações. Dentre eles, destaca-se a família, como 

unidade primária de tomada de decisão, com um padrão complexo e variado de 

papéis e funções. 

 

2.2.14 O modelo de comportamento do consumidor de Etzel  
 

 

O modelo de Etzel et al. (2001), demonstra de forma simples e objetiva que, para 

lidar com o ambiente de marketing e fazer suas compras, o consumidor 

necessariamente envolve-se em um processo de decisão, cuja meta é “solucionar 

um problema” .Este pode ser resolvido por meio de uma compra e, para tanto, deve 

percorrer uma série de estágios lógicos para chegar à decisão de compra, sendo 

que durante todo esse processo poderá sofrer várias influências. A figura 6 
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representa o fluxo para o processo de compra do consumidor 

 

 

 

 

Figura 6 – Processo de decisão de compra ampliado 
Fonte: Adaptado pela Autora a partir de Etzel et al (2001) 

 

O processo de decisão de compra configura-se como a junção de fatores sociais, 

psicológicos, fatores situacionais e de informação, que de forma conjugada, 

contribuem para a realização de todas as demais fases ou estágios do processo 

de compra (ETZEL et al, 2001). 

 

No processo de tomada de decisão do consumidor o termo influência está orientado 

para resultados e ligado tanto ao ato de influênciar ou modificar o comportamento do 

consumidor dirigindo sua compra quanto para o fato de os consumidores 

influênciarem as organizações em relação a seus produtos, preços, promoções e 

operações (OLIVEIRA, 2011) 

 
 

2.2.15 O modelo de comportamento do consumidor de Kotler  

 

O consumidor recebe influências culturais, sociais, individuais,psicológicas, bem 

como do ambiente externo,em seus aspectos econômico, tecnológico, político e 

cultural. O conjunto de atributos e vantagens como preço, propaganda, escolha do 
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produto, da marca, do revendedor, do momento da compra e da quantidade 

comprada, são fundamentais no processo de escolha de decisão da compra de um 

produto ou serviço. A figura 7 demonstra o modelo de comportamento de compra do 

consumidor. 

 

 

Figura 7 – Modelo de comportamento De compra do consumidor 

Fonte: KOTLER (1998, p.162) 

 

Este modelo representa a sequência de etapas que influem de forma substancial no 

processo de tomada de decisão de compra do consumidor. Segundo Kotler (1998), o 

consumidor considera em seu processo de tomada de decisão os seguintes fatores: 

a) Fatores culturais: este fator é o que mais exerce influência sobre o 

comportamento do consumidor, pois a cultura é o determinante mais fundamental 

dos desejos e do comportamento de uma pessoa; b) Fatores sociais: os grupos de 

referência de uma pessoa compreendem todos aqueles que têm influência direta ou 

indireta sobre as atitudes ou comportamento da pessoa,tais como família, posição 

social, entre outros; c) Fatores pessoais: incluem  idade,  estagio do ciclo de vida, 

ocupação, situação econômica, estilo de vida, personalidade e autoestima; d) 

Fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes.São 
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fatores importantes que influênciam as decisões de compra de uma pessoa. 

 

2.2.16 O modelo Engel, Blackwell e Miniard como referência no processo de 
tomada de decisão 
 

O modelo de decisão do consumidor (modelo PDC) abrange Reconhecimento da 

Necessidade, Busca de informações, Avaliação de Alternativas Pré-compra, Compra, 

Consumo, Avaliação Pós-consumo e Descarte. A figura 8 representa as etapas 

relacionadas ao processo de decisão do consumidor. 

 

 

Figura 8 – Processo de decisão do consumidor 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel (2005 p. 104) 

 

Para desenvolvimento desse estudo optou-se por adotar o modelo de Processo de 

Decisão do Consumidor de Blackwell; Miniard e Engel (2005), que engloba o 

descarte, processo fundamental se considerarmos um desenvolvimento ambiental 

sustentável. O modelo Processo de Decisão do Consumidor de Blackwell; Miniard e 

Engel (2005) possui como foco central a esquematização do processo decisório de 

compra, que vai do reconhecimento da necessidade até os procedimentos para 

descarte. Esse modelo busca ainda compreender de que modo a mente humana 

processa as informações recebidas. 
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O reconhecimento da necessidade: ocorre quando o indivíduo sente a diferença 

entre o que percebe ser o ideal versus o estado atual das coisas, que seja suficiente 

para fazer surgir e ativar o processo decisório de compra, ou seja, o reconhecimento 

da necessidade só  ocorre quando a divergência entre o estado atual e o desejado 

atinge ou excede certo nível (BLACKWELL; MINIARD E ENGEL, 2005). A figura 9 

estabele as considerações do consumidor para a aquisição de bens e serviços. 

 

Como consumidores tomam decisões para compra de bens e serviços 

 Reconhecimento 
da Necessidade 

 

 
 

 

 Busca de 
Informação 

 

 
 

 

 
Avaliação de 

Alternativas Pré-
compra 

 

 
 

 

 Compra  

 
 

 

 Consumo  

 
 

 

 Avaliação Pós -
consumo 

 

 
 

 

 Descarte  

   

Figura 9 – Modelo de Processo de Decisão do consumidor (modelo PDC) 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel (2005 p. 73) 

 

O processo de reconhecimento da necessidade está centrado no grau de 

discrepância. Dessa forma, o reconhecimento da necessidade ocorre quando as 

alterações, tanto no estado real quanto no desejado, proporcionam um 

desalinhamento perceptível. A figura 10 trata do processo de reconhecimento da 

necessidade do consumidor. 
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Figura 10 – Processo de reconhecimento de necessidade 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel (2005 p. 104) 

 

Segundo Pinheiro et al., (2006), o reconhecimento do problema ou necessidade é a 

percepção de que existe uma distancia significativa entre as situações em que a 

pessoa se sente confortável e as que enfrenta de fato. 

 

A Busca de informações: ocorre a partir da procura pelas informações 

armazenadas na memória, é a denominada busca interna, recuperando o 

conhecimento da memória ou tendências genéticas. A busca externa resulta na 

coleta de informações entre os pares, familiares e mercado, a aquisição de 

informações relevantes para decisão. 
 

 

Figura 11 – Processo de busca interna 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel (2005 p. 113) 

 

A extensão e a profundidade da busca são determinadas por variáveis como 

personalidade, classe social, renda, tamanho da compra, experiências passadas, 

percepção da marca e satisfação dos consumidores.  
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Se o consumidor está satisfeito com um determinado produto dificilmente a 

concorrência irá obter sua atenção .Assim, as empresas de sucesso priorizam 

manter seus consumidores satisfeitos, pois as empresas percebem que, se o 

consumidor está infeliz com seus produtos ou serviços ocorre uma expansão na 

busca de opções que possa atrair esse consumidor. (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

 

Diversas são as fontes de informações que os consumidores buscam para auxiliar 

na tomada de decisões na aquisição de um serviço ou produto com o qual se sintam 

confortáveis. Essas fontes são categorizadas do seguinte modo: 

 

(1) Dominadas pelo profissional de marketing (fabricante, varejista): tudo 

que o fornecedor faz com intenção de informar, persuadir, tal como a 

forma como usa propaganda, pessoal de vendas, informes, sites e 

materiais em pontos-de-venda. 

 

(2) Dominadas por outros profissionais, não mercadológicos: incluem 

amigos, família, líderes de opinião e mídia. 

 

Apesar da crescente participação da internet na busca de informações, muitas 

influências ocorrem por meio do boca a boca ou por outras fontes de avaliação de 

produtos, tais como relatórios de consumidores, de industrias, governo ou noticias 

de mídia de massa.  

 

A medida que o consumidor é exposto à informação resultante da busca externa, ele 

começa a processar o estimulo. A Figura 12 descreve os espaços envolvidos no 

processamento de informações: 

 

 

Processamento de informações 

 
 Exposição  
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Figura 12 – Processamento de informações 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2005 p. 77 

 

Exposição: a informação e a comunicação persuasiva devem alcançar os 

consumidores. Uma vez que a exposição ocorre, um ou mais sentidos são ativados 

e o processo preliminar inicia-se em seguida. Atenção: Após a exposição, o passo 

seguinte é alocar ou não a capacidade de processamento para a informação 

recebida. Quanto mais relevante é o conteúdo da mensagem, mais atenção atrairá. 

Compreensão: Se a atenção for atraída, a mensagem será analisada de acordo 

com as categorias de sentido arquivadas na memória. O esperado pelo profissional 

de marketing é que ocorra uma compreensão apurada. Aceitação: Compreendida, a 

mensagem pode ser considerada inaceitável (um resultado comum) e ser 

dispensada ou aceita. O objetivo da mensagem é modificar ou alterar as crenças ou 

atitudes existentes, mas a mensagem deve ser aceita antes que isso aconteça. 

Retenção: O objetivo de quem persuade é que a nova informação seja aceita e 

guardada na memória de uma forma aceitável dento do sistema ou estrutura 

(Blackwell; Miniard; Engel, 2005). 

 

Os consumidores são expostos a grande quantidade de informações ,cujo objetivo é 

chamar sua atenção.No entanto, cada um compreende, aceita e retém apenas 

algumas delas. O valor da marca e sua imagem favorável  nas mentes dos 

consumidores  auxiliam as empresas a introduzir suas mensagens no pequeno 

grupo.  
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Avaliação de alternativas: é nesse momento que o consumidor avalia os recursos 

que dispõe, os benefícios esperados e quais são suas opções, buscando a 

alternativa ideal.Após o processo de busca com as alternativas identificadas, o 

consumidor procura repostas para questões como: quais minhas opções? Qual a 

melhor entre elas? Comparam, contrastam e selecionam a partir de vários produtos 

ou serviços. Os consumidores usam avaliações novas ou preexistentes 

armazenadas na memória para selecionar produtos, serviços, marcas e lojas que 

mais provavelmente lhe trarão satisfação com a compra e o consumo. Assim, o 

esquema com os componentes básicos do processo de avaliação de alternativas, 

criado por Engel, Blackwell e Miniard (2000) é um instrumento para auxiliar o 

consumidor nesta etapa. A figura 13 apresenta os critérios de avaliação de 

alternativas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Critérios de avaliação de alternativas 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2005 p.80 

 

Cabe ressaltar que, os atributos das alternativas avaliadas podem ser salientes e  

determinantes, afetando  tanto as estratégias de marketing quanto as de 

propaganda. Os atributos salientes podem ser, por exemplo, na compra de um carro,  

preço, confiabilidade. Quanto aos tributos determinantes (detalhes, estilo, 

acabamento e tipo de porta-copos) podem determinar qual a marca ou loja o 
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consumidor irá escolher. Os consumidores normalmente monitoram atributos  como 

quantidade, tamanho, qualidade e preço. Contudo, se o consumidor tem em mente 

produtos ou serviços capazes de satisfazer suas necessidades, é possível que nem 

ocorra essa fase no processo de avaliação de alternativas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Avaliação de alternativas 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2005 p.80 

 

Churchill e Peter (2000) consideram que é por meio do processo de avaliação das 

alternativas que os consumidores buscam identificar a compra que resultará em 

maior valor agregado e considerar a relação custo/ beneficio esperada. Em caso de 

compras de produtos de alto custo, a experiência da loja é fator decisivo e os 

vendedores da loja podem ser determinantes no processo de informação e 

aconselhamento (SEMENIK; BAMOSSY, 1995, p. 215). Compra: após decidir, o 

consumidor escolhe um vendedor ou qualquer outra forma de aquisição de produto 

ou serviço, tais como catalogo, vendas eletrônicas anunciadas em TV, internet ou 
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venda direta. A seguir, vem a escolha dentro da loja, que é influênciada pelo 

vendedor, pelas vitrines, por meios eletrônicos e propaganda no ponto de venda. Os 

consumidores às vezes compram algo diferente daquilo que pretendiam ou optam 

por não comprar nada em razão de algo que acontece durante o estágio de compra 

ou escolha (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). A figura 15 representa o 

processo de compra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Compra 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel (2005 p.82) 

 

Consumo: após realizar a compra e tomar posse do produto, o consumo pode 

ocorrer –  ponto no qual o consumidor utiliza o produto.Isso pode ocorrer  

imediatamente após a aquisição do produto ou em momento posterior. A forma como 

o consumidor utiliza o produto também afeta o quanto está satisfeito com a compra e 

se essa marca ou produto serão considerados no futuro.  
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Figura 16 – Consumo e Avaliação Pós consumo 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2005 p.82 

 

Descarte: os consumidores têm várias maneiras de descartar os produtos 

adquiridos, quer optando pelo descarte completo, reciclagem ou revenda. Por 

exemplo, o processo de um descarte de um carro pode ocorrer com a venda a outro 

consumidor, a troca por outro ou ainda levá-lo ao ferro velho. No caso de outros 

produtos, o consumidor pode dispensar a embalagem, o manual ou próprio produto. 

Nesses casos, a reciclagem e a preocupação ambiental desempenham um papel 
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importante nos métodos de descarte do consumidor. Avaliação pós consumo:  

momento no qual o consumidor experimenta a satisfação ou insatisfação na 

aquisição de uma marca ou produto. A satisfação ocorre quando o desempenho 

percebido confirma as expectativas dos consumidores. Já a insatisfação acontece 

quando a experiência e performances são frustrantes. A figura 17 descreve o 

descarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Descarte 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel (2005 p.82) 

 

O modelo PDC utilizado nas organizações: um dos objetivos do modelo PDC foi 

auxiliar os profissionais de marketing, analistas de mercado e pesquisadores a 

estudar os clientes e consumidores. É possível à gerência de uma organização 

Estímulos 
 

 Dominado pelo 
Profissional de 
Marketing 
 

 Dominado por 
Profissionais 
Não 
Mercadológicos 

Exposição 

Atenção 

Compreensão 

Aceitação 

Retenção 

 
 
 
 
 
Memóri

a 

Busca 
Interna 

 

Busca 

Busca 
externa 

Reconhecimento 
de Necessidade 

Avaliação 
de 

Alternativas 
 

Diferenças 
Individuais 

 

 Recursos do 
Consumidor 

 Motivação e 
envolvimento 

 Conhecimento  
 Atitudes 
 Personalidade, 

Valores e 
Estilo de Vida 

 

 

Influências 
ambientais 

 
 

 Cultura 
 Classe Social 
 Influências 

Pessoais 
 Família 
 Situação 

 
Compra 

 
Consumo 

Avaliação 
pós compra 

 
Insatisfaçã

o 

 

Satisfação 

Descarte 



86 

 

adaptar um produto ou serviço buscando investigar,por meio do diagnóstico do 

processo de tomada de decisão do consumidor, quais as adequações serão 

necessárias para ofertar um determinado produto ou serviço. O Quadro 9 apresenta 

um modelo de diagnostico para a tomada de decisão. 

 

Continua 

DIAGNOSTICANDO O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DO CONSUMIDOR 

 

Reconhecimento da necessidade 

1. Quais as necessidades e motivações são satisfeitas pela compra e uso de um produto? 
(Isto, é, quais benefícios são perseguidos pelos consumidores?) 

2. Estão essas necessidades adormecidas ou são neste momento percebidas como 
necessidades sentidas pelos compradores em potencial? 

3. Quão envolvida com o produto está a maioria dos compradores em potencial no 
segmento de mercado-alvo? 

 

Busca de informações 

1. Quais as informações relacionadas ao produto ou marca são armazenadas na memória? 
2. É o consumidor motivado a buscar fontes externas para encontrar informações sobre 

alternativas disponíveis e suas características? 
3. Quais fontes de informação especificas são utilizadas mais frequentemente quando uma 

pesquisa é realizada? 
4. Quais as características do produto ou atributos são o foco da pesquisa realizada? 

 

Avaliação de Alternativas Pré compra 

1. Em qual extensão os consumidores se engajam na avaliação e comparação de 
alternativas? 

2. Quais os produtos ou marcas alternativas são incluídas no processo de avaliação? 
3. Quais critérios avaliativos do produto (atributo) do produto são usados para comparar 

variáveis alternativas? 
a. Quais são as mais salientes na avaliação? 
b. Quão complexa é essa avaliação (Isto, é usando um único atributo em oposição a 
vários em combinação? 

4. Quais são os resultados da avaliação levando em consideração cada uma das 
alternativas de compra candidatas? 
a. O que se acredita ser verdadeiro a respeito das características e atributos de cada 
uma? 
b. Elas são percebidas como diferentes em aspectos importantes, ou são vistas como 
essencialmente a mesma? 

5. Que tipo de regra de decisão e usada para determinar a melhor escolha? 
 

Compra 

1. O consumidor gastará tempo e energia nas compras até que a alternativa preferida seja 
encontrada? 

2. O esforço no processo de decisão adicional é necessário para descobrir a melhor saída 
de compra? 

3. Quais são os modelos de compra preferidos (isto, é, lojas de varejo, em casa ou de 
outras formas? 
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Conclusão 

 
DIAGNOSTICANDO O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DO CONSUMIDOR 

 
Consumo 

1. Como o consumidor está usando o produto? 
a. Com o propósito pretendido? 
b. Como recomendado nas instruções de uso/cuidado? 
c. Para resolver problemas para os quais o produto não foi projetado? 

2. Quais outros produtos são usados em conjunção com o produto? 
3. Onde o produto é guardado quando não está em uso? 
4. Qual a frequência normal de uso e duração do consumo? 
5. E relação à compra onde e quando o consumo ocorre? 
6. Como estão os membros da família, amigos e outros envolvidos no consumo? 

 
Avaliação Pós Consumo 

1. Qual o grau de satisfação ou insatisfação é expresso em relação às alternativas 
utilizadas previamente nessa categoria de produto ou serviço? 

2. Quais as razões apresentadas para a satisfação ou a insatisfação? 
3. A satisfação ou insatisfação foi compartilhada com outras pessoas para ajuda-las nos 

seus comportamentos de compra? 
4. Existe uma intenção de recompra de alguma das alternativas? 

a. Se não, porque não? 
b. Se sim, essa intenção reflete fidelidade à marca ou inércia? 

 
Descarte 

1. Quando os consumidores descartam o produto? 
a. Quando o produto é completamente consumido ou usado? 
b. Quando o consumidor se cansa do produto? 
c. Quando uma alternativa melhor chega? 

2. Como o consumidor descarta o produto? 
a. O consumidor joga o produto fora em casa ou em algum outro lugar? 
b. O consumidor se cansa do produto? 
c. O consumidor doa o produto para uma organização sem fins lucrativos ou oferece a 
um amigo? 

3. Como o consumidor descarta a embalagem? 
4. Qual a função assume a preocupação ambiental na opção de descarte? 

 

Quadro 9 – Diagnosticando o processo de tomada de decisão do consumidor 
Fonte: adaptado de Blackwell; Miniard e Engel, 2005 p.98 

 

O modelo PDC tem sido utilizado por grandes fabricantes, varejistas e organizações 

sem fins lucrativos para identificar as relações entre as variáveis que afetam a 

tomada de decisão do consumidor,para identificar os tópicos para pesquisas 

adicionais e desenvolver e implementar estratégia de marketing. (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL 2005). 
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2.3  O Ensino superior Brasileiro: Profissão e Mercado de Trabalho 
 

A crescente expansão do ESB, a oferta de cursos superior e a realidade dos alunos 

egressos ainda é delicada no país. È preciso ampliar o número de Graduados, que 

no ano de 2010, era de cerca de 10 milhões. (MENEZES-FILHO, 2012). Mesmo com 

a crescente demanda por mão de obra qualificada, desde a decada de 70, fato que 

transformou a demanda educacional no País, a educação ainda é um investimento 

realizado pelo indivíduo que deseja maximizar os fluxos de rendimento ao longo da 

vida ou, de maneira mais ampla, maximizar a utilidade futura. E mesmo com as 

novas modalidades de ingresso no ESB, ainda é um investimento de alto custo.  

 

Desse modo, a decisão de investir em educação ocorrre a partir da análise dos 

rendimentos esperados, deduzidos os custos para sua obtenção, considerando 

ainda o valor presente da renda ao não fazer o investimento. Deve-se verificar ainda 

as despesas envolvidas nas mensalidades escolares, livros, dentre outros. É 

necessário que, ao decidir por um investimento em educação seja considerada 

também qual a taxa de retorno se obterá (BENEWITZ; ZUCKER, 1971).  

 

Segundo Bartalotti; Menezes-Filho (2007) espera-se que o indivíduo escolha uma 

carreira que possa proporcionar-lhe uma maior taxa de retorno, juntamente com 

renda, status associado à carreira e perspectiva de empregabilidade. Uma vez que o 

sucesso é o resultado mensurado pela renda e posição social. Ehrenberg12
 (2004 

p.24) citado por Bartalotti; Menezes-Filho (2007) 

 

Estudantes precisam decidir não apenas qual Universidade frequentar, mas 
também que áreas específicas estudar e que carreira entrar. Não 
surpreendentemente, as escolhas de cursos dos estudantes são fortemente 
influenciadas pelas oportunidades econômicas nas ocupações para as 
quais um curso os prepara, pelas condições não-pecuniárias de emprego 
nestas ocupações, pela sua aptidão acadêmica e pela composição de 
gênero das pessoas que já exercem esta ocupação (EHRENBERG, 2004, 
p. 24) 

 

Assim, a escolha de curso superior não é o resultado direto de um cálculo dos 

custos e benefícios e das alternativas disponíveis. Há que se considerar um conjunto 

de informações ou representações socialmente pré-estabelecidos. Outro aspecto a 

                                                 
12

 EHRENBERG, R. Econometric studies of higher education. Journal of Econometrics, n. 121, p. 
19-37, 2004 
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ser considerado é o fato de que o aluno ao final do curso ou durante sua trajetória 

precida lidar com a conclusão do curso bem como sua inserção no mercado de 

trabalho. 

 

A abordagem literária referente as escolhas do indivíduo em sua trajetória 

educacional apresenta duas possibilidades quanto às escolhas do curso superior: a 

teoria da escolha racional e as teorias disposicionalistas de Bordieau. (KNOP, 2008). 

 

A perspectiva da tomada de decisão trouxe o conceito de que os consumidores são 

tomadores de decisão racionais e esse foi o foco central na década de 80,pois os  

pesquisadores que acreditavam que a compra é resultado da primeira percepção 

dos consumidores de que existe um problema. As etapas de reconhecimento do 

problema, busca, avaliação da alternativa, escolha, avaliação e pós aquisição, 

resultavam em um processo racional de resolução do problema. Essa abordagem 

baseia-se na psicologia cognitiva e na ciência da economia.  

 

A perspectiva experimental é aquela na qual os consumidores compram produtos e 

serviços a fim de se divertir, criar fantasias e obter emoções e sentimentos, ou seja, 

as compras são realizadas por impulso, e a busca por variedade está classificada 

dentro da perspectiva experimental. Essa perspectiva origina-se na psicologia 

experimental e em áreas da sociologia e antropologia. 

 

A perspectiva da influência comportamental ocorre quando forças ambientais 

extremas impulsionam os consumidores a fazer compras, sem necessariamente, 

desenvolver antes sentimentos ou opiniões sobre um determinado produto ou 

serviço. Nesse caso, a ação resulta da influência direta de forças do ambiente sobre 

o comportamento, como dispositivos de promoção de vendas, normas culturais, o 

ambiente físico ou pressões econômicas. (MOWEN; MINOR, 2003). 

 

A teoria da escolha racional preconiza que as pessoas agem de acordo com seus 

interesses, na tentativa de maximizar a utilidade de suas decisões. As escolhas 

realizadas durante a carreira educacional se baseariam em cálculos de custos, 

benefícios e probabilidades de sucesso diante de várias opções.Este é o 

pensamento de autores como Boudon (1974) e Erikson, Jonsson, (1996) citados por 
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Knop (2008).  

 

Os ambientes sociais influênciam as informações dos indivíduos sobre o sistema 

universitário e o mercado de trabalho existindo, assim, uma interação entre uma 

ação racional e os objetivos não-racionais do indivíduos. (KNOP, 2008). 

 

Segundo Ortiz (1972), Pierre Bourdieu, um dos maiores colaboradores para os 

estudos sobre os indivíduos e estrutrura da sociedade contemporânea, a sociologia 

disposicionalista fundamenta-se na teoria da ação. O estudioso enfatizava um 

aprendizado passado, a idéia do habitus, e a reinterpreta como elemento explicativo 

das estruturas e das práticas sociais. Surge assim, a teoria bourdiesiana baseada 

habitus, que é um sistema de disposições constituídas a partir de um princípio 

gerador diretamente vinculado à origem de classe do indivíduo. Bordieau apresenta 

a abordagem das teorias dispocionalistas quando considera o passado incorporado 

dos indivíduos, em relação aos comportamentos sociais. A socialização é 

compreendida como um processo de incorporação de disposições para sentir, 

pensar, avaliar, agir. Bordieau, juntamente com Jean- Claude Passeron, congrega a 

opinião de que a origem social do estudante está correlacionada com o curso 

superior escolhido pelo indivíduo, sendo denominada como teoria da ação. 

 

A escolha do indivíduo sempre estará atrelada ao contexto, visualizado a partir de 

um "horizonte de ações", que ao mesmo tempo limita e considera nossa visão de 

mundo e as escolhas que estão disponíveis para nós. Para as escolhas relacionadas 

ao curso superior, o indivíduo pode considerar o ponto de vista pessoal, o horizonte 

de ações, o mercado de trabalho e as instituições de ensino superior (KNOP, 2008). 

Desse modo, as escolhas dos indivíduos por um curso superior e sua carreira 

profissional também está associado ao mercado de trabalho e ao contexto social em 

que estão inseridos.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos que nortearam esse estudo, 

com os seguintes temas: caracterização da pesquisa, unidade de observação, 

população e amostra, procedimentos para coleta  e para análise dos dados. 

 

3.1  Caracterização da Pesquisa 
 

Este trabalho baseou-se em pesquisa de campo de natureza descritiva e para 

atender aos objetivos foram empregadas abordagens qualitativa e quantitativa. Para 

complementar o estudo quantitativo foi realizada pesquisa qualitativa, por meio de 

Entrevistas em Grupo e individual. A pesquisa descritiva tem como objetivo 

descrever as características de determinada população ou fenômeno, procurando 

estabelecer possíveis relações entre variáveis,  bem como levantar opiniões, 

atitudes e crenças de uma população a respeito de uma determinada situação 

(VERGARA, 2009). 

 

Para Cervo e Bervian (2002), a pesquisa descritiva tem por objetivo observar, 

registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos de uma determinada 

população,  sem a manipulação do pesquisador. 

 

As abordagens quantitativa e qualitativa são adotadas para se obter melhor 

percepção do fenômeno.A quantitativa é muito utilizada no desenvolvimento das 

pesquisas descritivas, quando se procura descobrir e classificar a relação entre 

variáveis, sendo uma forma de garantir a precisão dos resultados, evitando 

distorções de análises e interpretações. 

 

Segundo Yin (2005),  a pesquisa quantitativa oferece ao pesquisador condições para 

obter evidências a partir de documentos, questionários, entrevistas e observações. 
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A abordagem qualitativa auxilia a compreensão de um fenômeno, permitindo 

entender como os indivíduos dão sentido aos seus mundos e as experiências que 

eles têm do mundo, indo ao encontro do objetivo geral da pesquisa. (VERGARA, 

2009). Liebscher (1999) entende que para aprender métodos qualitativos é preciso 

aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre pessoas e entre 

pessoas e sistemas. 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar o comportamento econômico e as 

influências na escolha da profissão, por meio de uma abordagem qualitativa para a 

coleta de informações e construção do questionário (quantitativo), que foi feito 

utilizando-se o método de levantamento Survey. 

 

Segundo Bryman (1989) o método de pesquisa Survey implica a coleção de dados 

por meio de número de unidades e geralmente em uma única conjuntura de tempo, 

com uma visão para coletar sistematicamente um conjunto de dados quantificáveis, 

no que diz respeito a um número de variáveis que são então examinadas para 

discernir padrões de associação. Assim, o estudo em questão foi realizado em uma 

Instituição de ensino superior com unidades nos municipios de Contagem e Belo 

Horizonte. A partir das informações obtidas após a aplicação do questionário foi 

elaborado um roteiro de Entrevista em grupo (qualitativa),  aplicada aos alunos e 

coordenadores de curso. 

 

3.2 Unidade de observação 
 

O pesquisador buscou junto à instituição de ensino superior os seguintes sujeitos: 

alunos, coordenadores/professores dos cursos de Administração, Contabilidade, 

Engenharias e Tecnólogos,  conforme Quadro a seguir: 

 

UNIDADE CURSO 

Barreiro Administração 

Barreiro Contabilidade 

Contagem/ Barreiro Diretor de Unidade 
Contagem Engenharia Elétrica e Mecânica 

Contagem/ Barreiro Tecnólogos 
Quadro 10 – Unidade de pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nesse estudo foram entrevistados 04 Coordenadores de curso e 04 grupos de 

alunos, escolhidos nas unidades de Barreiro e Contagem da seguinte forma: 

 

Entrevistas: 

 Curso de Administração: (01) Coordenador de curso e (01) Grupo de 

alunos; 

 Curso de Ciências Contábeis: (01) Grupo de alunos; 

 Curso de Engenharia Elétrica: (02) Coordenador de curso e (01) Grupo 

de alunos; 

 Diretor de unidade: (01) Diretor. 

 

3.3 População e Amostra 
 

A pesquisa quantitativa foi aplicada para 800 participantes.Desse total foram 

indicados 697 respondentes, a partir de listagem dos alunos que foi fornecida pela 

Secretária do curso de Graduação das unidades Barreiro e Contagem, 

caracterizando, assim, uma pesquisa censitária. Durante o período de coleta de 

dados, dos 800 questionários distribuídos, apenas 697 foram preenchidos e  

excluídos os que não continham respostas válidas para 20 ou mais, das 71 questões 

da parte dois do questionário.  

 

Dessa forma foram excluídos 22 questionários, resultando em 675 questionários 

válidos. Mesmo com esse retorno, a pesquisa ainda é considerada censitária, pois 

censo é uma amostragem de todos os elementos da população. Realizam-se censos 

em vez de pesquisas por amostragem quando: a população for pequena, os dados a 

respeito da população forem de fácil obtenção ou já estiverem disponíveis, os 

requisitos do problema em questão exigem a obtenção de dados específicos de 

cada elemento da população ou por imposição legal (MATTAR, 2014). Excluindo-se 

esses casos, na maioria das vezes,  é desnecessária a realização de censos e a 

simples pesquisa de uma amostra da população atenderá às necessidades. 

Realizando-se o censo, exclui-se a necessidade de inferir sobre a população, pois 

todos os seus elementos estarão fielmente representados. 
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Sedi (1979, p. 37) enfatiza que em um estudo censitário:  “são colhidos dados de 

todas as unidades, o universo de pesquisa e os resultados são válidos 

imediatamente para todo o universo”.  

 

Quanto à amostra existem duas categorias principais de método de amostragem: 

probabilística (em que os itens são escolhidos aleatoriamente) e  não probabilística, 

que é menos científica, mas seu uso se justifica em muitos casos. A amostra por 

conveniência é um tipo de amostragem não probabilística, que tem como principal 

vantagem a rapidez, pois parte de uma amostra que esteja disponível, ou seja, de 

elementos convenientes.  

 

Segundo Malhotra (2011), a seleção das unidades amostrais é deixada em grande 

parte a cargo do entrevistador. Com frequência, os sujeitos da pesquisa são 

escolhidos por estarem no lugar exato no momento certo. Embora suas 

propriedades sejam desconhecidas, a amostragem por conveniência tem sido muito 

aplicada. As amostras por conveniência não são representativas da população, por 

isso não são recomendadas para a pesquisa descritiva ou casual, mas podem ser 

usadas em pesquisas exploratórias. 

 

Amostra é parte de um universo, é a parcela de população de sujeitos selecionada 

segundo conveniência da pesquisa. No caso desse estudo, com 800 participantes, a 

amostra constituiu-se de 675 sujeitos distribuidos em :14 respondentes do curso de 

Administração, 52 do curso de ciencias contábeis, 392 do curso de Engenharia e 

217 do curso de Tecnólogos. E ainda, 04 coordenadores e professores de curso. 

 

A amostragem foi definida em função da acessibilidade, uma vez que o pesquisador 

leciona na instituição. Para Malhotra (2011), a amostra por acessibilidade pode ser 

selecionada por critérios não probabilísticos e de acordo com o critério da 

conveniência. Vergara (2009) entende por acessibilidade a selecção isenta de 

qualquer procedimento estatístico, quando se seleciona elementos pela facilidade de 

acesso a eles. A tabela a seguir representa a distribuição da amostra 
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Tabela 1 – Distribuição de questionários por curso 

 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS 800 

DISTRIBUIÇÃO  

Cursos N % Nº de questionários 

Administração 549 12% 100 

Ciências Contábeis 393 9% 72 

Engenharias 2290 52% 415 

Tecnólogos 1186 27% 215 

Total 4418 100% 802 

ADMINISTRAÇÃO 

Situação N % Nº de questionários 

Início (1º e 2º períodos) 234 43% 43 

Meio (3º e 4º períodos) 162 30% 30 

Final (5º a 7º período) 153 28% 28 
Total 549 100% 101 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Situação N % Nº de questionários 

Início (1º e 2º períodos) 143 36% 27 

Meio (3º e 4º períodos) 121 31% 23 

Final (5º a 7º período) 129 33% 24 
Total 393 100% 74 

ENGENHARIAS 

Situação N % Nº de questionários 

Início (1º e 2º períodos) 992 43% 180 

Meio (3º a 6º períodos) 1127 49% 205 

Final (7º a 9º períodos) 171 7% 31 
Total 2290 100% 416 

TECNÓLOGOS 

Situação N % Nº de questionários 

Início (1º período) 337 28% 62 

Meio (2º e 3º períodos) 597 50% 109 

final (4º período) 252 21% 46 
Total 1186 100% 217 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

3.4 Procedimentos para coleta de dados 
 

A presente pesquisa foi realizada em duas etapas: quantitativa e qualitativa, visando 

atingir o objetivo proposto. Esse estudo foi devidamente autorizado por rmeio de 

carta encaminhada à Diretora da Instituição Pesquisada, Srª Marcia Aparecidade da 

Silva, solicitando permissão para a coleta de informações nas dependências da 

instituição (ANEXO A).  
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Após obter o aceite da instituição para realização da pesquisa, foi fornecido pela 

secretária a listagem dos alunos por curso,  para se fazer o cálculo do tamanho da 

amostra. Na amostragem aleatória são adotados procedimentos de seleção nos 

quais cada unidade amostral tem associada uma probabilidade de seleção diferente 

de zero. Na determinação do tamanho de uma amostra probabilística, o pesquisador 

deve definir o nível de significância e o erro estimado. O erro estimado decresce à 

medida que o tamanho da amostra aumenta. Então, a determinação do tamanho da 

amostra está diretamente relacionada ao erro e ao nível de significância. Uma 

amostra muito pequena pode levar a resultados inconclusivos, ao passo que uma 

muito grande pode inviabilizar a pesquisa (PINHEIRO, 2006). 

 

O nível de significância pode ser interpretado da seguinte forma: ao amostrarmos 

cem vezes este tamanho de amostra, vezes poderemos ter um erro superior ao 

estimado. Por exemplo, se escolhermos trabalhar com =5%, em cinco amostras, o 

erro pode ser maior que o estimado. O erro estimado pode ser interpretado, de 

forma mais simples, como o percentual que vamos nos afastar do verdadeiro valor, 

sendo este verdadeiro valor estimado pela amostra. Exemplo, se escolhermos 

trabalhar com um erro de 5%, e estimamos p=50%, o verdadeiro valor da proporção, 

está entre 45% e 55% (PINHEIRO, 2006). 

 

Após a definição da amostra foi aplicado um questionário (APÊNDICE A) para  

levantamento quantitativo dos dados da pesquisa e que foi elaborado com base na 

escala survey,  cujo método de coleta de informações ocorre diretamente de pessas 

para saber sobre seus sentimentos, crenças, educação e finanças. O questionário foi 

entregue aos professores para aplicação em salas de aula. Segundo Bryman (1989), 

o questionario pode ser preenchido pelo sujeito, com ou sem auxilio para completar 

os dados. O questionário (APÊNDICE A) dividiu-se em dois blocos: a primeira parte 

tratou dos dados demográficos e ocupacionais dos participantes e a segunda  foi 

composta por 71 itens da Escala Likert, com respostas variando de 1 (Discordo 

totalmente) a 7 (Concordo totalmente) e subdividas da seguinte forma: Seção I: 

composta pelas questões relacionadas à predisposição a gastar dinheiro (21 a 39) e 

Seção II baseou-se nas questões, relacionadas à importância do dinheiro na vida do 

indivíduo (40 a 95). 
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Para medição da intensidade de cada item do questionário foi usada uma escala de 

Likert de sete pontos (APÊNDICE A): (1) Discordo totalmente, (2) Discordo em 

grande parte, (3) Discordo em parte, (4) Neutro, (5) Concordo em parte, (6) 

Concordo em grande parte e  (7) Concordo totalmente.  

A Escala Likert é uma escala de mensuração itemizada. Exige que os 

entrevistadores indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma 

de uma série de afirmações. Os dados geralmente são tratados como intervalares. 

Assim, a escala Likert possui as características de descrição, ordem e distância 

(MALHOTRA, 2012). A análise pode ser feita item por item ou calculado um  total 

(somatório) para cada entrevistado, somando-se os itens. Para o uso do somatório, 

as categorias atribuídas pelos respondentes a afirmações negativas, devem ser 

escalonadas em ordem inversa a da escala. Para uma afirmação negativa, uma 

concordância traduz uma resposta desfavorável. 

 

O método survey implica na coleta de dados em um número de unidades e única 

conjuntura de tempo, no sentido de coletar sistematicamente um conjunto de dados 

quantificáveis no que diz respeito a um número de variáveis que são então 

analisadas para consituir padrões de associação. O Survey apresenta as seguintes 

etapas: relacionar com o nivel teorico, projetar o Survey, realizar o teste piloto, 

coletar os dados para o teste da teoria, analisar os dados e gerar o relatório.  

 

Este questionário foi composto por duas partes:  dados demográficos e ocupacionais 

e  utilizou-se a a Escala de Comportamento Econômico de Jeunon (2004). Sendo 

ainda itens composição do questionário: Variável de Capital Econômico; 

Escolaridade; Profissão, escolaridade e Renda do Pai e da mãe; O processo de 

escolha do curso e a decisão de consumo; Desejo e costumes de consumo do 

sujeito e Quais as profissões de valor.  

Após a aplicação do questionário a etapa seguinte foi a seleção dos sujeitos para 

participar das Entrevistas em Grupo, cujo objetivo foi aprofundar os dados mais 

significativos obtidos pelo levantamento quantitativo. Segundo Caplan (1990), 

entrevistas em Grupo são realizadas com pequenos grupos de pessoas reunidos 

para avaliar conceitos ou identificar problemas, constituindo-se em uma ferramenta 

comum usada em pesquisas de marketing para determinar as reações dos 

consumidores a novos produtos, serviços ou mensagens promocionais.  
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Para Morgan (1997), Entrevista em Grupo é uma técnica de pesquisa para coletar 

dados por meio das interações grupais, uma vez que discute especificidades 

sugeridas pelo pesquisador. Veigan e Gondim (2001) preconizam que essa técnica 

pode ser caracterizada como um recurso para compreender o processo de 

construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos.  

 

Já na opinião dos autores Patton (1990) e Minayo (2000) Entrevista em Grupo é a 

interação entre as pessoas para obter os dados necessários à pesquisa, sendo 

necessário que o pesquisador estabeleça antecipadamente critérios conforme 

objetivos da investigação e o ideal é criar um ambiente favorável à discussão, 

facilitando aos participantes expressar suas percepções e pontos de vista. A técnica 

de Entrevista em Grupo possui inúmeras aplicações tanto para pesquisadores, 

profissionais e educadores, podendo ser utilizado no ambiente acadêmico e nas 

organizações. 

 

Para realização da pesquisa qualitativa utilizou-se um roteiro de entrevistas 

composto por questões abertas,  semi-estruturadas em categorias,  para análise do 

seu conteúdo (APÊNDICE B). As entrevistas foram realizadas de modo a garantir o 

sigilo das informações coletadas,  bem como o anonimato dos envolvidos.  

 

É importante destacar a garantia da confidencialidade das informações obtidas, pois, 

de acordo com Yin (2005), existem alguns fundamentos que justificam o anonimato 

de um estudo de caso, como: a proteção do caso real e seus participantes e a 

divulgação do relatório final, que pode interferir nas ações seguintes das pessoas 

envolvidas. 

 

Para tanto foram adotados os seguintes procedimentos: 

 

a) Escolha de quatro coordenadores de curso, sendo: um coordenador do curso 

de Administração; um coordenador do curso de Tecnólogo e dois 

coordenadores do curso de Engenharia. 

b) Escolha de quatro grupos de alunos dos cursos de: Administração, Ciências 

Contábeis, Tecnólogo e Engenharia. 
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c) Agendamento pessoal com os coordenadores, para explicação dos objetivos 

da pesquisa e sua confidencialidade. 

d) Realização da entrevista, de forma individual, com os coordenadores e 

realização de entrevistas em grupo como os discentes. As entrevistas foram 

gravadas com o consentimento dos sujeitos e transcritas para posterior 

análise do seu conteúdo. 

 

As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2014, contemplando as 

questões para os coordenadores: profissão exercida, motivos para escolha da 

profissão, o tipo de curso realizado, a expectativa da remuneração e a influência na 

escolha da profissão, o perfil dos alunos, o auxílio ao aluno na escolha da profissão, 

os motivos percebidos para a escolha do curso, as prioridades dos alunos ao 

escolher a profissão, as influências recebidas para a escolha do curso, a percepção 

quanto à situação econômica dos alunos, os alunos exercem como profissão o curso 

escolhido, os fatores restritivos e propulsores para a decisão profissional dos 

estudantes. As questões que investigaram o grupo de alunos durante as entrevistas 

foram: a importância de cursar uma faculdade,  a motivação para fazer o curso; os 

aspectos considerados importantes para a escolha do curso, as 

dificuldades/facilidades na escolha do curso,  os principais fatores que influenciaram 

na escolha do curso (propaganda, mídia, pais), mudança de curso, influência da 

questão econômica na escolha do curso,  influência da mídia na escolha da 

profissão,  expectativas sobre a situação econômica após o curso,  o significado do 

dinheiro, realizações com a remuneração obtida depois da conclusão do curso e  

correlação entre os fatores de comportamento econômico e a escolha da profissão. 

Encerradas as entrevistas, as questões foram organizadas, tabuladas e analisadas 

de acordo com seu conteúdo. 

 

3.5 Procedimentos para análise de dados 
 

3.5.1 Etapa quantitativa 
 

Após a coleta dos questionários preenchidos foi determinada a numeração em 

ordem sequencial. Os dados colhidos na fase quantitativa da presente pesquisa 

foram submetidos a um tratamento estatístico, e para isso foi utilizado o software 
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estatístico Statistical Package for Social System (SPSS).versão 1.8. 

O desenvolvimento da análise estatística baseou-se na medição da confiabilidade 

dos instrumentos e  avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas de 

uma variável. Uma medida de confiabilidade muito utilizada é a consistência interna, 

que avalia a consistência entre as variáveis em uma escala múltipla. A medida da 

consistência interna preconiza que os indicadores individuais da escala devem medir 

o mesmo construto, sendo, portanto, altamente correlacionados. (HAIR et al. 2009). 

 

Para medir a Confiabilidade da escala utilizou-se o alfa de cronbach, que é a medida 

mais simples de consistência interna para a avaliação da confiabilidade. A 

confiabilidade de uma medida de refere à capacidade desta ser consistente, ou seja, 

mostra até que ponto um escala produz resultados consistentes se as medidas 

forem tomadas repetidamente. Esta estatística calcula a consistência interna a partir 

das variâncias dos itens e dos totais do teste por sujeito, através da fórmula: 

 

 

 

Onde  é o número de itens do instrumento,  é a variância 

do item  e  é a variância do total dos itens. 

 

O alfa de Cronbach toma valores entre 0 e 1. Segundo Hair (et al., 2009) o limite 

inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é 0,70, apesar de poder diminuir 

para 0,60 em pesquisa exploratória. A confiabilidade de uma medida refere-se à 

capacidade desta ser consistente, ou seja, mostra até que ponto uma escala produz 

resultados consistentes se as medidas forem tomadas repetidamente. 

 

Para a realização da Análise Fatorial, com os dados da Seção 1 da Parte II do 

questionário, foram desconsiderados os participantes que não responderam mais de 

10% das 19 questões que compõem a seção (questões 21 a 39). Foram 

desconsiderados  16 questionários, resultando em 659 questionários válidos. 

Para a realização da análise fatorial da Seção 2, da Parte II do questionário, foram 

considerados os 675 questionários. 
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A análise fatorial será utilizada como técnica estatística multivariada, com o objetivo 

de investigar os indicadores que compõem o estudo e questão. De acordo com Hair 

et al (2005) a análise fatorial, observa modelos de um determinado número de 

indicadores, cujo objetivo é averiguar se eles podem ser sumarizados em um 

conjunto de fatores ou componentes. Os autores afirmam ainda que: 

 

“Análise fatorial é um nome genérico dado a uma classe de métodos 
estatísticos multivariados cujo propósito principal é definir a estrutura 
subjacente em uma matriz de dados”. Ele ainda acrescenta que, em termos 
gerais, análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura das inter-
relações (correlações) entre um grande número de variáveis, resultando em 
um conjunto comum de dimensões subjacentes, conhecidas como fatores” 
(HAIR et al, 2005, p. 91). 

 

Conforme interpretação de Teixeira (2004) ao dar número aos fatos, está-se fazendo 

uma análise quantitativa, quantificando os aspectos pesquisados para auxiliar no 

processo de interpretação dos dados.  

 

Segundo Pestana e Gageiro (2008 p. 489):  “análise fatorial é um conjunto de 

técnicas estatísticas que procura explicar a correlação entre as variáveis 

observáveis, simplificando os dados através da redução do número de variáveis 

necessárias para os descrever.” Realizou-se a análise fatorial, utilizando as 

componentes principais nas 19 afirmativas avaliadas no questionário, com rotação 

varimax, para uma amostra de 608 respondentes (só foram considerados os 

participantes que avaliaram todas as 19 afirmativas).  

 

A medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação amostral para o uso da 

análise fatorial (KMO=0,909), assim como o teste de esfericidade de Bartlett (p-

valor<0,001), indicando que as correlações entre os itens são suficientes para a 

realização da análise fatorial. Optou-se pelas componentes principais, uma vez que 

os dados não são normalmente distribuídos (p-valor<0,001), inviabilizando o uso da 

máxima verossimilhança. 

 

As variáveis importantes para manter na análise fatorial são aquelas que têm 

maiores correlações lineares entre si ou cujos valores da matriz anti-imagem sejam 

elevados na diagonal principal e pequenos fora dela. Estas variáveis devem ter 
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também valores elevados nos pesos e nas comunalidades. Seguindo esses critérios, 

optou-se por excluir a afirmativa 38, pois apresentou pequeno valor na diagonal 

principal (medida de adequação amostral=0,407) e valor elevado fora da diagonal 

principal (0,212, com a variável 0,39). As afirmativas 37 e 39 foram excluídas, pois 

apresentaram valores de comunalidades inferiores a 35%. 

 

Após a exclusão das afirmativas 37, 38 e 39, obteve-se uma análise fatorial final 

com 3 componentes que explicam 65% da variância dos itens. Os dados faltantes 

foram retirados da amostra, uma vez que a substituição pela média apresentava 

resultados ligeiramente inferiores.  

 

Foi realizada a análise descritiva. Para o tratamento dos dados quantitativos foi 

utilizada a estatística descritiva. Segundo Moura; Filgueira (2010 p.6) estatística é 

uma ciência que perfaz um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, 

uma vez que engloba um processo ordenado de ações, organizar, descrever, 

analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em 

qualquer área de conhecimento. Fonseca (1996, p. 101), entende que estatística 

descritiva se constitui por um conjunto de técnicas para descrever, analisar e 

interpretar os dados numéricos de uma população ou amostra.  

 

Na concepção de Malhotra (2001) no teste de Kruskal-Wallis, a hipótese nula é a de 

que não há diferença entre as medianas das categorias. A hipótese alternativa é a 

de que há pelo menos uma diferença significativa entre as categorias ou tratamentos 

estudados. Esse teste consiste numa alternativa não paramétrica ao teste One-way 

utilizado quando se encontram reunidos os pressupostos da normalidade ou da 

igualdade de variâncias. Este teste é utilizado para testar a hipótese de igualdade 

em localização. 

 

As hipóteses testadas são: 

 

 As distribuições têm o mesmo parâmetro de localização; 

 Pelo menos uma das populações tem um parâmetro de localização superior ou 

inferior ao das outras.  
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O teste de Kruskall-Wallis baseia-se na soma das ordens dos grupos combinados 

por ordem crescente. A menor observação tem valor 1, a seguinte valor 2, e assim 

sucessivamente para casos com empate. 

 

O teste é dado por: 

 

, 

 

caso sem empate e por: 

 

 

 

Para as análises, utilizou-se o software estatístico Statical Package for the social 

sciencies - SPSS versão 18. Para todos os testes utilizou-se o nível de significância 

de 5%.  Desse modo foram consideradas as associações estatísticamente 

significativas representadas pelo valor p inferior a 0,05.  

 

3.5.2 Etapa qualitativa 
 

Na pesquisa qualitativa, as entrevistas foram analisadas por meio da análise do seu 

conteúdo. Ao realizar um a entrevista o pesquisador estabelece uma relação com os 

pesquisados , conforme preconiza Fernandes (1991). Esse tipo de coleta de dados 

permite ao pesquisador fazer uso da tecnologia, que segundo Mettel (1988) é lançar 

mão do recurso "gravação" para poder , ao mesmo tempo,  auferir a vantagem da 

maior preservação possível do discurso dos entrevistados e evitar o seu 

comprometimento, bem como da própria interação, pela tarefa de tomar nota das 

respostas. 

 

Os dados coletados, tanto nas entrevistas com os professores quanto com os 

alunos, foram analisados por meio de uma metodologia denominada DSC . Discurso 

do Sujeito Coletivo. A metodologia DSC, Discurso do Sujeito Coletivo,  é uma forma 
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de representar a opinião coletiva por meio de um discurso da realidade. Tal discurso 

difere das demais formas de resgatar o pensamento coletivo, entre outros traços, 

pelo fato de que o discurso da realidade produzido com o DSC é um discurso direto, 

sem (ou com pouca) mediação e que, sem deixar de ser objetivo, foge do 

distanciamento científico/formal das tabelas, dos gráficos, e mesmo das teorizações 

explicativas, que constituem, com freqüência, mais uma retórica da objetividade do 

que, necessariamente, uma prática desta (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005). 

 

DSC utiliza quatro figuras metodológicas, elaboradas para ajudar a organizar e 

tabular depoimentos de demais discursos, condição necessária e indispensável para 

uma boa análise e interpretação dos depoimentos. (LEFEVRE; LEFEVRE; 

TEIXEIRA, 2000, p. 17).  Estas figuras são: a) Ancoragem - diz-se que o 

depoimento está ancorado quando é possível encontrar nele traços explícitos de 

teorias, conceitos, ideologias e que estejam internalizados no indivíduo; b) Idéia 

Central- as informações que permitem traduzir o essencial do conteúdo explicitado 

nos depoimentos; c) Expressões-chave- são transcrições literais de partes dos 

depoimentos, buscando a literalidade do depoimento. Estas servem como prova do 

discurso-empírico da verdade das idéias centrais e das ancoragens; d) Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC)- essa metodologia tem como proposta reconstruir com 

pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos discursos-

síntese quantos sejam julgados necessários para expressar uma dada figura, ou 

seja, um dado pensar ou representação social sobre um fenômeno” (LEFÈVRE e 

LEFÈVRE, 2003, p.19). 

 

Neste estudo foram utilizadas três figuras metodológicas: a Idéia Central (IC), as 

Expressões-Chave (EC) e o Discurso do sujeito coletivo (DSC). O DSC objetiva 

reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebra cabeça, 

tantos discursos síntese quantos se julgue necessário para expressar uma dada 

figura (LEFEVRE; LEFEVRE; TEIXEIRA, 2000, p. 19). 

 

De posse dos dados coletados por meio das entrevistas e questionários foram feitas 

as análises, interpretação das percepções dos alunos e professores/coordenadores 

com relação às influencias do comportamento econômico na escolha da profissão. A 

análise dos dados foi demonstrada por meio de uma tabela, na qual serão 
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apresentadas as questões propostas nas entrevistas com os 

professores/coordenadores e no questionário com os alunos, a idéia central (IC), as 

expressões- chave (EC) e o discurso do sujeito coletivo (DSC), conforme sugerido 

pela metodologia DSC. 

 

Para construir o DSC, faz-se necessário a junção das peças formadas pela 

ancoragem, pela ideia central e pelas expressões-chave, considerando os seguintes 

princípios: 

 

 Coerência: é necessário que cada parte do discurso, que fará parte do 

DSC, se reconheça como constituinte de um todo discursivo coerente e 

que o todo revele suas partes constitutivas. 

 Posicionamento próprio: o posicionamento discursivo deve revelar 

um posicionamento distinto, específico diante do que está sendo 

pesquisado. 

 Tipos de distinção entre os DSCs: as respostas podem variar dentro 

de dois critérios de distinção: diferença / antagonismo ou 

complementaridade. Quando os discursos se mostram antagônicos, 

devem ser apresentados em separado. Já quando são 

complementares, poderão aparecer num mesmo DSC ou separados, 

dependendo do julgamento do pesquisador do que será mais produtivo 

para sua pesquisa.  

 Produção de uma artificialidade natural: o que se intenciona com o 

DSC é a produção de um discurso único, ou seja, como se somente 

uma pessoa falasse em nome de uma coletividade. E para obter isso 

se fazem necessárias algumas operações ‘artificiais’, como limpar 

alguns fragmentos de particularidades (tais como a menção 

especificamente de alguém ou algum fato), o encadeamento coerente e 

claro dos fatos (ainda que isso implique alteração da ordem das falas 

dos entrevistados) e, ainda, para o caso de repetição de ideias, 

escolhe-se apenas uma delas (aquela que apresentar as ideias de 

maneira mais clara e objetiva). 

 

Para a tabulação dos dados obtidos, serão seguidos os seguintes passos: 
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 Análise da resposta de cada entrevistado para cada questão 

formulada, ou seja, serão transcritos os conteúdos de todas as 

respostas referentes às questões presentes no roteiro de entrevista na 

coluna expressões-chave; 

 2) destaque, em cada uma das respostas, das expressões-chave 

presentes na ideia central da resposta e das expressões-chave das 

ancoragens 65 (caso tenham sido expressadas pelos entrevistados), 

através do uso da função itálico. 

 3) separação das ideias centrais destacadas e das ancoragens em 

suas colunas correspondentes. É importante ressaltar que na coluna 

ideias centrais serão encontradas descrições do sentido presente nas 

expressões-chave destacadas e não uma interpretação do que foi 

destacado. 

 4) identificação e agrupamento das ideias centrais e das ancoragens 

de mesmo sentido ou equivalente, ou ainda de sentido complementar. 

Atribuição de indicadores para cada agrupamento, tais como A, B, C; 

ou I, II, III, entre outras possibilidades. Até esse momento será formado 

um “Instrumento de Análise de Discurso” ― IAD ― da seguinte forma: 

O Quadro 11 apresenta uma síntese da metodologia utilizada nessa pesquisa 

Síntese da Metodologia 

Objetivos 
Específico 

Referencial teórico Questionário Roteiro de Entrevista 

Autores 

Quantitativa Qualitativa 

Apêndice - A  Apêndice - B Apêndice - C  
Técnica de Survey 

Entrevista Dados Demográficos 
Escala Likert (7p.) 

Identificar os 
principais fatores 

de comportamento 
econômico dos 

estudantes; 

Belk, 2001;  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 
49, 41, 42, 43, 44, 
71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 
87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97 

1, 2, 3, 14, 16, 
18 

7, 9, 10, 11, 12, 
13 

Bergler, 1958 
Calegari, 2012  
Camerer, 2004 
Loewenstein, 2004  
Cornish, 1978 
Devereux, 1968  
Earl,1990 
Blackwell; Miniard; Engel, 2005 
Boone;  David, 2009 
Churchill; Peter, 2000 
Cobra, 2011 
Curchill; Peter, 2000 
Dubois, 1930 
Gade, 2010 
Herskovits, 1960 
Jeunon, 2004 
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Síntese da Metodologia 

Objetivos 
Específico 

Referencial teórico Questionário Roteiro de Entrevista 

Autores 

Quantitativa Qualitativa 

Apêndice - A  Apêndice - B Apêndice - C  
Técnica de Survey 

Entrevista Dados Demográficos 
Escala Likert (7p.) 

Identificar os 
atributos de 

preferência para a 
escolha da 
profissão; 

Ferreira, 2008 

45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70 

4, 5, 6, 7, 12, 
17, 18 

1, 2, 3, 4, 6, 13 

Furnham, 1998  
Halfeld, 2004 
Kahneman, 2003 
Katona, 1960 
Lewin, 1996 
Lozkowiski, 1977 
Luna; Quintanilla, 1996 
Jung, 2005 
Karsaklian, 2004 
Kotler, 2006 
Las Casas, 2007 
Mowen; Minor, 2003  
Oliveira, 2011 
Paiva; Mendes, 2007  
Queiroz, 2007 
Rocha; Christensen, 2008 

Identificar os 
fatores 

influenciadores 
para a escolha da 

profissão; 

Menezes-Filho, 2012 

10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 86 

8, 9, 10, 11, 13, 
15, 18 

5, 8, 13 

Benewitz; Zucker, 1971 

Bartalotti; Menezes-Filho, 2007 
Knop, 2008 
Mowen; Minor, 2003 
Gomes Sá, 2010 

Quadro 11 – Síntese de Metodologia 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O pesquisador encontrou dificuldade para obter retorno dos questionários 

preenchidos, o tempo entre a entrega do instrumento ao coordenador de curso para 

aplicação aos alunos e a devolução para tabulação dos dados levou mais de 30 

dias. Cabe ressaltar ainda que a disposição dos alunos para o preenchimento 

também foi um dificultador na coleta de dados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise descritiva das variáveis demográficas e ocupacionais 
 

Este capítulo objetiva descrever e analisar os resultados, a caracterização dos 

respondentes da pesquisa, a análise estatística das escalas, análise descritiva das 

escalas e a análise descritiva bivariada, bases dominantes, correlação entre os 

fatores gastar e guardar dinheiro, apresentação das entrevistas e a discussão dos 

resultados. 

 

4.2 Limpeza dos dados 
 

Dos 697 questionários preenchidos, excluíram-se os questionários que não 

continham 20 ou mais respostas válidas, das 71 questões da parte dois do 

questionário. Dessa forma foram excluídos 22 questionários, resultando em 675 

questionários válidos. 

 

Para a realização da Análise Fatorial, com os dados da Seção 1 da Parte II do 

questionário, foram desconsiderados os participantes que não responderam mais de 

10% das 19 questões que compõem a seção (questões 21 a 39). Foram 

desconsiderados então 16 questionários, resultando em 659 questionários válidos. 

 

Para a realização da análise fatorial da Seção 2, da Parte II do questionário, foram 

considerados os 675 questionários. 

 

4.3 Caracterização dos respondentes da pesquisa quantitativa 
 

A caracterização dos respondentes da pesquisa: distribuição de alunos por curso, 

gênero, faixa etária, estado civil, etnia, renda familiar, setor de atuação e carga 

horária de trabalho. 

 

A tabela 2 representa os resultados referente ao quantitativo de alunos distribuídos 

por curso na instituição: 
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Tabela 2 – Distribuição de alunos por curso de graduação 

Curso População N % 

Administração 30 14 2,1 
Ciências Contábeis 70 52 7,7 
Engenharias 400 392 58,1 
Tecnólogos 300 217 32,1 

Total 800 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Do universo de 675 alunos dos cursos de graduação participantes da pesquisa, 

58,1% cursam Faculdades de Engenharia, 32,1% fazem Cursos Tecnólogos, 7,7% 

curso Ciências Contábeis e 2,1% cursam Administração. 

 

A tabela 3 aponta os numeros relativos ao gênero dos alunos pesquisados: 

 

Tabela 3 – Distribuição de alunos por gênero 

Gênero N % 

Masculino 407 60,3 

Feminino 268 39,7 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Desse modo 60,3% (407), são do sexo masculino e 39,7% (268) do sexo feminino. 

 

Em termos de faixa etária dos alunos observados a tabela 4 delinea o índice, a 

saber: 

 

Tabela 4 – Distribuição de alunos por faixa etária 

Faixa etária N % 

18 a 21 anos 144 21,3 

22 a 25 anos 171 25,3 

26 a 29 anos 152 22,5 

30 a 40 anos 187 27,7 

Acima de 40 anos 21 3,1 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Apenas 3,1% têm mais de 40 anos. Nas demais faixas etárias, os alunos estão 

distribuídos de forma aproximadamente equitativas, sendo que 21,3% têm entre 18 e 

21 anos, 25,3% têm idade entre 22 e 25 anos. Aproximadamente metade dos 

entrevistados tem entre 26 e 45 anos. 
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No que concerne a cor ou raça,  a tabela 5 traça o perfil os respondentes: 

Tabela 5 – Distribuição de alunos por cor ou raça 

Cor ou Raça N % 

Branca 209 31,0 

Preta 113 16,7 

Amarela 48 7,1 

Parda 292 43,3 

Indígena 8 1,2 

Não respondeu 5 0,7 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

43,3% dos pesquisados indicaram pertencer a cor (ou raça) parda, seguida da cor 

(ou raça) branca, 31,0% e preta (16,7%). Os indígenas representam 1,2% da 

amostra e os amarelos, 7,1%.  A cor não foi declarada por 0,7% (5) dos alunos. 

 

A questão que indagou sobre a renda familiar dos respondentes se configura na 

Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Distribuição de alunos por renda familiar 

Renda familiar mensal N % 

Até 1 SM 17 2,5 

De 1 a 5 SM 438 64,9 

De 5 a 10 SM 183 27,1 

De 10 a 20 SM 30 4,4 

De 20 a 30 SM 3 0,4 

Mais de 30 SM 1 0,1 

Não respondeu 3 0,4 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Aproximadamente 65% dos entrevistados tem renda familiar mensal entre 1 a 5 

salários mínimos e  27,1% entre 5 e 10 salários mínimos. Apenas 2,5% afirmaram ter 

renda familiar mensal de até um salário mínimo e pouco mais de 5% têm renda 

superior a 10 salários mínimos. 

 

Quanto à dependência de pessoas que vivem da renda familiar dos entevistados se 

representa na tabela 7: 
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Tabela 7 – Distribuição dos alunos por pessoas que vivem da renda familiar 

Pessoas que vivem da renda familiar N % 

Uma 49 7,3 

Duas 164 24,3 
Três 188 27,9 
Quatro 170 25,2 
Cinco ou seis 90 13,3 
Sete ou mais 12 1,8 

Não respondeu 2 0,3 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Para 24,3% dos alunos, duas pessoas vivem com a renda mensal familiar, para 

27,9%, a família que vive da renda mensal é composta por três pessoas. Menos de 

16% vivem em família com cinco ou mais pessoas. 

 

A tabela 8 trouxe os resultados referente ao  estado civil dos respondentes: 

 

Tabela 8 – Distribuição dos alunos por estado civil 

Estado civil N % 
Solteiro 435 64,4 
Casado/União estável 197 29,2 
Separados/Divorciado 37 5,5 
Viúvo 3 0,4 
Não respondeu 3 0,4 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Nessa questão, a opção predominante foi de solteiros (64,4%) e 29,2% casados. 

Separados ou divorciados e viúvos somaram 6,3% dos pesquisados. 

 

A tabela 9 representa as pessoas que residem com os respondentes: 

 

Tabela 9 – Distribuição dos alunos por pessoas com quem reside 

Com quem reside N % 

Com meus pais 356 52,7 

Com parentes 49 7,3 
Com amigos 15 2,2 

Com namorado(a) 13 1,9 

Com cônjuge 187 27,7 
Sozinho(a) 32 4,7 
Outro 22 3,3 
Não respondeu 1 0,1 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Ao ser indagados com quem reside, cerca de metade dos pesquisados (52,7%) 

responderam que vivem com os pais e  27,7% vivem com os cônjuges.  

 

A questão que buscou identificar a carga horária diária de trabalho dos 

entrevistados, na tabela 09: 

 

Tabela 10 – Distribuição dos alunos por horas de trabalho por dia 

Horas de trabalho por dia N % 

Atualmente só estudo 73 10,8 
4 horas 11 1,6 
6 horas 64 9,5 
8 horas 295 43,7 
Mais de 8 horas 224 33,2 
Trabalho eventual 8 1,2 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Aproximadamente 76,9% dos entrevistados trabalham oito ou mais horas por dia. 

Apenas 9,5% trabalham seis horas, 1,6% trabalham 4 horas e 10,8% atualmente só 

estudam. 

 

A tabela 11 representa a distribuição dos alunos por ramo de atividade na qual 

trabalham: 

 

Tabela 11 – Distribuição dos alunos por ramo de atividade de trabalho 
Ramo de 
Atividade de 
Trabalho 

N % 

 

Ramo de 
Atividade de 

Trabalho 

N % 

Ramo de 
Atividade de 

Trabalho 

N % 

Administrativo 33 4,9 Engenharia 4 ,6 Programação 1 ,1 

Agropecuária 1 ,1 Escola 1 ,1 Projetos 1 ,1 

Alimentício 5 ,7 Escritório 1 ,1 
Projetos de 
Engenharia 

1 ,1 

Almoxarifado 1 ,1 Estágio 7 1,0 
Promotora de 
Vendas 

1 ,1 

Analista de 
Logística 

1 ,1 Eventos 1 ,1 Qualidade 2 ,3 

Analista de 
Negócios 

1 ,1 Financeira 2 ,3 Recepção 3 ,4 

Área Comercial 1 ,1 Financeiro 21 3,1 
Recursos 
Humanos 

1 ,1 

Artista 1 ,1 Fiscal 1 ,1 Refrigeração 1 ,1 

Atendimento 3 ,4 Fiscalização 2 ,3 Saneamento 2 ,3 

Automação e 
Integração de 
Sistemas 

1 ,1 
Funcionário 
Público 

1 ,1 Saúde 7 1,0 

Automotivo 8 1,2 Imobiliária 9 1,3 Segurança 3 ,4 
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Ramo de 
Atividade de 

Trabalho 
N % 

 Ramo de 
Atividade de 
Trabalho 

N % 
Ramo de 
Atividade de 
Trabalho 

N % 

Autônomo 7 1,0 
 

Indústria 119 17,6 
Segurança do 
Trabalho 

11 1,6 

Bancária 3 ,4 Informática 2 ,3 Segurança Pública 1 ,1 

Capacitação 
Operacional 

1 ,1 Limpeza Urbana 1 ,1 Servidor Público 1 ,1 

Comercial 56 8,3 Logística 16 2,4 Setor Elétrico 1 ,1 

Computacional 1 ,1 Manicure 3 ,4 Siderúrgica 1 ,1 

Construção Civil 34 5,0 Manutenção 9 1,3 Soldagem 1 ,1 

Consultoria 1 ,1 
 

Marketing 2 ,3 Supervisora 1 ,1 

Contabilidade 18 2,7 Mecânica 12 1,8 
Suporte 
tecnológico 

1 ,1 

Controladoria 1 ,1 Merchandising 1 ,1 Taxista 1 ,1 

Controle de 
Qualidade 

2 ,3 Metalúrgica 7 1,0 Técnico 1 ,1 

Corretora 1 ,1 Mineração 8 1,2 Técnico 2 ,3 

Crediário 1 ,1 Monitor Ambiental 1 ,1 
Técnico de 
Iluminação 

1 ,1 

Cuidados a criança 
ou idosos 

3 ,4 Música 1 ,1 Técnico em Áudio 1 ,1 

Departamento 
Pessoal 

1 ,1 Não trabalha 1 ,1 Telecomunicações 14 2,1 

Depósito 1 ,1 Obras 1 ,1 Telemarketing 1 ,1 

Dermoconsultora 1 ,1 Odontologia 1 ,1 Trânsito 1 ,1 

Educação 3 ,4 Operador de Caixa 1 ,1 Transporte 14 2,1 

Elétrica 16 2,4 Órgão Público 1 ,1 Trefilaria 1 ,1 

Eletrônica 1 ,1 Planejamento 1 ,1 Tribunal 1 ,1 

Emp. de Painéis 1 ,1 
Prestação de 
Serviços 

5 ,7 Tribunal de Justiça 1 ,1 

Energia Elétrica 2 ,3 Produção 2 ,3 Vendas 59 8,7 

Eng. De Processos 1 ,1    Não respondeu 79 11,7 

      Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Os percentuais indicam que 119 alunos (17,6%) estão trabalhando na indústria, 

enquanto o setor de vendas tem 59 (8,7%), seguido pelo setor comercial com 56 

(8,3%),  o administrativo possui 33 (4,9%) e o financeiro representa 21 (3,1%) dos 

675 respondentes. 
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A distribuição dos alunos por curso de gradução descreve-se na tabela 12: 

 

Tabela 12 – Distribuição dos alunos por curso de graduação 

Curso de Graduação N % 
Administração 21 3,1 
Ciências Contábeis 52 7,7 
Engenharia Civil 109 16,1 
Engenharia de Minas 1 ,1 
Engenharia de Produção 28 4,1 
Engenharia Elétrica 63 9,3 
Engenharia Mecânica 184 27,3 
Gestão Comercial 102 15,1 
Gestão em Marketing 57 8,4 
Gestão em Recursos Humanos 10 1,5 
Gestão Financeira 48 7,1 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Essa questão apontou que os cursos de Engenharia somam 58,1%, sendo: 27,1% 

graduação em Engenharia Mecânica, 16,1% Engenharia Civil e 9,3% Engenharia 

Elétrica. Fora das Engenharias o curso mais frequente foi o de Gestão Comercial 

(15,1%), Gestão em Marketing (8,4%) e Ciências Contábeis (7,7%).  

 

A Tabela 13 apresenta os resultados por período do curso de graduação: 

Tabela 13 – Distribuição dos alunos por período e curso 

Período 
Curso Período N % % Acumulado 

Administração 1º 14 100,0 100,0 

Ciências Contábeis 

1º 1 1,9 1,9 

2º 12 23,1 25,0 

3º 10 19,2 44,2 

4º 13 25,0 69,2 

5º 8 15,4 84,6 

6º 8 15,4 100,0 
Total 52 100,0  

Engenharias 

1º 77 19,6 19,6 

2º 96 24,5 44,1 

3º 54 13,8 57,9 

4º 41 10,5 68,4 

5º 18 4,6 73,0 

6º 52 13,3 86,2 

7º 32 8,2 94,4 

8º 11 2,8 97,2 

9º 11 2,8 100,0 
Total 392 100,0  

Tecnólogo 

1º 60 27,6 27,6 

2º 97 44,7 72,4 

3º 14 6,5 78,8 

4º 46 21,2 100,0 
Total 217 100,0  

Total Geral 
 

675 100,0 
 Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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O curso de Administração foi representado apenas pelos alunos do primeiro período. 

Dos alunos do curso de Ciências Contábeis, um quarto estão no início do curso 

(primeiro ou segundo período),  44,2% estão cursando os períodos intermediários 

(3º e 4º) e 30,8% cursando os dois últimos períodos. Nos cursos de engenharia 60% 

dos alunos são dos períodos inicias (1º a 3º).  Entre os alunos dos cursos 

tecnólogos, 72,4% dos amostrados estão cursando o segundo período. 

 

A tabela 14 indica os resultados sobre financiamentos para realização do curso de 

graduação 

 

Tabela 14 – Distribuição dos alunos por tipo de financiamento da faculdade 

Financiamento da Faculdade N % 

Eu mesmo 258 38,2 

Meus pais 26 3,9 

Cônjuge (marido ou esposa) 5 ,7 

Crédito Estudantil 321 47,6 

Outro 63 9,3 

Não respondeu 2 ,3 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Quanto ao financiamento da faculdade, quase metade dos alunos pesquisados 

(47,6%) possui crédito estudantil, enquanto 38,2% afirmaram que eles mesmos 

arcam com os custos da faculdade. Os pais pagam a faculdade para menos de 4% e 

9,3% afirmaram ter outro tipo de financiamento.  

 

Na Tabela 15,  o tipo de instituição que o respondente cursou a maior parte do 

ensino fundamental: 

 

Tabela 15 – Distribuição dos alunos por tipo de estabelecimento em que cursou a maior parte 
do ensino fundamental 

Estabelecimento cursou 1° Grau N %  
Todo em escola particular 35 5,2 

Todo em escola pública 575 85,2 

Maior parte em escola particular 16 2,4 

Maior parte em escola pública 44 6,5 

Todo em escola particular com bolsa parcial 1 ,1 

Maior parte em escola particular com bolsa parcial 2 ,3 

Não respondeu 2 ,3 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Essa questão identificou que mais de 90% dos entrevistados cursaram o ensino 

fundamental em escola pública, sendo que 85,2% cursaram todo o ensino 

fundamental em escola pública e 6,5% cursaram a maior parte. Apenas 5,2% dos 

entrevistados cursaram o ensino fundamental todo em escola particular e 0,4% 

cursaram em escola particular com bolsa. 

 

A questão que buscou verificar o tipo de estabelecimento de ensino que cursou a 

maior parte do ensino médio está descrita na Tabela 16 

 

Tabela 16 – Distribuição dos alunos por tipo de estabelecimento em que cursou a maior parte 
do ensino médio 

Estabelecimento cursou 2° Grau N % 

Todo em escola particular 39 5,8 

Todo em escola pública 589 87,3 

Maior parte em escola particular 15 2,2 

Maior parte em escola pública 25 3,7 

Escola comunitária 2 ,3 

Todo em escola particular com bolsa parcial 1 ,1 

Maior parte em escola particular com bolsa integral 4 ,6 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Nessa questão, mais de 90% dos alunos pesquisados cursaram o ensino médio na 

escola pública, sendo 87,3% somente em escola pública e 3,7% a maior parte em 

escola pública.  Aproximadamente 6% cursou todo o ensino médio em escola 

particular. O tipo de ensino médio cursado pelos respondentes pode ser observado 

na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Distribuição dos alunos por tipo de ensino médio cursado 

Tipo de ensino médio N % 

Curso supletivo 52 7,7 

Curso para magistério 10 1,5 

Curso técnico 132 19,6 

Ensino médio-2º Grau 477 70,7 

Não respondeu 4 ,6 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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O resultado apurado entre os respondentes indicou que mais de 70% dos alunos 

pesquisados cursaram o ensino médio científico, 19,6% fizeram o ensino médio 

técnico, 7,7% cursaram sem supletivo e 1,5% fizeram o ensino médio no curso de 

magistério. 

 

O turno em que os respondentes informou ter cursado a maior parte do ensino 

médio configura-se na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Distribuição dos alunos por turno que cursou maior parte do ensino médio 

Turno que cursou maior parte do ensino médio N % 

Todo diurno 
231 34,2 

Todo noturno 
289 42,8 

Maior parte diurno 
79 11,7 

Maior parte noturno 
70 10,4 

Não respondeu 
6 ,9 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Dos respondentes,  42,8% cursaram a maior parte do ensino médio somente no 

turno noturno e 34,2% no  diurno.  

 

Na tabela 19 consta o tempo que os pesquisados levaram para concluir o ensino 

médio: 

 

Tabela 19 – Distribuição dos alunos por tempo de conclusão do ensino médio 

Tempo de conclusão do ensino médio (em anos) N % 

Até 1 ano atrás 48 7,1 

Mais de 1 ano até 2 anos 30 4,4 

Mais de 2 anos até 5 anos 205 30,4 

Mais de 5 anos até 10 anos 215 31,9 

Mais de 10 anos 165 24,4 

Não respondeu 12 1,8 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Os resultados apontam que pouco mais de 11% dos alunos entrevistados 

terminaram o ensino médio há 1 ou 2 anos, 30,4% terminaram há mais de 2 e 

menos de 5 anos, 31,9% terminaram entre 5 e 10 anos. Aproximadamente um 

quarto dos entrevistados terminou o ensino médio há mais de 10 anos. 

 

As questões que indagaram aos respondentes a ocupação do pai e da mãe estão 

representadas pelas Tabelas 20 e 21 respectivamente 

 

Tabela 20 – Distribuição dos alunos por ocupação do pai 

Ocupação do Pai N % 

Aposentado 166 24,6 

Trabalhador em Situação Informal (sem carteira assinada) 51 7,6 

Trabalhador da Produção Industrial 31 4,6 

Trabalhador do Setor de Prestação de Serviços 26 3,9 

Profissional Liberal 24 3,6 

Trabalhador do Comércio ou Assemelhado 23 3,4 

Técnica de Nível Médio 16 2,4 

Proprietário de Estabelecimento Comercial 14 2,1 

Proprietário de Microempresa 14 2,1 

Trabalhador Administrativa de Empresa Pública ou Privada 13 1,9 

Desempregado 12 1,8 

Técnico em nível superior 10 1,5 

Servidor Pública Civil de Nível Intermediário ou de Apoio 9 1,3 

Proprietário de Estabelecimento Industrial 7 1,0 

Trabalhador do Setor Primário 7 1,0 

Professor 6 ,9 

Proprietário de Estabelecimento Agrícola 6 ,9 

Diretor ou gerente de Empresa Pública ou Privada 5 ,7 

Proprietário de Estabelecimento de Prestação de Serviços 5 ,7 

Servidor Pública Civil de Nível Superior 4 ,6 

Militar (não oficial) das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares 4 ,6 

Do Lar 3 ,4 

Trabalhador liga a atividades artísticas e à prática desportiva 1 ,1 

Outra ocupação 106 15,7 

Não respondeu 112 16,6 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Quando indagados quanto a ocupação do pai identificou-se que, de um a cada 

quatro estudantes pesquisados, é aposentado. As ocupações mais frequentes foram: 

trabalhador em situação informal (7,6%), trabalhador da produção industrial (4,6%) e 

trabalhador do setor de prestação de serviço (3,9%). 

 

Tabela 21 – Distribuição dos alunos por ocupação da mãe 

Ocupação da Mãe N % 

Do Lar 273 40,4 

Aposentada 76 11,3 

Professora 25 3,7 

Trabalhador em Situação Informal (sem carteira assinada) 24 3,6 

Trabalhadora do Setor de Prestação de Serviços 23 3,4 

Proprietária de Estabelecimento Comercial 21 3,1 

Trabalhadora do Comércio ou Assemelhado 17 2,5 

Proprietária de Microempresa 12 1,8 

Profissional Liberal 11 1,6 

Servidora Pública Civil de Nível Intermediário ou de Apoio 11 1,6 

Trabalhadora Administrativa de Empresa Pública ou Privada 10 1,5 

Técnica em nível superior 9 1,3 

Técnica de Nível Médio 9 1,3 

Servidora Pública Civil de Nível Superior 7 1,0 

Desempregada 7 1,0 

Trabalhadora da Produção Industrial 6 ,9 

Trabalhadora do Setor Primário 3 ,4 

Membro do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário 2 ,3 

Proprietária de Estabelecimento Industrial 2 ,3 

Trabalhadora liga a atividades artísticas e à prática desportiva 1 ,1 

Oficial das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares 1 ,1 

Diretora ou gerente de Empresa Pública ou Privada 1 ,1 

Proprietária de Estabelecimento Agrícola 1 ,1 

Proprietária de Estabelecimento de Prestação de Serviços 1 ,1 

Trabalhadora ligado às atividades de navegação aérea, marítima e 
interior 

1 ,1 

Estudante 1 ,1 

Outra ocupação 72 10,7 

Não respondeu 48 7,1 

Total 675 100 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Para a ocupação da mãe, os resultados apontaram que  40,4%  são donas de casa 

(do lar), 11,3% são aposentadas, 3,7% são professoras e 3,6% trabalham em 

situação informal. 
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A Tabelas 22 e 23 determinam o nível de instrução do pai e da mãe, 

concomitantemente: 

 

Tabela 22 – Distribuição dos alunos por nível de instrução do pai 

Nível de Instrução do Pai N % 

Não frequentou a escola 26 3,9 

Ensino fundamental incompleto 227 33,6 

Ensino fundamental completo 91 13,5 

Ensino médio incompleto 50 7,4 

Ensino médio completo 136 20,1 

Ensino superior incompleto 15 2,2 

Ensino superior completo 27 4,0 

Curso de Pós Graduação 10 1,5 

Não respondeu 93 13,8 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

O nível de instrução do pai identificado na pesquisa demonstrou que, os pais de 

pouco mais da metade dos pesquisados possuem no máximo o ensino fundamental, 

e 20,1% possuem o ensino médio completo. Apenas 5,5% possuem curso superior 

completo ou pós-graduação. 

 

Os resultados indicaram que o nível de instrução da mãe:  54,7% possuem,  no 

máximo, o ensino fundamental e  apenas 20,9% possuem o ensino médio. O curso 

superior ou pós graduação foi concluído por 6,6% das mães. 

 

Tabela 23 – Distribuição dos alunos por nível de instrução da mãe 

Nível de Instrução da Mãe N % 

Não frequentou a escola 19 2,8 

Ensino fundamental incompleto 249 36,9 

Ensino fundamental completo 101 15,0 
Ensino médio incompleto 71 10,5 

Ensino médio completo 141 20,9 

Ensino superior incompleto 18 2,7 
Ensino superior completo 33 4,9 
Curso de Pós Graduação 11 1,6 
Não respondeu 32 4,7 
Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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A Tabela 24 representa a opinião dos respondentes quanto aos motivos que 

influênciaram na escolha do curso: 

 

Tabela 24 – Distribuição dos alunos por motivo que influenciaram na escolha do curso 

Motivo que influenciou a escolha do curso N % 

Quero me trabalhar na mesma área que meu pai ou da 
minha mãe 

17 2,5 

Já trabalho nesta área 227 33,6 

Trata-se de uma profissão muito bem remunerada 97 14,4 

Admiro muito esta profissão 164 24,3 

É o único curso que passei 10 1,5 

Fui influenciado por amigos 21 3,1 

É o curso que consegui bolsa de estudos 37 5,5 

Outros motivos 101 15,0 

Não respondeu 1 ,1 

Total 675 100,0 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Quanto aos motivos que influenciaram a escolha do curso, a cada três alunos, um 

escolheu o curso de acordo com a área em que já trabalhava. Para 24,3% a escolha 

do curso foi influênciada pela admiração pela profissão, enquanto para 14,4% a 

escolha foi influênciada pela boa remuneração. 

 

“Eu fui motivada pela, complementando a pergunta anterior, eu acho que a 
motivação é a questão de uma melhor qualificação no mercado de trabalho 
mesmo, porque igual a Silvana falou se você tem a experiência talvez não 
conte tanto a experiência e a graduação, eu acho que uma é o 
complemento da outra, até por uma questão salarial, as pessoas pagam 
mais para quem já tem uma graduação, então a minha motivação mais é 
essa é profissional mesmo”! (EC-CC) 

 

A pesquisa revelou que a maioria dos respondentes é do sexo masculino, com faixa 

etária entre 30 e 40 anos, de cor parda, possui uma média salarial entre 01 e 05 

salarios minimos, o numero de dependentes da renda familiar é de 04 pessoas por 

aluno, a maioria são solteiros, trabalham 8 horas ou mais por dia e estudam no 

horário noturno. Quanto a ocupação dos pais, os maiores resultados revelaram que 

o pai é aposentado e a mãe do lar e ambos possuem ensino fundamental 

incompleto. A maioria escolheu o curso por trabalhar na área. 

 

 



122 

 

4.4 Análise de confiabilidade 
 

Para os itens que compõem o questionário de Escala do comportamento calculou-se 

o alfa de Cronbach considerando a escala total, formada por 97 afirmativas, sendo 

estas divididas em duas partes: Seção I, avaliando a predisposição dos 

respondentes a gastar dinheiro e a Seção II, considerando a predisposição dos 

entrevistados a guardar dinheiro, totalizando assim 10 Fatores descritos na Tabela 

25. 

 

Tabela 25 – Valores de alfa de Cronbach 

ALFA DE CRONBACH 

 
QUESTIONÁRIO SEÇÃO I PRE DISPOSIÇÃO A GASTAR DINHEIRO (16 afirmativas) 

FATOR GERAL 0,909 

FATOR 1 Significado emocional do ato de comprar 0,923 

FATOR 2 Sentimento de posse como motivação para comprar 0,789 

FATOR 3 Necessidade de adquirir produtos 0,678 

 
QUESTIONÁRIO SEÇÃO I PRE DISPOSIÇÃO A GUARDAR DINHEIRO (47 afirmativas) 

FATOR GERAL 0,940 

FATOR 1 Valorização do dinheiro e da riqueza 0,948 

FATOR 2 Investimentos 0,933 

FATOR 3 Endividamentos; 0,862 

FATOR 4 Importância de poupar; 0,834 

FATOR 5 Produtos como símbolo de status; 0,620 

FATOR 6 Poupança 0,585 

FATOR 7 Dívidas como estímulo para trabalhar 0,694 

Fonte: Dados trabalhados no SPSS 18.0 

 

O alfa de Cronbach é uma das medidas mais utilizadas para verificar a consistência 

interna de um grupo de variáveis, e varia entre 0 e 1. Para isso, calculou-se o alfa de 

Cronbach, para todas as 16 afirmativas conjuntamente e depois para cada fator. 

Segundo Pestana e Gageiro (2008), os valores de alfa de Cronbach acima de 0,9 

são classificadas como consistência interna muito boa, entre 0,7 e 0,8, consistência 

interna razoável e entre 0,6 e 0,7, consistência interna fraca. Hair (2009) afirma que 

o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de 

poder diminuir para 0,6 em pesquisas exploratórias. 
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Tabela 26 – Valor das correlações itens-com-total e alfa de Cronbach se item fosse deletado  
Item-total Statistics 

Nº AFIRMATIVAS 
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23 Eu gosto de comprar novos produtos.  44,90 302,910 ,393 ,909 
24 Eu gosto de comprar produtos originais e únicos.  45,70 302,812 ,344 ,912 
25 Tão logo vejo um produto, imagino-o sendo meu.  46,66 288,930 ,614 ,903 
26 Quando eu vejo certos produtos eu preciso de saber que eles serão meus.  47,26 293,117 ,625 ,903 
27 Eu preciso de sentir que certos produtos serão meus.  47,21 291,100 ,633 ,903 
28 Eu não consigo me controlar quando vou às compras.  47,17 283,454 ,706 ,900 
29 Às vezes, eu compro um produto só pelo prazer de comprá-lo.  47,39 286,657 ,696 ,901 

30 
Se um dia eu não vou às compras, eu sinto necessidade, urgente, de 
comprar alguma coisa.  

47,75 292,313 ,694 ,901 

31 Se eu sinto-me mal, eu tento ir às compras para alegrar-me.  47,51 283,558 ,754 ,899 
32 Quando estou com problemas, vou às compras.  47,63 286,256 ,743 ,900 
33 Ir às compras é uma forma de escapar e esquecer a rotina diária.  47,21 281,620 ,703 ,900 
34 Eu sinto-me realmente bem, quando vou às compras.  46,40 276,971 ,690 ,901 
35 Ir às compras dá-me prazer.  46,32 277,922 ,670 ,901 
36 Quando eu não tenho nada a fazer, vou às compras.  47,55 294,175 ,607 ,903 
21 Para certos produtos eu sinto necessidade urgente de comprá-los.  45,43 296,229 ,448 ,908 
22 Eu gosto de comprar coisas que, anteriormente, não pude.  44,95 301,188 ,408 ,909 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Observando os valores da tabela 26, percebe-se que o Alfa de Cronbach não 

aumentaria de forma significativa com a retirada de algum item. Se algum item não 

se ajusta bem à escala, a retirada deste item aumentaria o valor de Alfa de 

Cronbach, indicando a exclusão do item. 

 

Como os valores do Alfa de Cronbach mostraram boa consistência interna, criaram-

se três índices, constituídos pela média aritmética das variáveis que compõem cada 

fator. Poder-se-ia trabalhar com os valores dos índices obtidos com a análise 

fatorial, porém, optou-se por criar um índice resultante das médias aritméticas 

simples das notas atribuídas de forma a facilitar o entendimento da escala. 

 

Para a segunda etapa da análise da confiabilidade, foram consideradas as 47 

afirmativas conjuntamente e depois para cada fator, para calcular o alfa de Cronbach 

descrito na Tabela 25. 

 

Ainda segundo Pestana e Gageiro (2008), os valores de alfa de Cronbach acima de 

0,9 são classificadas como consistência interna muito boa, entre 0,7 e 0,8, 
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consistência interna razoável e entre 0,6 e 0,7, consistência interna fraca. Hair 

(2009) afirma que o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 

0,70, apesar de poder diminuir para 0,6 em pesquisas exploratórias. Embora o fator 

6 tenha apresentado o valor de 0,585, por se tratar de pesquisa exploratória, e como 

está muito próximo do limite aceitável de 0,6, optou-se por manter os fatores. 

 

Tabela 27 – Valor das correlações itens-com-total e alfa de Cronbach se item fosse deletado 
Continua 

Item-Total Statistics 

Afirmativas 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

42 Meu ganho financeiro atual dá-me a sensação de 
prestígio.  

172,53 1920,070 ,313 ,940 

43 Meu ganho atual é o suficiente para melhorar meu 
padrão de vida.  

172,74 1937,165 ,194 ,941 

44 Eu acredito que meu padrão de vida está elevando-se 
graças a meu ganho financeiro crescimento.  

172,26 1915,061 ,330 ,940 

45 Quando compro ou consumo, prefiro produtos 
exclusivos, embora sejam mais Caros, pois são símbolos de 
status. 

172,98 1910,304 ,376 ,940 

 

46 Eu admiro pessoas que possuem dinheiro para comprar 
casas, carros, roupas de sua preferência.  

172,02 1882,382 ,469 ,939 

47 Dinheiro é importante.  170,59 1886,938 ,524 ,939 

49 Motivo-me a trabalhar muito, por dinheiro.  171,32 1872,511 ,602 ,938 

50 Ter muito dinheiro (ser rico) é bom.  170,91 1870,190 ,624 ,938 

51 Dinheiro é valioso.  170,96 1870,924 ,603 ,938 

52 Dinheiro é símbolo de sucesso.  171,52 1865,293 ,639 ,938 

53 O dinheiro reforça-me a trabalhar bastante.  171,08 1866,467 ,632 ,938 

54 Seria muito bom ser rico.  170,53 1876,038 ,582 ,938 

55 Dinheiro é bom.  170,48 1878,777 ,597 ,938 

56 O dinheiro reflete a realização de uma pessoa.  171,40 1872,939 ,605 ,938 

57 Sou, altamente, motivado por dinheiro.  171,79 1861,204 ,639 ,938 

58 Eu quero ser rico(a).  170,88 1876,684 ,535 ,939 

59 Dinheiro é um fator importante na vida de todos nós.  170,78 1882,756 ,571 ,938 

60 O dinheiro é um fator de comparação entre pessoas.  171,34 1892,684 ,455 ,939 

64 Ter dinheiro é motivador.  170,97 1874,214 ,614 ,938 

65 Minha vida seria mais prazerosa, se eu tivesse mais 
dinheiro.  

171,00 1870,350 ,621 ,938 

66 Dinheiro é atrativo.  170,93 1876,620 ,593 ,938 

67 Tenho o habito fazer poupança para não gastar o 
dinheiro facilmente.  

171,63 1908,816 ,339 ,940 

68 Deposito em uma poupança tudo que sobra do meu 
salário.  

172,05 1919,142 ,269 ,940 

69 Deposito em uma poupança mensalmente um percentual 
do meu ganho financeiro.  

171,99 1918,799 ,272 ,940 

70 Prefiro guardar dinheiro a comprar produtos que são 
bonitos e atrativos.  

171,88 1913,269 ,312 ,940 

71 Ter dinheiro guardado é motivador.  171,19 1900,232 ,408 ,939 

74 Eu admiro pessoas que possuem controle e sabem 
guardar dinheiro.  

170,50 1898,754 ,426 ,939 

76 Motivo-me a trabalhar muito, para juntar dinheiro.  171,47 1879,484 ,563 ,938 

77 A quantidade dívidas que tenho está relacionada ao meu 
padrão de vida que desejo.  

172,04 1875,876 ,567 ,938 
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Conclusão 

Afirmativas 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

78 Eu sei que gasto mais do que eu ganho, mas não 
consigo evitar.  

172,40 1892,085 ,440 ,939 

79 Às vezes, eu sinto-me culpado pelas minhas dívidas.  172,16 1887,120 ,456 ,939 

80 Parcelamentos e empréstimos é uma forma de ter 
dinheiro.  

172,98 1896,158 ,431 ,939 

81 Estou frequentemente no cheque especial.  173,20 1904,252 ,385 ,940 

82 Pago o valor mínimo do cartão de crédito.  173,38 1905,466 ,408 ,939 

83 Se não financiar não consegui comprar.  172,60 1895,265 ,407 ,939 

84 Utilizo o 13 salário para pagar dívidas.  172,47 1891,074 ,412 ,939 

85 Mais de 30% dos meus ganhos são direcionados para 
quitar parcelamentos.  

172,15 1894,542 ,395 ,940 

86 Pagar minhas dívidas reforçam-me a trabalhar bastante.  171,88 1885,618 ,463 ,939 

88 Investir em ações me dá um prazer especial.  172,81 1893,855 ,496 ,939 

89 Eu prefiro investir em renda variável a renda fixa.  172,64 1885,466 ,536 ,939 

90 Adoro investir em planos de capitalização.  172,77 1886,999 ,527 ,939 

91 Vejo o investimento em renda variável como uma forma 
de ser rico.  

172,72 1879,640 ,595 ,938 

92 Investir é divertido.  172,49 1880,934 ,538 ,939 

93 Acompanho meus investimentos diariamente.  172,54 1882,050 ,528 ,939 

94 Investimento como forma de realização de uma pessoa.  172,46 1876,487 ,555 ,938 

95 Sou altamente motivado por investimentos 
diversificados.  

172,53 1883,226 ,523 ,939 

96 Eu quero ser rico(a) com investimentos.  172,25 1874,664 ,556 ,938 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Observando os valores da Tabela 27, percebe-se que o alfa de Cronbach não 

aumentaria de forma significativa com a retirada de algum item. Se algum item não 

se ajusta bem a escala, a retirada deste item aumentaria o valor de alfa de 

Cronbach, indicando a exclusão do item. 

 

Como os valores do Alfa de Cronbach  mostraram boa consistência interna, criaram-

se sete índices, constituídos pela média aritmética das variáveis que compõem cada 

fator. Poder-se-ia trabalhar com os valores dos índices obtidos com a análise fatorial. 

Porém, optou-se por criar um índice resultante da média aritmética simples das 

notas atribuídas,  de forma a facilitar o entendimento da escala. 

 

Segundo Pestana e Gageiro (2008) a interpretação do valor das médias, por si só, 

não tem qualquer significado nas escalas de avaliação, na medida em que as 

respostas são números inteiros (neste estudo escalas de 1 a 7) e não números 

fracionários. As unidades de medida servem apenas para comparar a localização 

das distribuições dos vários itens. 
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4.5 Análise de fatorial 

 

Para a realização da Análise Fatorial, com os dados da Seção 1 da Parte II do 

questionário, foram desconsiderados os participantes que não responderam mais de 

10% das 19 questões que compõem a seção (questões 21 a 39). Foram 

desconsiderados então 16 questionários, resultando em 659 questionários válidos. 

Para a realização da análise fatorial da Seção 2, da Parte II do questionário, foram 

considerados os 675 questionários. Realizou-se a análise fatorial utilizando-se a 

matriz de correlações e a rotação varimax (PESTANA; GAGEIRO, 1998).  

 

A análise fatorial em escala de avaliação segue os mesmos procedimentos adotados 

para os demais dados, acrescida da verificação da consistência interna de cada 

fator.  

 

O uso da análise fatorial em escalas de avaliação, como a escala de Likert, requer a 

verificação da consistência interna de cada fator. Segundo Pestana e Gageiro (2008) 

a consistência interna dos fatores define-se como a proporção da variabilidade nas 

respostas que resulta de diferença de opinião entre os participantes da pesquisa.  

 

Segundo Pestana e Gageiro (2008) a interpretação do valor das médias, por si só 

não tem qualquer significado nas escalas de avaliação, na medida em que as 

respostas são números inteiros (neste estudo escalas de 1 a 7), e não números 

fracionários. As unidades de medida servem apenas para comparar a localização 

das distribuições dos vários itens. 

 

Tabela 28 – Variância total explicada pelos três fatores 
Continua 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 
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1 7,299 45,620 45,620 7,299 45,620 45,620 5,350 33,438 33,438 

2 1,805 11,278 56,889 1,805 11,278 56,899 2,756 17,224 50,662 

3 1,293 8,084 64,983 1,293 8,084 64,983 2,291 14,321 64,983 
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Conclusão 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 
Sums of 
Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 
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4 ,807 5,045 70,028 
      

5 ,762 4,769 74,787 
      

6 ,698 4,362 79,149 
      

7 ,537 3,358 82,507 
      

8 ,506 3,163 85,670 
      

9 ,435 2,719 88,389 
      

10 ,402 2,510 90,899 
      

11 ,335 2,093 92,993 
      

12 ,306 1,912 94,905 
      

13 ,267 1,666 96,571 
      

14 ,232 1,447 98,019 
      

15 ,183 1,142 99,160 
      

16 ,134 ,840 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 

Tabela 29 – Comunalidades inicial e final 

Nº Afirmativas Initital Extraction 

21 Para certos produtos eu sinto necessidade urgente de comprá-los.  1,00 ,452 
22 Eu gosto de comprar coisas que, anteriormente, não pude.  1,00 ,602 
23 Eu gosto de comprar novos produtos.  1,00 ,643 
24 Eu gosto de comprar produtos originais e únicos.  1,00 ,460 
25 Tão logo vejo um produto, imagino-o sendo meu.  1,00 ,601 
26 Quando eu vejo certos produtos eu preciso de saber que eles serão meus.  1,00 ,777 
27 Eu preciso de sentir que certos produtos serão meus.  1,00 ,703 
28 Eu não consigo me controlar quando vou às compras.  1,00 ,604 
29 Às vezes, eu compro um produto só pelo prazer de comprá-lo.  1,00 ,607 

30 
Se um dia eu não vou às compras, eu sinto necessidade, urgente, de 
comprar alguma coisa.  

1,00 ,722 

31 Se eu sinto-me mal, eu tento ir às compras para alegrar-me.  1,00 ,755 
32 Quando estou com problemas, vou às compras.  1,00 ,775 
33 Ir às compras é uma forma de escapar e esquecer a rotina diária.  1,00 ,727 
34 Eu sinto-me realmente bem, quando vou às compras.  1,00 ,739 
36 Quando eu não tenho nada a fazer, vou às compras.  1,00 ,542 
35 Ir às compras dá-me prazer.  1,00 ,659 

Extraction Method: Principal Component Analysis 

Fonte: Dados coletados da pesquisa, 

 

As afirmativas 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36  estão associadas ao fator 1, as 

afirmativas 24, 25, 26 e 27 estão associadas ao fator 2 e as afirmativas 21, 22 e 23 

estão associadas ao fator 3. Dessa forma, pode-se dizer que o fator 1 está 

relacionado ao significado emocional do ato de comprar, que o fator 2 ao sentimento 
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de posse como motivação para comprar e o fator 3 está associado à necessidade de 

adquirir produtos. 

 

A rotação obliqua neste caso não se justifica, pois as correlações entre os fatores 

foram pequenas (abaixo de 30%). As comunalidades inferiores a 30% foram 

suprimidas na tabela 30. 
 

Tabela 30 – Componentes da matriz após rotação varimax 

Rotated Component matrixª 

N Afirmativas 
Component 

1 2 3 

32 Quando estou com problemas, vou às compras.  ,836   
33 Ir às compras é uma forma de escapar e esquecer a rotina diária.  ,834   
31 Se eu sinto-me mal, eu tento ir às compras para alegrar-me.  ,827   
34 Eu sinto-me realmente bem, quando vou às compras.  ,751  ,411 
35 Ir às compras dá-me prazer.  ,689  ,425 
29 Às vezes, eu compro um produto só pelo prazer de comprá-lo.  ,683 ,360  

30 
Se um dia eu não vou às compras, eu sinto necessidade, urgente, 
de comprar alguma coisa.  

,680 ,510  

36 Quando eu não tenho nada a fazer, vou às compras.  ,679   
28 Eu não consigo me controlar quando vou às compras.  ,667 ,355  

26 
Quando eu vejo certos produtos eu preciso de saber que eles 
serão meus.  

,314 ,817  

27 Eu preciso de sentir que certos produtos serão meus.  ,350 ,751  
25 Tão logo vejo um produto, imagino-o sendo meu.   ,625 ,358 
24 Eu gosto de comprar produtos originais e únicos.   ,532 ,420 
23 Eu gosto de comprar novos produtos.    ,761 
22 Eu gosto de comprar coisas que, anteriormente, não pude.    ,759 
21 Para certos produtos eu sinto necessidade urgente de comprá-los.    ,604 

Extraction Method:Principal Components Analysis /Rotation Method: Varimax with Kaizer Normalizacion 
a. Rotation converged in 9 interations 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

A análise da tabela 31 e do gráfico 1 mostra que entre os alunos pesquisados, o 

fator em que houve maior concordância, ou seja, o que apresentou maior média, foi 

o fator relacionado à necessidade de adquirir produtos (fator 3), seguido do fator 2, 

relacionado ao sentimento de posse. O fator 1, relacionado à motivação emocional, 

apresentou menor média. 

 

Tabela 31 – Estatísticas descritivas, por fatores 

Estatísticas Fator1 Fator2 Fator3 

N Válido 659 659 659 

Média  2,39 2,87 4,65 

Desvio-padrão  1,37 1,31 1,46 
Variância  1,88 1,71 2,13 
Mínimo  1,00 1,00 1,00 
Máximo  7,00 7,00 7,00 

Percentis 

25 1,22 2,00 4,00 

50 2,00 2,75 5,00 

75 3,13 4,00 5,50 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Gráfico 1 – boxplot dos índices, por fatores. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para verificar se existe diferença nos índices 

obtidos por tipo de curso de graduação. O teste apontou diferença significativa para 

todos os fatores.  

 

No fator 1 (KW=46,33, p-valor<0,001) as comparações múltiplas apontaram que o 

índice entre os alunos das Engenharias é significativamente menor que entre os 

alunos dos demais cursos. Ou seja, estes dão menos importância ao significado 

emocional do ato de compra que os alunos dos demais cursos. 

 

Tabela 32 – Comparações múltiplas para o fator 1 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 155,0 12,2 Iguais

Administração Engenharia 139,8 145,5 Diferentes

Administração Tecnólogos 141,8 59 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 76,6 133,3 Diferentes

Ciências Contábeis Tecnólogos 80,2 46,8 Iguais

Engenharia Tecnólogos 44,0 -86,5 Diferentes

Cursos

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Gráfico 2 – boxplot dos valores do Fator 1, por curso de graduação. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

No fator 2 (KW=24,25, p-valor=0,002) as comparações múltiplas apontaram que o 

índice entre os alunos das Engenharias é significativamente menor que entre os 

alunos dos cursos tecnólogos. Ou seja, estes dão menos importância ao sentimento 

de posse que os alunos dos cursos tecnólogos. 

 

Tabela 33 – Comparações múltiplas para o fator 2. 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 155,0 13,7 Iguais

Administração Engenharia 139,8 50,2 Iguais

Administração Tecnólogos 141,8 -10,3 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 76,6 36,5 Iguais

Ciências Contábeis Tecnólogos 80,2 -24 Iguais

Engenharia Tecnólogos 44,0 -60,5 Diferentes

Cursos

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 

 
Gráfico 3 – boxplot dos valores do Fator 2, por curso de graduação  
Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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No fator 3 (KW=21,22, p-valor=0,001) as comparações múltiplas apontaram que o 

índice entre os alunos das Engenharias é significativamente menor que entre os de 

Ciências Contábeis e dos cursos tecnólogos. Ou seja, os de Engenharia dão menos 

importância à necessidade de adquirir novos produtos que os alunos dos cursos de 

Ciências Contábeis e dos cursos Tecnólogos. 
 

Tabela 34 – Comparações múltiplas para o fator 3. 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 155,0 -68,2 Iguais

Administração Engenharia 139,8 50,8 Iguais

Administração Tecnólogos 141,8 -47,9 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 76,6 119 Diferentes

Ciências Contábeis Tecnólogos 80,2 20,3 Iguais

Engenharia Tecnólogos 44,0 -98,7 Diferentes

Cursos

 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 

 

Gráfico 4 – boxplot dos valores do Fator 3, por curso de graduação. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 

Realizou-se a análise fatorial, utilizando as componentes principais nas 19 

afirmativas avaliadas no questionário, com rotação oblíqua direct oblimix (delta=0), 

para uma amostra de 675 respondentes. A medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a 

adequação amostral para o uso da análise fatorial (KMO=0,934) assim como o teste 

de esfericidade de Bartlett (p-valor<0,001), indicando que as correlações entre os 

itens são suficientes para a realização da análise fatorial. 

 

Optou-se pelas componentes principais, uma vez que os dados não são 

normalmente distribuídos (p-valor<0,001), inviabilizando o uso da máxima 

verossimilhança. Optou-se por excluir as questões 40, 41, 43, 48, 87,97, utilizando 
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os critérios de baixa comunalidade ou não saturação da variável em apenas um 

fator. 

 

Após a exclusão das seis afirmativas, obteve-se uma análise fatorial final com 7 

componentes que explicam 63,3% da variância dos itens. Os dados faltantes foram 

retirados da amostra, uma vez que a substituição pela média apresentava resultados 

ligeiramente inferiores.  

 

Tabela 35 – Variância total explicada pelos sete fatores retidos 

Continua 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 
Squared 
Loadings 
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1 13,333 28,984 28,984 13,330 28,984 28,984 11,201 

2 5,664 12,314 41,298 5,664 12,134 41,298 8,321 

3 4,036 8,774 50,072 4,036 8,774 50,072 6,327 

4 2,152 4,679 54,751 2,152 4,679 54,751 4,362 

5 1,618 3,518 58,269 1,618 3,518 58,269 4,049 

6 1,223 2,659 60,928 1,223 2,659 60,928 3,261 

7 1,093 2,377 63,305 1,093 2,377 63,305 1,879 

8 0,987 2,146 65,452         

9 0,916 1,992 67,444         

10 0,847 1,842 69,285         

11 0,796 1,73 71,015         

12 0,758 1,648 72,663         

13 0,715 1,556 74,218         

14 0,699 1,52 75,738         

15 0,637 1,385 77,123         

16 0,823 1,354 78,477         

17 0,592 1,287 79,764         

18 0,52 1,131 80,895         

19 0,512 0,112 82,007         

20 0,499 1,084 83,092         

21 0,479 1,042 84,134         

22 0,444 0,966 85,1         

23 0,428 0,93 86,03         

24 0,419 0,911 86,942         

25 0,413 0,897 87,838         

26 0,386 0,84 88,679         
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Conclusão 

Total Variance Explained 

Component 
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27 0,381 0,829 89,507         

28 0,356 0,774 90,281         

29 0,351 0,764 91,045         

30 0,34 0,738 91,783         

31 0,336 0,73 92,513         

32 0,32 0,695 93,208         

33 0,311 0,677 93,885         

34 0,306 0,665 94,56         

35 0,271 0,589 95,139         

36 0,264 0,573 95,712         

37 0,261 0,567 96,28         

38 0,234 0,508 96,788         

39 0,228 0,496 97,284         

40 0,214 0,466 97,75         

41 0,206 0,448 98,198         

42 0,188 0,408 98,606         

43 0,18 0,391 98,996         

44 0,172 0,374 99,371         

45 0,18 0,326 99,697         

46 0,14 0,303 100         

Extraction Method: principal component analysis 
A: When component are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Tabela 36 – Comunalidades inicial e final 
Continua 

Communalities 
Afirmativas  Initial Extraction 

42 Meu ganho financeiro atual dá-me a sensação de prestígio.  1,000 ,521 
44 Eu acredito que meu padrão de vida está elevando-se graças a meu ganho financeiro 
crescimento.  

1,000 ,620 

45 Quando compro ou consumo, prefiro produtos exclusivos, embora sejam mais Caros, pois 
são símbolos de status. 

1,000 ,547 

46 Eu admiro pessoas que possuem dinheiro para comprar casas, carros, roupas de sua 
preferência.  

1,000 ,449 

47 Dinheiro é importante.  1,000 ,577 
49 Motivo-me a trabalhar muito, por dinheiro.  1,000 ,528 

50 Ter muito dinheiro (ser rico) é bom.  1,000 ,653 
51 Dinheiro é valioso.  1,000 ,627 

52 Dinheiro é símbolo de sucesso.  1,000 ,619 

53 O dinheiro reforça-me a trabalhar bastante.  1,000 ,631 

54 Seria muito bom ser rico.  1,000 ,723 
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Communalities 

Afirmativas  Initial Extraction 
55 Dinheiro é bom.  1,000 ,704 

56 O dinheiro reflete a realização de uma pessoa.  1,000 ,610 

57 Sou, altamente, motivado por dinheiro.  1,000 ,546 

58 Eu quero ser rico(a).  1,000 ,570 

59 Dinheiro é um fator importante na vida de todos nós.  1,000 ,621 

60 O dinheiro é um fator de comparação entre pessoas.  1,000 ,386 

64 Ter dinheiro é motivador.  1,000 ,647 

65 Minha vida seria mais prazerosa, se eu tivesse mais dinheiro.  1,000 ,669 

66 Dinheiro é atrativo.  1,000 ,627 

67 Tenho o habito fazer poupança para não gastar o dinheiro facilmente.  1,000 ,723 

68 Deposito em uma poupança tudo que sobra do meu salário.  1,000 ,788 

69 Deposito em uma poupança mensalmente um percentual do meu ganho financeiro.  1,000 ,770 

70 Prefiro guardar dinheiro a comprar produtos que são bonitos e atrativos.  1,000 ,600 

71 Ter dinheiro guardado é motivador.  1,000 ,588 

74 Eu admiro pessoas que possuem controle e sabem guardar dinheiro.  1,000 ,619 

76 Motivo-me a trabalhar muito, para juntar dinheiro.  1,000 ,589 

77 A quantidade dívidas que tenho está relacionada ao meu padrão de vida que desejo.  1,000 ,533 

78 Eu sei que gasto mais do que eu ganho, mas não consigo evitar.  1,000 ,670 

79 Às vezes, eu sinto-me culpado pelas minhas dívidas.  1,000 ,631 

80 Parcelamentos e empréstimos é uma forma de ter dinheiro.  1,000 ,574 

81 Estou frequentemente no cheque especial.  1,000 ,623 

82 Pago o valor mínimo do cartão de crédito.  1,000 ,600 

83 Se não financiar não consegui comprar.  1,000 ,568 

84 Utilizo o 13 salário para pagar dívidas.  1,000 ,650 

85 Mais de 30% dos meus ganhos são direcionados para quitar parcelamentos.  1,000 ,687 

86 Pagar minhas dívidas reforçam-me a trabalhar bastante.  1,000 ,683 
88 Investir em ações me dá um prazer especial.  1,000 ,673 

89 Eu prefiro investir em renda variável a renda fixa.  1,000 ,706 
90 Adoro investir em planos de capitalização.  1,000 ,707 
91 Vejo o investimento em renda variável como uma forma de ser rico.  1,000 ,697 
92 Investir é divertido.  1,000 ,669 
93 Acompanho meus investimentos diariamente.  1,000 ,747 
94 Investimento como forma de realização de uma pessoa.  1,000 ,758 
95 Sou altamente motivado por investimentos diversificados.  1,000 ,766 

96 Eu quero ser rico(a) com investimentos.  1,000 ,625 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

As afirmativas ficaram distribuídas entre os fatores da seguinte forma: Fator 1: 54, 

55, 47, 65, 50, 51, 64, 59, 66, 58, 53, 52, 56, 60, 57, 49; Fator 2: 95, 94, 93, 92, 91, 

90, 96, 89, 88; Fator 3: 81, 78, 80, 82, 83, 79, 84, 77; Fator 4: 68, 69, 67, 70, 71; 

Fator 5: 44, 45, 42, 46; Fator 6: 74, 76 e Fator 7: 85, 86. 
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Pode-se dizer que: 

 Fator 1 está relacionado à valorização do dinheiro e da riqueza; 

 Fator 2: investimentos; 

 Fator 3: Endividamentos; 

 Fator 4: Importância de poupar; 

 Fator 5: Produtos como símbolo de status; 

 Fator 6:Poupança; 

 Fator 7: Dívidas como estímulo para trabalhar. 

 
Tabela 37 – Componentes da matriz após rotação direct oblimix 

Continua 

Afirmativas 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

54 Seria muito bom ser rico.  ,870 
      

55 Dinheiro é bom.  ,840 
      

47 Dinheiro é importante.  ,798 
      

65 Minha vida seria mais prazerosa, se eu tivesse mais 
dinheiro.  

,791 
      

50 Ter muito dinheiro (ser rico) é bom.  ,787 
      

51 Dinheiro é valioso.  ,784 
      

64 Ter dinheiro é motivador.  ,775 
      

59 Dinheiro é um fator importante na vida de todos nós.  ,769 
      

66 Dinheiro é atrativo.  ,738 
      

58 Eu quero ser rico(a).  ,733 
      

53 O dinheiro reforça-me a trabalhar bastante.  ,724 
      

52 Dinheiro é símbolo de sucesso.  ,690 
      

56 O dinheiro reflete a realização de uma pessoa.  ,609 
     

-,307 

60 O dinheiro é um fator de comparação entre pessoas.  ,608 
      

57 Sou, altamente, motivado por dinheiro.  ,592 
      

49 Motivo-me a trabalhar muito, por dinheiro.  ,579 
      

95 Sou altamente motivado por investimentos 
diversificados.   

,901 
     

94 Investimento como forma de realização de uma pessoa.  
 

,860 
     

93 Acompanho meus investimentos diariamente.  
 

,858 
     

92 Investir é divertido.  
 

,829 
     

91 Vejo o investimento em renda variável como uma forma 
de ser rico.   

,765 
     

90 Adoro investir em planos de capitalização.  
 

,758 
     

96 Eu quero ser rico(a) com investimentos.  
 

,758 
     

89 Eu prefiro investir em renda variável a renda fixa.  
 

,722 
     

88 Investir em ações me dá um prazer especial.  
 

,695 
     

81 Estou frequentemente no cheque especial.  
  

-,758 
    

78 Eu sei que gasto mais do que eu ganho, mas não 
consigo evitar.    

-,736 
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Conclusão 

Afirmativas 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

80 Parcelamentos e empréstimos é uma forma de ter 
dinheiro.    

-,720 
    

82 Pago o valor mínimo do cartão de crédito.  
  

-,707 
    

83 Se não financiar não consegui comprar.  
  

-,675 
    

79 Às vezes, eu sinto-me culpado pelas minhas dívidas.  
  

-,648 
  

,352 
 

84 Utilizo o 13 salário para pagar dívidas.  
  

-,633 
   

,381 

77 A quantidade dívidas que tenho está relacionada ao 
meu padrão de vida que desejo.    

-,457 
  

,327 
 

68 Deposito em uma poupança tudo que sobra do meu 
salário.     

,854 
   

69 Deposito em uma poupança mensalmente um 
percentual do meu ganho financeiro.     

,853 
   

67 Tenho o habito fazer poupança para não gastar o 
dinheiro facilmente.     

,791 
   

70 Prefiro guardar dinheiro a comprar produtos que são 
bonitos e atrativos.     

,755 
   

71 Ter dinheiro guardado é motivador.  
   

,577 
 

,382 
 

44 Eu acredito que meu padrão de vida está elevando-se 
graças a meu ganho financeiro crescimento.      

,787 
  

45 Quando compro ou consumo, prefiro produtos 
exclusivos, embora sejam mais Caros, pois são símbolos 
de status. 

    
,692 

  

42 Meu ganho financeiro atual dá-me a sensação de 
prestígio.      

,680 
  

46 Eu admiro pessoas que possuem dinheiro para 
comprar casas, carros, roupas de sua preferência.  

,310 
   

,377 
  

74 Eu admiro pessoas que possuem controle e sabem 
guardar dinheiro.       

,595 
 

76 Motivo-me a trabalhar muito, para juntar dinheiro.  
     

,496 
 

86 Pagar minhas dívidas reforçam-me a trabalhar 
bastante.        

,637 

85 Mais de 30% dos meus ganhos são direcionados para 
quitar parcelamentos.    

-,515 
   

,556 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

O uso da análise fatorial em escalas de avaliação, como a escala de Likert, requer a 

verificação da consistência interna de cada fator. Segundo Pestana e Gageiro (2008) 

a consistência interna dos fatores define-se como a porporção da variabilidade nas 

respostas que resulta de diferença de opinião entre os participantes da pesquisa. 

 

4.6 Análise descritiva das escalas 
 

Seção I: Questões relacionadas à predisposição a gastar dinheiro 
 

Para a avaliação da Comportamento econômico foi utilizado um questionário com 

escala de Likert (7 pontos) que, de acordo com Malhotra (2012), permite a distribição 
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dos alunos por concordância ou discordância. A Tabela 36 representa as 16 

questões referente a seção I das afirmativas: 

 

Tabela 38 – Resultados por concordância ou discordância das questões 21 a 39 

Nº AFIRMATIVAS 
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21 
Para certos produtos eu sinto necessidade 
urgente de comprá-los.  

% % % % % % % % 
12,1 8,0 15,9 17,5 22,7 9,9 13,3 ,6 

22 
Eu gosto de comprar coisas que, anteriormente, 
não pude.  

8,3 5,8 7,3 15,4 34,5 14,5 13,9 0,3 

23 Eu gosto de comprar novos produtos.  7,1 3,6 9,0 20,6 27,3 18,5 13,3 0,6 
24 Eu gosto de comprar produtos originais e únicos.  15,9 8,6 12,9 22,2 19,9 11,7 7,7 1,2 
25 Tão logo vejo um produto, imagino-o sendo meu.  30,5 14,4 15,0 19,0 12,4 3,7 3,7 1,3 

26 
Quando eu vejo certos produtos eu preciso de 
saber que eles serão meus.  

44,6 16,7 10,7 18,1 4,4 2,5 1,6 1,3 

27 
Eu preciso de sentir que certos produtos serão 
meus.  

44,4 17,3 9,2 16,1 7,6 3,3 1,0 1,0 

28 
Eu não consigo me controlar quando vou às 
compras.  

44,4 17,3 9,2 16,1 7,6 3,3 1,0 1,0 

29 
Às vezes, eu compro um produto só pelo prazer 
de comprá-lo.  

52,9 13,6 8,6 10,8 7,3 2,5 3,0 1,3 

30 
Se um dia eu não vou às compras, eu sinto 
necessidade, urgente, de comprar alguma coisa.  

65,5 11,9 6,4 8,4 3,7 2,1 1,6 0,4 

31 
Se eu sinto-me mal, eu tento ir às compras para 
alegrar-me.  

60,3 10,8 6,5 9,3 6,5 3,4 2,5 0,6 

32 Quando estou com problemas, vou às compras.  64,1 10,2 5,3 9,5 5,6 2,7 2,1 0,4 

33 
Ir às compras é uma forma de escapar e esquecer 
a rotina diária.  

52,4 12,3 5,8 11,6 9,0 4,0 4,4 0,4 

34 
Eu sinto-me realmente bem, quando vou às 
compras.  

33,0 11,9 7,6 15,9 15,9 6,4 8,9 0,6 

35 Ir às compras dá-me prazer.  33,0 9,8 8,6 15,7 17,2 6,2 8,6 0,9 

36 
Quando eu não tenho nada a fazer, vou às 
compras.  

57,6 13,3 5,9 13,0 5,5 2,1 1,6 0,9 

37 
Eu já comprei produtos sem saber a real utilidade, 
e sim pelos aspectos estéticos ou outras razões 
similares.  

51,3 11,9 9,6 11,4 8,3 3,3 3,4 0,9 

38 
Eu nunca compro coisas que não tenham um uso 
claro.  

19,7 12,9 13,3 16,6 9,8 9,3 17,6 0,7 

39 
Usualmente, eu gosto de comprar produtos que 
são bonitos e atrativos.  

18,8 9,9 8,0 21,3 20,1 11,9 8,7 1,2 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

A questão que apresentou o maior percentual de discordância total foi a afirmativa 

(30):  “Se um dia eu não vou às compras, eu sinto necessidade, urgente, de comprar 

alguma coisa”,  com um índice de 65,5%. O menor percentual para essa opção foi o 

item (23)  “Eu gosto de comprar novos produtos representado por 7,1% das 

opiniões.  
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A opção que tratou de identificar o item 2 da escala “discordo” apresentou nas 

questões (27) “Eu preciso de sentir que certos produtos serão meus”;  (28) “Eu não 

consigo me controlar quando vou às compras” apresentou o índice de 17,3%,  

respectivamente. Para esta questão o menor percentual idenficado foi na afirmativa 

23, com um percentual de 3,6% para a opção : “Eu gosto de comprar novos 

produtos” 

 

A opção 3 da escala “Discordo parcialmente” obteve maior índice para a afirmativa 

(21) “Para certos produtos eu sinto necessidade urgente de comprá-los”, com um 

total de 15,9% de respostas,  enquanto o menor índice versou sobre a questão (32) 

“Quando estou com problemas, vou às compras”,  em um índice de 5,3% de retorno.  

 

A questão que tratou de coletar a opinião dos respondentes para o item 4 da escala 

“Neutro” apresentou maior neutralidade para a afirmativa (24) “Eu gosto de comprar 

produtos originais e únicos”, com  22,2% das respostas. Enquanto 8,4% 

consideraram a afirmativa (30) “Se um dia eu não vou às compras, eu sinto 

necessidade, urgente, de comprar alguma coisa”. 

 

O item 5, concordo parcialmente, constante na escala de afirmativas gerou um 

resultado de 34,5% maior percentual identificado na questão (22) “Eu gosto de 

comprar coisas que, anteriormente, não pude”. Contra o menor índice nessa opção 

onde os respondentes apresentam menor concordancia parcial na questão (30)”Se 

um dia eu não vou às compras, eu sinto necessidade, urgente, de comprar alguma 

coisa”.  

 

Na opção 6 da escala “concordo” identifcou-se um índice de 18,5% na afirmativa 

(23) “Eu gosto de comprar novos produtos”. O menor percentual encontrado foi de 

2,1 obtido nas questões (30) “Se um dia eu não vou às compras, eu sinto 

necessidade, urgente, de comprar alguma coisa”  e (36) “Quando eu não tenho nada 

a fazer, vou às compras”. O item 7 “concordo totalmente” trouxe o maior grau de 

concordância na afirmativa (38) “Eu nunca compro coisas que não tenham um uso 

claro” , com um índice de 17,6%  a menor porcentagem identificada nessa opção foi 

1% vistas nas questões (27) “Eu preciso de sentir que certos produtos serão meus” e 

(28) “Eu não consigo me controlar quando vou às compras”, simultaneamente.  
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O número de questões com maior índice de ausência de respostas, ou seja, o 

pesquisado não respondeu foram as afirmativas (29) “Às vezes, eu compro um 

produto só pelo prazer de comprá-lo”,  (26) “Quando eu vejo certos produtos eu 

preciso de saber que eles serão meus”, (25) “Tão logo vejo um produto, imagino-o 

sendo meu”,  apresentaram um índice de 1,3% e a questão (22) “Eu gosto de 

comprar coisas que, anteriormente, não pude” obteve o menor percentual de 

resposta, de 0,3%. 

 

4.7 Calculou-se a média das notas por afirmativa 
 

As maiores notas observadas, ou seja, maior concordância dos entrevistados, foram 

das afirmativas (23) “Eu gosto de comprar produtos novos”, afirmativa (22) “Eu gosto 

de comprar coisas que anteriormente não pude” e afirmativa (21) “Para certos 

produtos, eu sinto necessidade urgente de comprá-los”, que tiveram média acima de 

4. As afirmativas com menores notas, ou seja, com menor concordância, foram:  

(32) “Quando estou com problemas, vou às compras” e (33) “ Ir às compras é uma 

forma de escapar e esquecer a rotina diária”, que receberam nota média abaixo de 

2. 

 

Tabela 39 – Estatísticas resumo das notas atribuídas por afirmativa 
Continua 
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25 50 75 

21 
Para certos produtos eu sinto necessidade 
urgente de comprá-los.  

671 4 4,14 1,84 3,40 1 7 3 4 5 

22 
Eu gosto de comprar coisas que, 
anteriormente, não pude.  

673 2 4,62 1,69 2,86 1 7 4 5 6 

23 Eu gosto de comprar novos produtos.  671 4 4,67 1,63 2,66 1 7 4 5 6 

24 
Eu gosto de comprar produtos originais e 
únicos.  

667 8 3,89 1,81 3,29 1 7 3 4 5 

25 
Tão logo vejo um produto, imagino-o sendo 
meu.  

666 9 2,94 1,74 3,02 1 7 1 3 4 

26 
Quando eu vejo certos produtos eu preciso 
de saber que eles serão meus.  

666 9 2,34 1,55 2,41 1 7 1 2 4 

27 
Eu preciso de sentir que certos produtos 
serão meus.  

668 7 2,38 1,59 2,53 1 7 1 2 4 

28 
Eu não consigo me controlar quando vou às 
compras.  

669 6 2,46 1,77 3,12 1 7 1 2 4 

29 
Às vezes, eu compro um produto só pelo 
prazer de comprá-lo.  

666 9 2,24 1,68 2,83 1 7 1 1 3 

30 
Se um dia eu não vou às compras, eu sinto 
necessidade, urgente, de comprar alguma 
coisa.  

672 3 1,85 1,46 2,12 1 7 1 1 2 
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Conclusão 
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31 
Se eu sinto-me mal, eu tento ir às compras 
para alegrar-me.  

671 4 2,11 1,68 2,81 1 7 1 1 3 

32 
Quando estou com problemas, vou às 
compras.  

672 3 1,98 1,59 2,54 1 7 1 1 3 

33 
Ir às compras é uma forma de escapar e 
esquecer a rotina diária.  

672 3 2,42 1,86 3,45 1 7 1 1 4 

34 
Eu sinto-me realmente bem, quando vou às 
compras.  

671 4 3,24 2,05 4,20 1 7 1 3 5 

35 Ir às compras dá-me prazer.  669 6 3,28 2,04 4,17 1 7 1 3 5 

36 
Quando eu não tenho nada a fazer, vou às 
compras.  

669 6 2,07 1,55 2,41 1 7 1 1 3 

37 
Eu já comprei produtos sem saber a real 
utilidade, e sim pelos aspectos estéticos ou 
outras razões similares.  

669 6 2,36 1,76 3,09 1 7 1 1 4 

38* 
Eu nunca compro coisas que não tenham 
um uso claro.  

670 5 3,83 2,12 4,49 1 7 2 4 6 

39 
Usualmente, eu gosto de comprar produtos 
que são bonitos e atrativos.  

667 8 3,86 1,91 3,66 1 7 2 4 5 

Fonte: Dados coletados da pesquisa (*Afirmativa com lógica inversa) 
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Gráfico 5 – Médias das notas, por afirmativas. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

O comportamento de compra de alguns entrevistados caracterizou-se da seguinte 

forma: 

 
“No meu ponto de vista a Administração te dá um norte para você saber o 
quanto gastar, como gastar. Com base no curso você passa a tomar essas 
decisões e a utilizar o dinheiro melhor realmente, ne com seu poder de 
compra. Eu acho que o administrador tem uma visão econômica bastante 
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ampla nesse sentido, de forma geral, não só para a parte financeira, mas 
ele para si, pessoalmente, ele já cresce muito”. (EKB-A) 
 
“Eu acho que a pessoa fica mais madura, né...a questão de consumo, a 
questão econômica mesmo! E a questão também assim quando você vai 
lidando com mais pessoas da sua área, então não só a relação econômica 
mas todo o ... [...] a relação em si entre as pessoas que trabalham na área 
acabam influenciando em si o seu comportamento e como você vai lidar 
com qualquer situação”. (EL-A) 

 

Seção II: Questões relacionadas à predisposição a guardar dinheiro 
 

Tabela 40 – Resultados por concordância ou discordância das questões 40 a 97 
Continua 
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40 
Eu gosto de ver pessoas quando vou às compras.  % % % % % % % % 

19,1 8,3 10,7 25,6 16,4 11,0 7,7 1,2 

41 
Eu preciso ganhar mais dinheiro, pois isso 
determina meu status de vida.  

19,3 8,7 8,3 21,5 19,9 9,2 12,4 0,7 

42 
Meu ganho financeiro atual dá-me a sensação de 
prestígio.  

27,1 13,3 13,6 24,4 12,9 4,4 3,4 0,7 

43 
Meu ganho atual é o suficiente para melhorar meu 
padrão de vida.  

32,0 17,8 13,2 20,4 9,6 3,9 2,8 0,3 

44 
Eu acredito que meu padrão de vida está 
elevando-se graças a meu ganho financeiro 
crescimento.  

22,2 15,0 12,9 22,5 16,6 5,9 4,4 0,4 

45 
Quando compro ou consumo, prefiro produtos 
exclusivos, embora sejam mais Caros, pois são 
símbolos de status. 

39,4 15,0 10,1 18,7 8,6 2,8 4,0 1,5 

46 
Eu admiro pessoas que possuem dinheiro para 
comprar casas, carros, roupas de sua preferência.  

25,3 9,8 7,9 21,5 15,4 8,6 10,8 0,7 

47 Dinheiro é importante.  7,0 4,0 4,9 16,4 23,0 19,0 24,1 1,6 

48 
A quantia de dinheiro que uma pessoa tem, 
representa o que conquistou.  

17,0 8,0 7,6 24,0 21,5 12,3 8,7 0,9 

49 Motivo-me a trabalhar muito, por dinheiro.  11,4 6,1 9,9 23,1 21,8 13,3 12,7 1,6 
50 Ter muito dinheiro (ser rico) é bom.  8,4 4,3 8,1 22,4 21,8 15,0 19,1 0,6 
51 Dinheiro é valioso.  9,3 4,7 7,9 22,7 22,2 13,6 18,4 1,2 
52 Dinheiro é símbolo de sucesso.  13,9 6,5 11,0 23,0 21,9 10,4 11,9 1,5 
53 O dinheiro reforça-me a trabalhar bastante.  9,3 4,7 9,3 19,0 23,3 15,4 17,8 1,2 
54 Seria muito bom ser rico.  6,4 3,9 4,9 17,2 20,0 16,7 29,3 1,6 
55 Dinheiro é bom.  5,3 3,7 5,9 15,9 21,6 20,7 25,9 0,9 
56 O dinheiro reflete a realização de uma pessoa.  11,9 6,1 11,3 19,7 26,5 12,4 10,5 1,6 
57 Sou, altamente, motivado por dinheiro.  17,3 8,1 11,1 23,9 16,4 11,1 10,8 1,2 
58 Eu quero ser rico(a).  9,9 4,4 7,7 18,5 19,3 13,2 25,3 1,6 

59 
Dinheiro é um fator importante na vida de todos 
nós.  

7,4 4,1 6,7 18,2 25,5 17,2 19,6 1,3 

64 
Dinheiro é um fator importante na vida de todos 
nós.  

12,7 6,7 6,8 22,4 21,8 14,1 14,8 0,7 

62 Ter dinheiro é motivador.  8,9 5,2 7,0 20,1 25,2 18,5 13,9 1,2 

65 
Minha vida seria mais prazerosa, se eu tivesse 
mais dinheiro.  

8,3 7,0 7,0 19,7 25,0 15,7 16,7 0,6 

66 Dinheiro é atrativo.  8,1 4,9 6,5 19,9 24,4 17,6 16,7 1,8 
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67 
Tenho o habito fazer poupança para não gastar o 
dinheiro facilmente.  

16,1 9,2 9,3 23,0 19,7 12,3 9,5 0,9 

68 
Deposito em uma poupança tudo que sobra do 
meu salário.  

22,8 9,9 10,5 23,6 15,4 7,7 8,7 1,3 

69 
Deposito em uma poupança mensalmente um 
percentual do meu ganho financeiro.  

21,5 10,4 11,4 24,7 14,1 8,0 9,5 0,4 

70 
Prefiro guardar dinheiro a comprar produtos que 
são bonitos e atrativos.  

18,7 8,7 12,0 26,4 15,1 9,5 8,9 0,7 

71 Ter dinheiro guardado é motivador.  9,9 8,0 8,6 23,9 19,7 13,8 15,1 1,0 

74 
Eu admiro pessoas que possuem controle e 
sabem guardar dinheiro.  

7,0 2,7 6,5 18,4 17,8 16,0 30,1 1,6 

76 Motivo-me a trabalhar muito, para juntar dinheiro.  12,0 6,8 10,1 25,9 21,6 11,9 10,5 1,2 

77 
A quantidade dívidas que tenho está relacionada 
ao meu padrão de vida que desejo.  

22,1 
 

7,4 
 

9,5 
 

29,2 
 

16,6 
 

7,6 
 

6,2 1,5 

78 
Eu sei que gasto mais do que eu ganho, mas não 
consigo evitar.  

27,7 12,6 11,0 21,6 12,7 5,2 8,1 1,0 

79 
Às vezes, eu sinto-me culpado pelas minhas 
dívidas.  

25,0 10,1 9,9 22,2 14,7 7,7 9,2 1,2 

80 
Parcelamentos e empréstimos é uma forma de ter 
dinheiro.  

43,7 11,9 7,9 16,6 11,0 4,4 3,9 0,7 

81 Estou frequentemente no cheque especial.  51,7 8,6 5,0 17,0 9,2 3,6 3,7 1,2 
82 Pago o valor mínimo do cartão de crédito.  56,1 7,9 6,4 15,3 7,7 3,9 2,4 0,4 
83 Se não financiar não consegui comprar.  37,6 8,3 8,4 19,4 14,4 5,8 5,3 0,7 
84 Utilizo o 13 salário para pagar dívidas.  36,1 7,6 8,3 19,6 13,5 5,9 8,3 0,7 

85 
Mais de 30% dos meus ganhos são direcionados 
para quitar parcelamentos.  

36,1 7,6 8,3 19,6 13,5 5,9 8,3 0,7 

86 
Pagar minhas dívidas reforçam-me a trabalhar 
bastante.  

21,8 8,3 9,2 24,7 15,4 10,4 9,9 0,3 

87 
Às vezes, vejo formas de investimento tão 
atraentes, que não consigo deixar de investir.  

29,8 9,3 10,2 29,9 10,4 5,0 4,6 0,7 

88 Investir em ações me dá um prazer especial.  34,2 11,3 9,3 30,7 7,6 3,9 2,7 0,4 
89 Eu prefiro investir em renda variável a renda fixa.  32,0 9,9 8,3 31,9 10,4 4,0 2,8 0,7 
90 Adoro investir em planos de capitalização.  34,8 9,5 8,1 31,3 8,1 4,4 2,5 1,2 

91 
Vejo o investimento em renda variável como uma 
forma de ser rico.  

31,9 11,3 9,2 31,6 8,3 4,1 2,7 1,0 

92 Investir é divertido.  30,4 9,6 7,7 28,9 12,6 5,6 4,3 0,9 
93 Acompanho meus investimentos diariamente.  31,0 9,6 8,7 28,9 10,5 5,5 5,0 0,7 

94 
Investimento como forma de realização de uma 
pessoa.  

29,9 8,3 8,3 27,1 14,1 5,8 5,6 0,9 

95 
Sou altamente motivado por investimentos 
diversificados.  

30,2 10,2 8,0 29,5 11,7 4,1 5,6 0,6 

96 Eu quero ser rico(a) com investimentos.  25,0 10,2 7,1 26,7 14,7 7,9 7,6 0,9 

97 
A escolha da profissão está diretamente ligada ao 
desejo de consumo.  

17,9 7,4 8,0 27,9 17,5 8,9 12,0 0,4 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

A questão (82) “Pago o valor mínimo do cartão de crédito” apresentou um índice de 

56,1%,  sendo considerado pelos respondentes a opção (1) “Discordo totalmente”,  

ao passo que apenas 5,3% das respostas apresentou um nível de discordancia total 

para a afirmativa (55) “Dinheiro é bom”. 



143 

 

A opção (2) da escala “ Discordo” obteve seu maior índice na afirmativa (43) “Meu 

ganho atual é o suficiente para melhorar meu padrão de vida”, com 17,8%, contra a 

questão (74) “Eu admiro pessoas que possuem controle e sabem guardar dinheiro”, 

que apresentou 2,7% de discordancia. 

 

A altenartiva (3) da escala “Discordo parcialmente” nessa sequencia, apresentou o 

maior percentual 13,6%  de afirmações na questão (42) “Meu ganho financeiro atual 

dá-me a sensação de prestígio”. Como menor índice identificou-se na questão (54) 

“seria muito bom ser rico”, com 4,9% das respostas. 

 

A escolha do item (4) da escala “Neutro” os respondentes se mantiveram neutros, 

em sua maioria, na questão (89) “Eu prefiro investir em renda variável a renda fixa”, 

demonstrando um porcentual de 31,9%. Enquanto o menor percentual identificado 

foi na afirmativa (82) “Pago o valor minimo de cartão de crédito”, com 15,3% 

 

As questões que objetivaram medir o grau de concordancia entre os respondentes 

se manifestam a partir do item (5) “Concordo parcialmente” onde a maior 

porcentagem identificada foi na afirmativa (56) “O dinheiro reflete a realização de 

uma pessoa”, 26,5%. Em contrapartida, o menor índice identificado foi obtido na 

afirmativa (88) “Investir em ações me dá um prazer especial”, com 7,6% de 

afirmações 

 

Os resultados apontam que a escala em sua opção (6) “Concordo”, os respondentes 

apontam em sua maioria na afirmativa (55) “Dinheiro é bom” , com 20,7% dos 

retornos. Para o menor índice encontrado temos a questão (45) “Quando compro ou 

consumo, prefiro produtos exclusivos, embora sejam mais caros, pois são símbolos 

de status”, com 2,8% de concordancia. 

 

A última escolha quanto a nível de concordância representada na escala pela 

classificação (7)“ Concordo Totalmente” apresenta seu maior percentual na 

afirmativa de número (74) “Eu admiro pessoas que possuem controle e sabem 

guardar dinheiro”, representando 30,1% das respostas. Já a questão com menor 

índice foi a (82) “Pago o valor mínimo do cartão de crédito”, representando 2,4% dos 

respondentes. 
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Quanto às questões que não apresentaram resposta por parte dos pesquisados, o 

maior índice identificado foi na questão (66) “Dinheiro não é atrativo”, na qual houve 

1,8% que preferiram não responder a essa afirmativa. Já os menores índices 

ocorreram nas questões (43) “Meu ganho atual é o suficiente para melhorar meu 

padrão de vida” e (86) “Pagar minhas dívidas reforçam-me a trabalhar bastante”, 

revelando um percentual de 0,3% . Os 27,9% dos respondentes se mantiveram em 

posição neutra quanto à escolha da profissão estar diretamente ligada ao desejo de 

consumo. A entrevistada relata que a profissão contribui para avaliar a real 

necessidade de aquisição de um determinado produto ou serviço: 

 

 

 

 

“A gente aprende muito isso no curso, então a pessoa acaba tendo um 
conhecimento financeiro.Realmente, eu preciso disso? Ou eu só quero 
isso? Então acaba que a parte financeira você aprende muita coisa, a 
pessoa que comprava as coisas só porque quer, porque viu, já não compra 
mais”. (EKB-A) 

 

Tabela 41 – Estatísticas descritivas das notas por afirmativas. 
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40 Eu gosto de ver pessoas quando vou 
às compras.  

667 8 3,77 1,857 3,447 1 7 2,00 4,00 5,00 

41 Eu preciso ganhar mais dinheiro, pois 
isso determina meu status de vida.  

670 5 3,92 1,970 3,880 1 7 2,00 4,00 5,00 

42 Meu ganho financeiro atual dá-me a 
sensação de prestígio.  

670 5 3,10 1,715 2,940 1 7 1,00 3,00 4,00 

43 Meu ganho atual é o suficiente para 
melhorar meu padrão de vida.  

673 2 2,81 1,679 2,820 1 7 1,00 3,00 4,00 

44 Eu acredito que meu padrão de vida 
está elevando-se graças a meu ganho 
financeiro crescimento.  

672 3 3,32 1,757 3,088 1 7 2,00 3,00 5,00 

45 Quando compro ou consumo, prefiro 
produtos exclusivos, embora sejam mais 
Caros, pois são símbolos de status. 

665 10 2,66 1,757 3,086 1 7 1,00 2,00 4,00 

46 Eu admiro pessoas que possuem 
dinheiro para comprar casas, carros, 
roupas de sua preferência.  

670 5 3,61 2,027 4,109 1 7 1,00 4,00 5,00 

47 Dinheiro é importante.  664 11 5,01 1,745 3,044 1 7 4,00 5,00 6,00 

48 A quantia de dinheiro que uma 
pessoa tem, representa o que 
conquistou.  

669 6 3,98 1,859 3,458 1 7 2,00 4,00 5,00 
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49 Motivo-me a trabalhar muito, por 
dinheiro.  

664 11 4,31 1,797 3,230 1 7 3,00 4,00 6,00 

50 Ter muito dinheiro (ser rico) é bom.  669 6 4,68 1,769 3,130 1 7 4,00 5,00 6,00 

51 Dinheiro é valioso.  667 8 4,60 1,793 3,216 1 7 4,00 5,00 6,00 

52 Dinheiro é símbolo de sucesso.  665 10 4,13 1,834 3,364 1 7 3,00 4,00 5,00 
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53 O dinheiro reforça-me a trabalhar 
bastante.  

667 8 4,61 1,801 3,244 1 7 4,00 5,00 6,00 

54 Seria muito bom ser rico.  664 11 5,12 1,765 3,116 1 7 4,00 5,00 7,00 

55 Dinheiro é bom.  669 6 5,13 1,685 2,840 1 7 4,00 5,00 7,00 

56 O dinheiro reflete a realização de 
uma pessoa.  

664 11 4,24 1,769 3,129 1 7 3,00 5,00 5,00 

57 Sou, altamente, motivado por 
dinheiro.  

667 8 3,92 1,903 3,621 1 7 2,00 4,00 5,00 

58 Eu quero ser rico(a).  664 11 4,77 1,907 3,637 1 7 4,00 5,00 7,00 

59 Dinheiro é um fator importante na 
vida de todos nós.  

666 9 4,82 1,725 2,975 1 7 4,00 5,00 6,00 

60 O dinheiro é um fator de comparação 
entre pessoas.  

670 5 4,36 1,870 3,496 1 7 3,00 5,00 6,00 

64 Ter dinheiro é motivador.  667 8 4,61 1,732 2,999 1 7 4,00 5,00 6,00 

65 Minha vida seria mais prazerosa, se 
eu tivesse mais dinheiro.  

671 4 4,61 1,769 3,130 1 7 4,00 5,00 6,00 

66 Dinheiro é atrativo.  663 12 4,70 1,738 3,021 1 7 4,00 5,00 6,00 

67 Tenho o habito fazer poupança para 
não gastar o dinheiro facilmente.  

669 6 3,97 1,869 3,491 1 7 2,00 4,00 5,00 

68 Deposito em uma poupança tudo que 
sobra do meu salário.  

666 9 3,58 1,919 3,682 1 7 2,00 4,00 5,00 

69 Deposito em uma poupança 
mensalmente um percentual do meu 
ganho financeiro.  

672 3 3,62 1,911 3,652 1 7 2,00 4,00 5,00 

70 Prefiro guardar dinheiro a comprar 
produtos que são bonitos e atrativos.  

670 5 3,75 1,857 3,449 1 7 2,00 4,00 5,00 

71 Ter dinheiro guardado é motivador.  668 7 4,39 1,816 3,299 1 7 3,00 4,00 6,00 

74 Eu admiro pessoas que possuem 
controle e sabem guardar dinheiro.  

664 11 5,09 1,792 3,211 1 7 4,00 5,00 7,00 

76 Motivo-me a trabalhar muito, para 
juntar dinheiro.  

667 8 4,17 1,761 3,102 1 7 3,00 4,00 5,00 

77 A quantidade dívidas que tenho está 
relacionada ao meu padrão de vida que 
desejo.  

665 10 3,59 1,815 3,296 1 7 2,00 4,00 5,00 

78 Eu sei que gasto mais do que eu 
ganho, mas não consigo evitar.  

668 7 3,28 1,923 3,699 1 7 1,00 3,00 5,00 

79 Às vezes, eu sinto-me culpado pelas 
minhas dívidas.  

667 8 3,52 1,965 3,860 1 7 1,00 4,00 5,00 

80 Parcelamentos e empréstimos é uma 
forma de ter dinheiro.  

670 5 2,68 1,848 3,415 1 7 1,00 2,00 4,00 

81 Estou frequentemente no cheque 
especial.  

667 8 2,48 1,840 3,385 1 7 1,00 1,00 4,00 

82 Pago o valor mínimo do cartão de 
crédito.  

672 3 2,31 1,749 3,059 1 7 1,00 1,00 4,00 

83 Se não financiar não consegui 
comprar.  

670 5 3,03 1,940 3,763 1 7 1,00 3,00 5,00 

84 Utilizo o 13 salário para pagar 
dívidas.  

670 5 3,18 2,030 4,122 1 7 1,00 3,00 5,00 

85 Mais de 30% dos meus ganhos são 
direcionados para quitar parcelamentos.  

670 5 3,50 2,006 4,023 1 7 1,00 4,00 5,00 

86 Pagar minhas dívidas reforçam-me a 
trabalhar bastante.  

673 2 3,75 1,949 3,799 1 7 2,00 4,00 5,00 
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87 Às vezes, vejo formas de 
investimento tão atraentes, que não 
consigo deixar de investir.  

670 5 3,15 1,786 3,192 1 7 1,00 4,00 4,00 

88 Investir em ações me dá um prazer 
especial.  

672 3 2,88 1,693 2,867 1 7 1,00 3,00 4,00 

89 Eu prefiro investir em renda variável 
a renda fixa.  

670 5 3,02 1,717 2,949 1 7 1,00 3,00 4,00 

90 Adoro investir em planos de 
capitalização.  

667 8 2,92 1,721 2,962 1 7 1,00 3,00 4,00 

91 Vejo o investimento em renda 
variável como uma forma de ser rico.  

668 7 2,96 1,693 2,867 1 7 1,00 3,00 4,00 

92 Investir é divertido.  669 6 3,18 1,817 3,300 1 7 1,00 4,00 4,00 

93 Acompanho meus investimentos 
diariamente.  

670 5 3,15 1,831 3,351 1 7 1,00 4,00 4,00 

94 Investimento como forma de 
realização de uma pessoa.  

669 6 3,27 1,870 3,498 1 7 1,00 4,00 5,00 

95 Sou altamente motivado por 
investimentos diversificados.  

671 4 3,17 1,828 3,343 1 7 1,00 4,00 4,00 

96 Eu quero ser rico(a) com 
investimentos.  

669 6 3,50 1,914 3,664 1 7 1,00 4,00 5,00 

97 A escolha da profissão está 
diretamente ligada ao desejo de 
consumo.  

672 3 3,95 1,902 3,619 1 7 2,00 4,00 5,00 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

A análise da Tabela 41 permite afirmar que as questões que apresentaram média 

acima de 5 foram: (47) “Dinheiro é importante”, (54) “Seria muito bom ser rico”,  (55) 

“Dinheiro é bom” e (74) “Eu admiro pessoas que possuem controle e sabem guardar 

dinheiro”. As menores médias inferiores a 3 foram foram obtidas nas questões nas 

questões: (43) “Meu ganho atual é o suficiente para melhorar meu padrão de vida”, 

(45) “Quando compro ou consumo, prefiro produtos exclusivos, embora sejam mais 

caros, pois são símbolos de status”, (80) “Parcelamentos e empréstimos é uma 

forma de ter dinheiro” ,(81) “Estou frequentemente no cheque especial”, (82) “Pago o 

valor mínimo do cartão de crédito”, (88) “Investir em ações me dá um prazer 

especial”, (90) “Adoro investir em planos de capitalização” e (91) “Vejo o 

investimento em renda variável como uma forma de ser rico”. 

 

As afirmativas que apresentaram menor valor médio, ou seja, com menor 

concordância entre os entrevistados foram: (82) “Pago o valor mínimo do cartão de 

crédito”, (81) “Estou frequentemente em cheque especial”, (45) “Quando compro ou 

consumo, prefiro produtos exclusivos, embora sejam mais caros, pois são símbolos 
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de status, seguida da afirmativa (80) “Parcelamentos e empréstimos é uma forma de 

ter dinheiro” e (43) “Meu ganho atual é o suficiente para melhorar meu padrão de 

vida”. 

 

Quanto ao significado do dinheiro os entrevistados apontam os relatos a seguir: 

 

“Do meu ponto de vista o dinheiro é um retorno dos seus esforços você 
trabalha, né se coloca ali para fazer as tarefas as atividades afins para 
evolução do seu dia a dia enfim... o seu retorno financeiro ele é nada mais 
do que o seu trabalho é a sua garantia de buscar melhor o dinheiro para 
mim é só isso... [...] buscar um status melhor... do que a pessoa quer... 
comprar um carro, é para suprir a sua necessidade, mas... “. (EKB-A) 
 
“O dinheiro assim, ele é necessário, né que é para a gente viver mas assim 
a gente trabalha e ganha dinheiro, e ai ele serve para te dar as 
necessidades básicas de assim, comer e alimentação... mas ele para mim é 
um apêndice do que eu preciso para minha vida, para eu pagar minhas 
contas”. (EL-A) 
 

E as afirmativas que apresentaram maiores médias, ou seja, com maior 

concordância entre os alunos pesquisados foram: (55) ”Dinheiro é bom”, com média 

igual a 4,46, seguido de (47)“Dinheiro é importante”,(64) “Ter dinheiro é motivador”, 

(54) “Seria muito bom ser rico” e (59) “Dinheiro é um fator importante na vida de 

todos nós”. 

 

4.8 Análise descritiva bivariada 
 

Considerando o “índice higiênico”, criado a partir das médias das notas atribuídas às 

afirmativas de 1 a 15, e o “índice motivacional”, criado a partir das médias das notas 

atribuídas às afirmativas de 16 a 30, utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-

Whitney para verificar se existia diferença significativa entre os índices, em relação 

às variáveis sexo, setor de atuação, posição ocupada na instituição e tempo de 

trabalho na instituição. Adotou-se o nível de significância de 5%. 

 

Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para verificar se existe diferença nos índices 

obtidos por tipo de curso de graduação. No fator 1 (KW=33,42, p-valor<0,001) as 

comparações múltiplas apontaram que o índice entre os alunos das Engenharias é 

significativamente menor que entre os alunos dos cursos de Ciências Contábeis e 

Tecnólogos. Ou seja, os alunos de Engenharia valorizam menos o dinheiro e a 

riqueza que os dos Cursos Tecnólogos e de Ciências Contábeis. 
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Katona (1975) afirma que: “O dinheiro não possui qualquer essência para além 

daquele que lhe é atribuído pelo seu uso, o qual depende dos modos de transação 

tradicionais próprios da economia de cada cultura”. Já sob o ponto de vista da 

psicologia, há mais de trinta e cinco anos, os psicólogos tem desenvolvido estudos e 

se interessado pelo espírito dos consumidores, no que tange ao dinheiro. 

 

A análise da tabela 42 e do gráfico 6, mostram que,  entre os alunos pesquisados, os 

fatores em que houve maior concordância, ou seja, o que apresentaram maiores 

médias, foram os fatores relacionados à valorização do dinheiro e da riqueza (Fator 

1) e Poupança (fator 6) e os que apresentaram as menores médias, ou seja, onde 

houve maior discordância foram 2 e 3, relacionados à investimentos e 

endividamentos: 

 

Tabela 42 – Estatísticas descritivas, por fatores. 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7

Válido 675 674 675 675 675 674 674

Não 

respostas

0 1 0 0 0 1 1

4,60 3,12 3,01 3,86 3,18 4,63 3,63

1,30 1,43 1,34 1,45 1,25 1,50 1,73

1,70 2,05 1,80 2,09 1,55 2,26 3,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

25 3,88 1,89 1,88 2,80 2,25 4,00 2,00

50 4,75 3,22 3,00 4,00 3,25 4,50 4,00

75 5,50 4,11 4,00 5,00 4,00 6,00 5,00

Estatísticas

N

Média

Desvio-padrão

Variância

Mínimo

Máximo

Percentis

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Gráfico 6 – boxplot dos índices, por fatores. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Santos (2009), enfatiza que o capital é medido pela situação financeira do indivíduo, 

considerando se a composição (quantitativa e qualitativa) dos recursos, bem como 

onde são aplicados e como são financiados. Podendo assim medir o grau de 

endividamento do consumidor. 

 

Tabela 43 –Comparações múltiplas para o fator 1 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 154,7 -143,8 Iguais

Administração Engenharia 139,7 -34,6 Iguais

Administração Tecnólogos 141,7 -114,5 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 75,8 109,2 Diferentes

Ciências Contábeis Tecnólogos 79,3 29,3 Iguais

Engenharia Tecnólogos 43,5 -79,9 Diferentes

Cursos

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Nessa questão foi possivel identificar os seguintes depoimentos: 

 

 

Gráfico 7 – boxplot dos valores do Fator 1, por curso de graduação. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

No fator 2 (KW=1,62, p-valor=0,655) o teste não apontou diferenças significativas 

entre os grupos, ou seja, independente do curso, os alunos tiveram opiniões 

semelhantes sobre investimentos. O gráfico a seguir representa a intenção de 

investimentos em um deteminado bem: 
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Gráfico 8 – boxplot dos valores do Fator 2, por curso de graduação  
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

No fator 3 (KW=16,30, p-valor=0,001) as comparações múltiplas apontaram que o 

índice entre os alunos das Engenharias é significativamente menor que entre os dos 

cursos tecnólogos. Ou seja, os alunos de Engenharia estão menos endividados que 

os dos cursos Tecnólogos. Apenas uma entrevistada dos cursos em debate 

expressou opinião quanto a dividas. 

 

Tabela 44 –Comparações múltiplas para o fator 3 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 154,7 84,8 Iguais

Administração Engenharia 139,7 124,8 Iguais

Administração Tecnólogos 141,7 67,7 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 75,8 40 Iguais

Ciências Contábeis Tecnólogos 79,3 -17,1 Iguais

Engenharia Tecnólogos 43,5 -57,1 Diferentes

Cursos

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 

 

Gráfico 9 – boxplot dos valores do Fator 3, por curso de graduação. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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No fator 4 (KW=3,82, 281p-valor=0,) não foram verificadas diferenças 

estatísticamente significativas nos valor do índice por curso, ou seja independente 

do curso os alunos pesquisados tem opiniões semelhantes em relação à importância 

de poupar. Furnham e Argyle (1998) entendem que,  no Brasil, a remuneração dos 

depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de 

rendimento variando significativamente quando comparado a estudos realizados na 

Inglaterra sobre o sistema de poupança. 

 

 

 

Gráfico 10 – boxplot dos valores do Fator 4, por curso de graduação. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

No fator 5 (KW=12,42, p-valor=0,006) as comparações múltiplas apontaram que o 

índice entre os alunos das Engenharias é significativamente menor que entre os 

alunos dos cursos tecnólogos. Ou seja, os alunos de Engenharia dão menos 

importância aos produtos como símbolo de status que os dos cursos tecnólogos.  

 
Tabela 45 –Comparações múltiplas para o fator 5 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 154,7 -37,8 Iguais

Administração Engenharia 139,7 14,1 Iguais

Administração Tecnólogos 141,7 -40,7 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 75,8 51,9 Iguais

Ciências Contábeis Tecnólogos 79,3 -2,9 Iguais

Engenharia Tecnólogos 43,5 -54,8 Diferentes

Cursos

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Gráfico 11 – boxplot dos valores do Fator 5, por curso de graduação. 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Jung (2005) entende que em uma cultura de consumo como a nossa, a ostentação 

de riqueza é interpretada e usada para classificar o status de seu portador. No fator 

6 (KW=24,40, p-valor<0,001) as comparações múltiplas apontaram que o índice 

entre os alunos, das Engenharias é significativamente menor que entre os dos 

cursos Tecnólogos e de Ciências Contábeis, ou seja, os alunos de Engenharia 

concordam menos em trabalhar para juntar dinheiro que os dos cursos Tecnólogos e 

de Ciências Contabeis. 

 

Tabela 46 – Comparações múltiplas para o fator 6 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 154,7 -86,3 Iguais

Administração Engenharia 139,7 26,5 Iguais

Administração Tecnólogos 141,7 -34,7 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 75,8 112,8 Diferentes

Ciências Contábeis Tecnólogos 79,3 51,6 Iguais

Engenharia Tecnólogos 43,5 -61,2 Diferentes

Cursos

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Gráfico 12 – boxplot dos valores do Fator 6, por curso de graduação 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Katona (1975), estudioso sobre o comportamento da poupança, observou que em 

pesquisas realizadas ao longo dos anos com americanos foi possível discernir um 

padrão consistente quanto às razões que motivaram as pessoas a poupar. E os 

motivos mencionados em maior escala foram as emergências (doenças, 

desemprego). 

 

No fator 7 (KW=12,47, p-valor<0,006) as comparações múltiplas apontaram que o 

índice entre os alunos das Engenharias é significativamente menor que entre os 

alunos dos cursos tecnólogos. Ou seja, os alunos de Engenharia concordam menos 

que as dívidas sejam estímulos para trabalhar mais. 

 

Tabela 47 – Comparações múltiplas para o fator 7 

Valor Crítico Valor observado Conclusão

Administração Ciências Contábeis 154,7 10,9 Iguais

Administração Engenharia 139,7 37,9 Iguais

Administração Tecnólogos 141,7 -19,2 Iguais

Ciências Contábeis Engenharia 75,8 27 Iguais

Ciências Contábeis Tecnólogos 79,3 -30,1 Iguais

Engenharia Tecnólogos 43,5 -57,1 Diferentes

Cursos

 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 
 
“[...] Se você quer mais material, você quer ganhar mais, então isso está co- 
relacionado. E eu quero hoje comprar um apartamento eu só proporciono 
isso com um ganho maior, a gente quer ganhar mais justamente para ter 
mais”.  (EA-TC) 
 
 

 

Do universo de entrevistados a maioria pertence ao sexo masculino, com faixa etária 

predominante de 30 a 40 anos, de cor parda e o maior numero de repostas indicou 

que possuem renda entre 1 e 5 salários mínimos, a maioria é solteira e reside com 

os pais, mas mesmo residindo com pais relatam ter 03 dependentes. Trabalham 

mais de 8 horas por dia e estudam porque possuem algum tipo de financiamento 

estudantil. Relataram ainda ter cursado o ensino médio em escola pública, no 

período noturno e levaram de 2 a 5 anos para concluir. São filhos de pai aposentado 

e mãe “do lar”,  que não completaram o ensino fundamental. A motivação da maioria 

pela escolha do curso foi de que já trabalha na área. 
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4.9 Desenvolvimentos da proposta de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC) 

 

A proposta metodológica de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) iniciou a 

análise pela entrevista com os coordenadores de curso (apêndice B), seguida das 

entrevistas com o Grupo de alunos (apêndice C). Cabe ressaltar que, para preservar 

a identidade dos entrevistados, cada respondente foi identificado por uma letra do 

alfabeto, para diferenciá-lo no momento da análise dos dados. 

 
 
4.9.1 Perfil sócio demográfico dos coordenadores 
 

Os dados demográficos revelam que os coordenadores/professores e diretoria 

possuem faixa etária entre 35 e 40 anos, casados, sendo três do sexo masculino e 

dois do sexo feminino e dois possuem mestrado completo, os demais possuem 

mestrado em andamento e/ou especialização. Quanto à profissão exercida pelos 

respondentes,  identificou-se todos  possuem mais de uma função, ou seja, além da 

atuação como docente ainda atuam na área na qual tiveram sua formação: um 

advogado e Coordenador/Docente, dois engenheiros e Coordenador/Docente e  um 

pedadogo e Coordenador/Docente. 

 

O DSC dos coordenadores de curso 
 

Para essa etapa foi elaborada tabela para cada pergunta feita no momento da 

entrevista e as respostas foram analisadas, de acordo com a proposta metodológica 

do DSC. 

 

O quadro 12 apresenta os motivos que levaram a escolha da profissão: 
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Quadro 12 – Motivos para a escolha da profissão 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

CF 
... a docência e a coordenação foram 
oportunidades de preencher uma 
lacuna...” 

* Docencia e coordenação foram 
oportunidades 

DMA 

“... o motivo da escolha de ser 
professora vem da infância, tanto que 
as coisas foram acontecendo eu fui 
estudando, fui me preparando e.. eu tinha 
um sonho desde de criança em ser 
professora...  Então isso foi um sonho de 
infância... “ 

* A escolha de ser professora vem 
da infancia. 

EMR 

“Na verdade o meu sonho sempre foi 
ser professora, eu nunca pensei no 
ensino superior, quando eu fiz 
pedagogia”. 

* Sonho sempre foi se professora. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Observa-se que dois entrevistados concordam que ser professor é um sonho que 

criança e apenas um diz que a docência e assim como a coordenação foram 

oportunidade. 

 

Sendo assim, os motivos para escolha da profissão apresenta o DSC:  

Os motivos para escolha da profissão estão diretamente ligados ao sonho de 
criança ou inda oportunidade. 

  

O quadro 13 refere-se à formação do respondente: 

 

Quadro 13 – Formação dos respondentes 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 
Graduação Direito, Especialização em 
Direito Constitucional e Direito processual 

*Direito 

BU 
Engenharia, Matemática, Especialização 
em Engenharia de Software e Mestrado 
em Administração. 

*Engenharia 
*Matematica 

CF 

Engenharia de Produção, Engenharia 
Civil, Especialização em Engenharia de 
minas, Especialização em Gestão de 
Projetos e Mestrado em Modelagem 
Matemática e Computacional 

*Engenharia de produção 

DMA 

Publicidade e Propaganda, Pós 
Graduação em Engenharia de vendas, 
MBA em Gestão e Negócios e o Mestrado 
em Administração. 

*Publicidade e Propaganda 

EMR 
Pedagogia, Especialização na área 
industrial. 

*Pedagogia 

 
Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Dos cinco entrevistados, quatro atuam nas áreas de formação. O entrevistado que 

atua na área diferente da formação afirma possuir bagagem e conhecimento para 
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exercer sua profissão. 

Sendo assim, a formação apresenta o DSC: 

Não possui DSC 

 

O quadro 14 demostra se a expectativa de remuneração influenciou na escolha da 

profissão: 

 
Quadro 14 – Expectativa de remuneração na escolha da profissão 

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

BU 

“... não, quase nada! Porque a 
remuneração do professor é muito abaixo 
do que engenharia proporciona. Então, 
não foi pela parte financeira, foi pela 
aptidão mesmo...” 

*Não, quase nada! 

CF 

“Escolher o curso de engenharia não 
influenciou, porque na minha família 
tenho muitos parentes engenheiros. Na 
época da escolha o período econômico 
não era favorável para escolha da 
Engenharia.” 

*Não influenciou. 

DMA 

“Não, se você for olhar a questão de 
remuneração foi um baque... mas como 
era um sonho, uma coisa que eu queria 
muito, eu não abri mão, diminuir os meus 
gastos para poder encaixar dentro dessa 
remuneração”.  

*Não, um sonho, uma coisa que queria 
muito. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
Os três entrevistados responderam que a remuneração não foi fator influenciador na 

escolha do curso, inclusive um deles ressalta que estava atuando em um 

determinado segmento cuja remuneração era muito maior do que a oferecida para 

exercer a função de docente/coordenador.  

 
Sendo assim, a expectativa de remuneração apresenta o DSC:  

A expectativa de remuneração não influenciou na escolha da profissão. Trata-
se de um sonho.  

 

O Quadro 15  apresenta como o entrevistado vê o perfil dos seus alunos: 

 

Quadro 15 – O perfil dos alunos 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 

“... são alunos dinâmicos e suscetíveis a 
mudanças mais rápidas, eles não têm 
aquela idealização inicial de alunos da 
década de 90. Estão procurando de um 
novo lugar no mercado”. 

*Alunos mais dinâmicos. 
*Estão a procura de um novo lugar no 
mercado. 

BU 
“Está bem misto, temos desde pessoas 
mais velhas, já com a carreira 
estruturada e que estão querendo uma 

*Pessoas mais velhas.  
*Muito sem expectativas.  
*Encaram o curso como uma 
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formação para poder ganhar um pouco 
mais ou desenvolver o lado da 
Engenharia um pouco mais... temos 
também alunos muito novos, que estão 
muito sem expectativas. Fazem o curso 
porque acreditavam que seria bom... 
Encaram o curso como uma 
oportunidade”. 

*Oportunidade 

CF 

“... do ponto de vista sócio econômico a 
gente percebe assim claramente que são 
pessoas de classe C e D e também que 
tiveram poucas oportunidades de estudar. 
Trabalham em empregos geralmente 
operacionais, uma mão de obra mais 
operacional mesmo... Veem o curso 
como uma porta para mudar de vida. 
Operador de equipamentos, trabalhadores 
da construção civil, pessoas do comercio, 
funcionários de loja”. 

*Pessoas de classe C e D. 
*Querem mudar de vida. 
*Veem o curso como uma porta para 
mudar de vida. 

DMA 

“... eles não têm maturidade suficiente 
para escolher o curso.... Alguns alunos 
não sabem por que eles estão aqui... A 
empresa solicita que eles procurem um 
curso superior... muitos deles estão aqui 
porque ganharam bolsa, ou o pai 
forçou”. 

*Eles não têm maturidade suficiente para 
escolher o curso. 
*Muitos deles estão aqui porque 
ganharam bolsa, ou o pai forçou”. 

EMR 

“... os alunos de Engenharia possuem 
uma expectativa de salário e é um perfil 
completamente diferente dos outros 
cursos.  
... o perfil do aluno de Tecnólogo é 
aquele que quer um curso mais 
rápido...” 

* Os alunos de Engenharia possuem 
uma expectativa de salário 
* Aluno de Tecnólogo é aquele que quer 
um curso mais rápido 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
Quatro entrevistados concordam que apesar de os alunos fazerem parte das classes 

C e D e muito imaturos, o perfil é de pessoas que buscam na faculdade uma melhor 

condição de vida. Um dos entrevistados acredita que os de Engenharia tem 

pespectiva de remuneração futura e que os tecnólogos estão à procura de um curso 

mais rápido. 

 

Sendo assim, o perfil apresenta o DSC:  

São alunos que buscam oportunidade, estão nas classes C e D e querem 
mudar de vida. Não possuem maturidade ou experiência e estão na faculdade 
por terem adquirido bolsa de estudos. Eles se diferenciam entre o curso de 
Tecnólogo e Engenharia onde estão em busca de um curso rápido ou de 
expectativa de salário respectivamente.   

 

O quadro 16 demostra se o entrevistado já auxiliou algum aluno na escolha da 

profissão:  
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Quadro 16 – O auxiliou a um aluno na escolha da profissão? 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 

“Sim, já opinei, orientei, aluno da área 
da Administração, eu tive essa 
oportunidade”.  

* Sim, já opinei, orientei, aluno 

BU 

“Sim, a gente fornece dados, o que a 
Engenharia faz, o que é que você 
desenvolve”. 
 

*Sim, a gente fornece dados. 

CF 

“Sim, sem dúvida! Isso ai é a todo 
momento. Essa é a função da 
coordenação. O aluno quando ele procura 
um curso de Engenharia civil ou 
Engenharia de minas ou engenharia de 
produção ele não tem a menor ideia do 
que é que esse profissional faz”. 

* Sim, sem dúvida. 

DMA 
“Sim, sempre somos acionados por 
eles, para tirar dúvidas e pedir sugestões”. 

* Sim, sempre somos acionados. 

EMR 

“Sim e é muito gratificante... ele já fez 
até o teste vocacional, mas, ele não está 
muito certo disso. Chega aqui ele falar 
com a gente. Essa é nossa função. Eu 
costumo orientar, eu costumo perguntar: 
para o que é que você acha que você tem 
dom? O que é que vai te deixar mais 
feliz? “ 

* Sim e é muito gratificante. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
 

Os entrevistados afirmam que auxiliaram alunos para a escolha da profissão. Eles 

entendem que muitos alunos ingressam em determinado curso, mas, sem a certeza 

ou aptidão de que é aquele curso que deveriam seguir e, às vezes, uma intervenção 

do coordenador faz com que se oriente e se mantenha no curso.  

 

Sendo assim, o auxílio para escolha da profissão apresenta o DSC:  

Agente fornece dados, opina e auxilia os alunos. Isso é muito gratificante. 

 

O quadro 17 demostrará os motivos que o respondente percebe para escolha dos 

curso: 

 
Quadro 17 – Os motivos para escolha do curso. 

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 

“Principalmente o contexto econômico, 
também! Mas, na verdade é o seguinte: 
as coisas são bem mais difíceis, a 
qualificação, a colocação no mercado é 
muito difícil”. 

*Contexto econômico. 

BU 
“Eu acho que o mercado de trabalho. A 
absorção do mercado de trabalho”.  

*Mercado de trabalho. 

CF 

“... esses alunos vêm sendo influenciados, 
a todo momento, que o Brasil tem uma 
demanda por engenheiro e quem 
consegue se graduar dificilmente fica 
desocupado ou desempregado. Então eu 

*Possibilidade de ter uma boa 
remuneração. 
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acho que para o aluno o que mais o atrai 
e influencia é a possibilidade de ter uma 
boa remuneração e o alto índice de 
empregabilidade desse profissional”. 

DMA 

“... O aluno muitas vezes faz o curso que 
tiver bolsa. No primeiro semestre de 
2015 teremos bolsas do Educamais para 
Marketing e para Gestão Financeira. São 
dois cursos que temos uma demanda 
menor em relação aos outros e com isso 
são oferecidas bolsas”. 

*Faz o curso que tiver bolsa. 

EMR 

“O curso de Engenharia civil é o mais 
procurado hoje, tanto é que todas as 
vagas estão preenchidas... Isso é devido 
a demanda do mercado por esse tipo de 
profissional”.  

* Demanda do mercado.  

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Quatro entrivistados compreendem que os motivos para a escolha da profissão são 

variados e que o aluno está buscando o crescimento econômico e novas 

oportunidades no mercado. Normalmente ingressam no curso com o objetivo de 

conseguir novo emprego. Um dos respondentes ressalta que a mão de obra no 

mercado não possui a qualificação necessária para atender às demandas de 

trabalho e o aluno  está de olho nesse fator, quer cursar a graduação para se inserir 

nesse cenário, se pautando inclusive com os rendimentos que poderá obter após a 

conclusão do curso e ingresso na profissão. 

 

Sendo assim, motivos para escolha do curso apresenta o DSC:  

Os motivos para escolha do curso são; situação econômica, o mercado de 
trabalho, possibilidade de uma boa remuneração e a disponibilidade de bolsa 
de estudos. 

 

No quadro 18 será demostrado o que o aluno prioriza ao escolher um curso que 

possivelmente será sua profissão: 

 

Quadro 18 – Prioridade para escolha da profissão.  
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 
“O contexto”. *O contexto. 

BU 

“... eles pensam pela questão 
financeira... a maioria deles são os 
primeiros engenheiros, ou os primeiros 
que estão fazendo curso superior na 
família...” 

*Pensam pela questão financeira. 
*Os primeiros que estão fazendo curso 
superior na família. 

DMA 
“... a remuneração, o prestigio ou até 
mesmo o mundo de certa forma 
influencia...” 

*A remuneração, o prestigio 
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DMR 
“É muitas vezes o salário. Na maioria 
das vezes...”  

*É muitas vezes o salário 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Todos os respondentes atribuem as prioridades para escolha do curso as questões   

financeira, status e prestigio. Um deles ainda resanlata o orgulho de serem o 

primeiros a cursarem uma faculdade 

 

Sendo assim, as prioridades para escolha do curso apresenta o DSC:  

As prioridades para escolha do curso são a questão financeira, o salário e até 
mesmo a influência da família por ser o primeiro a cursar uma faculdade..  

 

O Quadro 19 revela as influências recebidas pelos alunos: 

 
Quadro 19 – As influencias para escolha do curso. 

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 
“...eles são influenciados pelo contexto, 
uma profissão que há possibilidade de 
abertura de sucesso...” 

*Possibilidade de abertura de sucesso. 

BU 

“Eles querem escapar de uma pressão 
social, eles realmente procura um curso 
com menor... quantidade de tempo... 
menor investimento, para ele poder se 
livrar disso de uma vez...” 

*Querem escapar de uma pressão 
social. 

CF 

“Hoje é totalmente pelo apelo 
econômico, hoje o engenheiro, digamos 
que ele mudou de classe social, que ele 
teve uma progressão ai no sistema de 
classe, hoje o engenheiro ele é visto 
como uma mão de obra bem 
remunerada”. 

*Totalmente pelo apelo econômico. 

DMA 

“Sim! Muito. Sim! Família...  Ah! Minha 
mãe e meu pai trabalham na área, meu 
pai também é vendedor. Então...  Não é 
dinheiro, eles querem um curso, tanto 
que eles cursam o tecnólogo porque é um 
curso que prepara em dois anos e eles 
vão para o mercado mais rápido, querem 
o retorno financeiro daquilo que 
investiram, 50% da bolsa ou o que for. 
rápido! Não querem esperar para isso”. 

*Minha mãe e meu pai trabalham na 
área. 
*Não é dinheiro, eles querem um curso.  
*Um curso que prepara em dois anos. 

EMR 

“Orgulho. Eu acho que orgulho para a 
família, é o que eu percebo na colação de 
grau é quando o pessoal do tecnólogo 
está formando”.  
 

*Orgulho 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
Os resultados apontam que os alunos são influenciados pelo contexto econômico 

financeiro, por um prazo menor de execução dos cursos (no caso dos tecnólogos), 

bem como da posição já exercida pelo pai/ mãe ou alguém da família  graduado e, 
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ainda, por poder se tornar o orgulho da família.A instituição tem alunos carentes e 

muitas vezes ninguém da família conseguiu se graduar. 

 

Sendo assim, as influências na escolha do curso apresenta o DSC:  

As influencias na escolha do cursos são a possibilidade de sucesso, para 
escapar de uma pressão social,  pelo apelo economico, um curso que prepara 
em dois anos, pela posição já exercida pelo pai ou mãe e se tornar o orgulho 
da família. 

 

O Quadro 20 apresenta as situação economica percebida pelos coordenadores: 

 

Quadro 20 – Situação econômica dos alunos. 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

DMA 

“Ruim!! Eu vejo assim que todos... É hoje 
a gente tudo, mas eu acho que a maior 
parte da nossa é.... e questão de classe 
é C e D”. 

*E questão de classe é C e D. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Apenas um entrevistado respondeu a pergunta e comentou que a percepção dos 

entrevistados quanto à situação econômica dos alunos é que, em sua maioria possui 

condição financeira humilde, dependendo de bolsas e incentivos governamentais 

para cursar a faculdade. Ou seja, os discentes possuem uma situação financeira 

ruim. 

 

Sendo assim, a situação econômica apresenta o DSC:  

A situação economica dos alunos em questão é as classes C e D. 

 

O Quadro 21 apresenta a expectativa de remuneração e sua influencia na escolha 

da profissão: 

 

Quadro 21 – De que forma a expectativa de remuneração influência a escolha da profissão? 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 

“... são alunos que estão começando e 
visualizam um projeto a médio e longo 
prazo. Tem planejamento, é um projeto 
mais cadenciado...” 

*São alunos que estão começando e 
visualizam um projeto a médio e longo 
prazo. 

BU 

“... eles não preocupavam tanto com 
bolsa tanto que eles pagavam, 
custeavam o próprio curso, agora na 
Engenharia. Acho que sim acho...eu 
acredito que sim, são cinco anos”. 

*Eles não preocupavam tanto com bolsa. 

CF 
“O mercado realmente demanda muito 
o profissional de Engenharia e essa 
procura do mercado por profissionais já 

*O mercado realmente demanda muito o 
profissional. 
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começa aqui, dentro da faculdade, com os 
de terceiro, quarto período. Esses alunos, 
geralmente, fazem o estágio de um ano e 
já entram como auxiliar de Engenharia”. 

DMA 

“... estamos com um aluno que quer fazer 
pós graduação, está terminando o curso 
de tecnólogo, nos procurou e perguntou 
se conseguia uma bolsa, porque tem 
interesse em fazer uma pós em gestão de 
projetos, se preocupa com o seu ganho 
futuro”. 

*Se preocupa com o seu ganho futuro. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
Dos respondentes, três entendem que a expectativa de obter  melhoria na 

remuneração faz com que o aluno analise o tipo de curso que irá ingressar. A 

Engenharia é um exemplo deste interesse,  pois logo no meio do curso ele já pode 

ter a oportunidade de fazer estágio e começar a ganhar dinheiro. Um dos 

entrevistados  acredita que a remuneração não é fator determinante para escolha do 

curso e outro não respondeu a pergunta. 

 

Sendo assim, a expectativa de remuneração apresenta o DSC:  

A expectativa de remuneração influencia na escolha do curso. São alunos que 
estão começando e visualizam um projeto a médio e longo prazo.  Eles não 
preocupavam tanto com bolsa e o mercado realmente demanda muito 
profissional. Os alunos se preocupam com o ganho futuro. 

 

O Quadro 22 apresenta a opinião dos respondentes se o curso que escolheram é a 

profissão que exercem: 

 

Quadro 22 – Alunos costumam ter como profissão o curso que escolheram 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 

“... hoje não, hoje tem profissionais que 
percebem outras possibilidades de 
crescimento além do curso que 
escolhem...”  

*Profissionais que percebem outras 
possibilidades de crescimento. 

BU 

“O engenheiro é facilmente absorvido em 
outras áreas, pela demanda do curso, 
pela capacitação. As vezes eles vão 
ficar em supervisão, como 
engenheiros, ou como administrador 
de uma determinada empresa. 

* As vezes eles vão ficar em supervisão, 
de uma determinada empresa 

DMA 

“... alguns já trabalham dentro da área, 
procuram o curso porque já estão 
atuando. No curso de Gestão Comercial, 
acredito que 80% dos alunos já estão na 
área e com isso ficam no mesmo ramo 
de atividade”.  

*80% dos alunos já estão na área e com 
isso ficam no mesmo ramo de atividade. 

EMR 
“... pela pesquisa que realizamos aqui na 
faculdade com nosso egresso ,80% dos 
que fizeram o curso estão trabalhando 

*80% dos que fizeram o curso estão 
trabalhando na área. 
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na área”.  

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Quatro entrevistados opinam que os alunos de determinados cursos alcançam o 

sucesso trabalhando em sua área de formação, mas existem situações em que o 

egresso não consegue uma oportunidade de trabalho nessa área e há ainda casos 

em que o profissional nasceu para exercer aquela profissão. 

 

Sendo assim, a escolha da profissão em relação ao curso apresenta o DSC:  

Os profissionais percebem outras possibilidades de crescimento, as vezes 
eles vão ficar em supervisão de uma determinada empresa. 80% dos alunos já 
estão ou irão trabalhar na área.  
 

O Quadro 23 representa os fatores restritivos e propulsores para a decisão 

profissional dos estudantes: 

 

Quadro 23 – Fatores restritivos e propulsores para a decisão profissional dos estudantes  
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 
“O principal fator da evasão dos alunos é 
a distância e o segundo é a 
desmotivação com curso”. 

*Distância. 
*Desmotivação com o curso. 

CF 

“Fatores restritivos são os problemas 
na formação do aluno, como: a 
matemática, e a interpretação de texto, 
que prejudicam bastante no andamento 
do curso. Remuneração seria um fator 
propulsor”. 

*Fatores restritivos são os problemas na 
formação do aluno. 
*Remuneração seria um fator propulsor. 

DMA 
“Os alunos não querem um curso difícil 
ou seja, querem trabalhar”. 

*Não querem um curso difícil 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Os respondentes pontuaram que os  fatores restritivos podem ser: a distância, a 

desmotivação com o curso escolhido, os problemas oriundos de formação anterior, 

ou seja, o aluno tem dificuldades com disciplinas básicas como português, 

matemática e interpretação de textos, a complexidade dos cursos, como por 

exemplo o curso de Engenharia. Foi observado como fator propulsor a remuneração, 

pois o aluno buscaria fazer um curso fácil, obter diploma em pouco tempo, para ir 

para o mercado de trabalho e começar a ser remunerado. 

 

Sendo assim, os fatores restritivos e propulsores para a decisão profissional dos 
alunos apresenta o DSC:  

Os alunos possuem como fator restritivo distancia, não querem um curso 
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difícil, a fraca formação básica e como fator propulsor, a remuneração futura.  
 

O QUADRO 24 apresenta os comentários dos entrevistados: 

 

Quadro 24 – Comentários 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

AA 
“Muitos estão realmente preocupados 
com a profissão, eles estão preocupados 
em ser alguém”. 

*Realmente preocupados com a 
profissão. 

BU 

“Os alunos estão buscando um espaço 
para um salário maior, para conseguir 
mudar um pouco a condição de vida que 
tem”. 

*Buscando um espaço para um salário 
maior. 

CF 

“O coordenador sempre percebe que o 
aluno tem essa busca por remuneração 
e não leva muito em consideração a 
questão de sua vocação”. 

*Busca por remuneração. 

DMA 
“O comportamento econômico é um 
dos fatores que influencia bastante”. 

*O comportamento econômico influencia 
bastante 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

De modo geral,  os entrevistados percebem que a realidade em relação à profissão 

pode melhorar e, ainda, que os alunos estão em busca de melhores condições de 

vida, o que pode ser proporcionado pela profissão escolhida, pois, ao concluir o 

curso são maiores as chances de conseguir novas realizações. Uma entrevistada 

entende que o tema relacionado à influência recebida sobre qual profissão escolher 

deve ser tema de próximos estudos, ou seja, à influência social e aquela recebida no  

dia a dia pelo individuo, bem como seu entorno.  

 

Sendo assim, os comentários apresenta o DSC:  

Os alunos estão realmente preocupados com a profissão onde buscam um 
espaço no mercado e maiores salários. O comportamento econômico 
influencia bastante os alunos. 
 

 

4.9.2 Perfil sócio demográfico dos alunos 
 

Esse bloco de questões tem por objetivo apresentar a percepção dos alunos em 

relação ao escolha do curso, como possivel profissão. Nesta etapa foram 

contemplados os cursos de:  Administração (06), Tecnólogo em Gestão Comercial 

(12), Ciências Contábeis (14) e  Engenharia Elétrica (10). O perfil desses alunos 

indicam que:  13 são do sexo masculino e 29 feminino, sendo que são 15 casados e 

21 solteiros e apenas 01 divorciada. A maioria dos respondentes afirma morar com 
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amigos, parentes ou familiares. A idade minima  dos alunos foi de 18 anos e a 

máxima de 51 anos. Em relação a profissão dos entrevistados foi possivel identificar 

um diversidade na area de atuação desses alunos tais como: Administrador, 

Analistas, Assistente de vendas, Auditores, Consultores, Coordenadores de vendas, 

Eletricista, Estagiários, Operadores de máquinas e Supervisores. A maior parte dos 

entrevistados afirma que está na área de atuação relacionada ao curso escolhido. 

Em todas as afirmativas os entrevistados reconhecem sua classe social como média 

ou baixa e apenas um dos discentes informou pertencer a classe média alta. 

 

O DSC do grupo de alunos 
 

Para essa etapa foi elaborada uma tabela para cada questão feita no momento da 

entrevista e as respostas foram analisadas, de acordo com a proposta metodológica 

do DSC. 

 

Na primeira questão verifica-se, com os alunos, o significado de cursar uma 

faculdade, conforme quadro 25: 

 

Quadro 25 – Importância de cursar uma faculdade: 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 
“.. é muito importante para você chegar 
no mercado...” 

*É muito importante para você chegar no 

mercado. 

EL-A 
“... através da graduação, com visão 
mais teórica, que você pode buscar a 
pratica por meio dos estágios...” 

*Buscar a pratica por meio dos 
estágios. 

EV-A 

“A faculdade tem me dado muito; um 
crescimento pessoal e o crescimento 
profissional que é o mercado de 
trabalho”. 

*Crescimento pessoal e o crescimento 
profissional. 

ER-A 

“Na faculdade, hoje eu acho que a 
sociedade e o mercado de trabalho 
estão exigindo isso das pessoas. 
Então, é fundamental para a gente 
conseguir um bom emprego ter um 
curso superior” 

*Mercado de trabalho. 

EA-A 

“A qualificação profissional hoje ela 
é importantíssima para você 
sobreviver no mercado, que é 
competitivo e hábil, para englobar 
pessoas que tem um conhecimento 
melhor... então a pessoa que tem um 
nível de conhecimento maior hoje ela 
mais possibilidade de crescimento”. 

*A qualificação profissional é 
importante para a sobrevivência no 
mercado. 

ER-TC 
“Boas oportunidades no mercado, 
sim! Crescimento”. 

*Boas oportunidades no mercado. 
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EJ-TC 

“Eu também escolhi o curso por conta 
do meu trabalho, tem tudo a ver com 
meu trabalho,... e para me capacitar 
mais. Também pelo incentivo da 
empresa na qual eu trabalho que me 
incentivou muito…” 

*Pelo incentivo da empresa na qual eu 
trabalho. 

EA-TC 

“Eu acho isso muito importante, até 
mesmo, para seguir hoje com os 
estudos, que é fazer uma pós 
graduação, que isso também hoje para 
o mercado é muito importante, que é 
um diferencial”. 

*O mercado é muito importante. 

ES-TC 

“É importante para aumentar as 
chances de trabalho. Experiência e 
prática é fundamental, mas o 
conhecimento adquirido na faculdade 
também ajuda muito”.  

*Para aumentar as chances de 
trabalho. 

EW-TC 

“... acho que é mais importante para 
as pessoas que estão começando a 
ser inseridas no mercado de trabalho. 
Talvez, dependendo da profissão, e do 
curso, pode agregar para quem está 
inserido no mercado também.  

*É mais importante para as pessoas 
que estão começando. 

ED-TC 

“... escolhi também porque eu acho que 
é uma grade muito diversificada e dá 
assim capacidade de trabalhar em 
várias áreas...” 

*É uma grade muito diversificada. 

ES-CC 
“... o meu chefe já vinha pedindo para a 
gente buscar a graduação, porque a 
experiência já temos”. 

*Buscar a graduação, porque a 
experiência já temos. 

ESD-CC 

“... o que eu acho mais importante na 
faculdade é o conhecimento que a 
pessoa vai levar para o resto da 
vida”. 

*Conhecimento que a pessoa vai levar 
para o resto da vida. 

EP-CC 

“Buscar de qualidade de vida, para a 
família, buscar o crescimento 
profissional, buscar novas áreas, 
novos horizontes...” 

*Crescimento profissional. 
 

EC-CC 
“Abertura de horizonte mesmo! E a 
inserção numa melhor qualificação 
dentro do mercado”. 

*Qualificação dentro do mercado. 

EVM-CC 
“Pra mim é levar todo esse 
conhecimento e conseguir uma 
oportunidade melhor de emprego” 

*Conhecimento e conseguir uma 
oportunidade melhor de emprego. 

EH-CC 

“Atualmente é a possibilidade de a 
gente conseguir melhorar nossa 
qualidade de vida e conseguir em um 
futuro bem próximo, um bom encaixe 
no mercado de trabalho”. 

*Conseguir melhorar nossa qualidade 
de vida. 

EI-CC 

“... aumentar a oportunidade no 
mercado de trabalho é ter realmente 
uma profissão porque a gente sai do 
ensino médio sem uma profissão” 

*Ter realmente uma profissão. 

EG-CC 

“... o mercado está cada vez mais 
competitivo. Além da graduação é 
preciso buscar um MBA. Então é um 
ponto inicial para a gente conseguir 
desenvolver muito mais …” 

*A gente conseguir desenvolver muito 
mais.  

EL-CC 
“É uma oportunidade de estar no 
mercado com uma profissão”. 

*Oportunidade de estar no mercado 
com uma profissão. 
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ER-CC 

“... hoje o mercado exige um pouco 
mais das pessoas e você tem que ter 
uma formação. É uma 
profissionalização!” 

*Hoje o mercado exige um pouco mais 
das pessoas. 

EAC-CC 
“... o fator principal é justamente o 
conhecimento, que ajuda no 
reconhecimento das pessoas”. 

*Conhecimento, que ajuda no 
reconhecimento das pessoas. 

EAM-CC 
“... eu trabalho em uma empresa que é 
voltada para eletrônica industrial. 
Então, esse curso agrega para mim”. 

*Uma empresa que é voltada para 
eletrônica industrial. 

EA-EE 
“Remuneração e um serviço melhor, 
melhor condição de trabalho”. 

*Remuneração e um serviço melhor, 
melhor condição de trabalho. 

EC-EE 

“... fazer o ensino superior para ter 
uma oportunidade melhor de 
trabalho e, é claro, uma remuneração 
melhor também”. 

*Para ter uma oportunidade melhor de 
trabalho. 

ER-EE 

“Bom, acho que melhora a sua 
capacitação profissional, ampliando seu 
mercado de trabalho, todas as suas 
possibilidades de uma vida melhor”. 

*Todas as suas possibilidades de uma 
vida melhor. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Para 24 entrevitstados é importante fazer a faculdade, pois assim poderão melhorar 

sua competitividade no mercado de trabalho (por meio conhecimento adquirido em 

sala de aula)  e ainda atender as crescentes exigências para se conseguir  

oportunidades de trabalho. A formação pode trazer melhorias na remuneração e, 

consequentemente, obter uma melhor qualidade de vida. Pra dois entrevistados, a 

faculdade é importante para quem está iniciando no mercado e procuram um 

estagio. 

 

Sendo assim, a importância de se cursar uma faculdade apresenta o DSC:  

A importancia de se cursar uma faculdade deve-se ao crescimento pessoal e 
profissional visando assim um melhor colocação. A qualificação profissional é 
importante para a sobrevivência no mercado onde aperecerão melhores 
oportunidades. A faculdade é muito importante para as pessoas que estão 
começando.  
 

Os motivos considerados, pelos alunos, para a escolha do curso estão elencados no 

quadro 26: 

 

Quadro 26 – Motivos para a escolha do curso 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 
“... foi ter feito o profissionalizante 
onde aprendi a área administrativa, 
contábil e fiscal”.  

*Foi ter feito o profissionalizante. 

EN-A 
“Não, a minha escolha do curso foi 
porque desde de pequena, eu já tive 
esse espirito de liderança, gostava 

*Espirito de liderança. 
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de lidar com pessoas, de fazer 
amizades e escolhi esse curso 
porque eu fiz um pequeno curso 
preparatório pelo PRONATEC, no 
SENAI, de Assistente Administrativo 
e eu gostei bastante”.  

ER-A 
“Eu gosto dessa área, me identifico 
bastante e é uma área que o 
mercado de trabalho é bem amplo”. 

* Me identifico bastante. 

EA-A 

“... já havia feito um curso de 
especialização pelo SENAI, de 
Administração, embora eu já tinha 
cursado outra faculdade, em outro 
curso de Engenharia de Produção, 
mas, o que me identificou mesmo foi 
Administração”. 

* já havia feito um curso de 
especialização pelo SENAI. 

EA-CC 

“... a minha motivação é que abre 
novos caminhos e justamente te dá 
oportunidade de tentar um 
concurso...” 

*De tentar um concurso. 

EC-CC 
“... a motivação é a questão de uma 
melhor qualificação no mercado de 
trabalho”. 

*Qualificação no mercado de 
trabalho. 

EP-CC 

“A minha motivação foi fazer este 
curso porque existem várias áreas 
que posso atuar. Vou poder 
escolher entre várias possibilidades 
de atuação no mercado. 

*Existem várias áreas que posso 
atuar. 

EVM-CC 

“O que me motivou é porque o curso 
tem um leque maior de 
oportunidades abrangendo várias 
áreas de trabalho…” 

*Oportunidades abrangendo várias 
áreas de trabalho. 

EH-CC 

“.... no meu caso foi oportunidade 
desses programas educacionais, 
consegui bolsa e isso me deu uma 
motivação” 

*Consegui bolsa e isso me deu uma 
motivação. 

EI-CC 

“... resolvi mudar minha vida e como 
eu tenho parentes que são auditores 
e trabalham com contabilidade eles 
me incentivaram ai eu resolvi 
fazer…” 

*Incentivaram ai eu resolvi fazer. 

EG-CC 

“A minha família é toda 
administrativa, tenho uma irmã 
formada em Ciências Contábeis.  
Como eu já via a parte administrativa 
e planejamento, é uma área que eu 
tive maior contato e gostei muito, 
onde estou procurando conhecer 
mais.” 

*A minha família é toda 
administrativa. 

EL-CC 
“...a vontade mesmo, de ter uma 
profissão...” 

* A vontade mesmo, de ter uma 
profissão. 

ER-CC 
“...foi mais para me aperfeiçoar na 
área, uma vez que já possuo o 
técnico”. 

*Foi mais para me aperfeiçoar na 
área.  

EAC-CC 
“É o que me motivou é que o meu 
primeiro emprego foi dentro de uma 
contabilidade...” 

*Motivou é que o meu primeiro 
emprego. 

ECH-EE 
“Então, nós temos que pensar na 
via financeira e o curso pode 
fornecer um bom retorno”. 

*Pensar na via financeira. 
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EA-EE 
“Eu acho que a remuneração ajuda! 
Mas, ela não deveria ser o foco 
principal”. 

*A remuneração ajuda. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Seis entrevistados apresentam observações relacionadas a espectativa de 

remuneração. Os demais possuem opiniões bem divergentes como: espírito de 

liderança, objetivo estudar para concursos, que a formação permite atuar em uma 

série de atividade ou ainda é muito importante a aquisição de conhecimento. 

 

Sendo assim, os motivos para escolha do curso apresenta o DSC:  

O motivos para escolha do curso são; espirito de liderança, por identificar 
bastante, ja havia feito um curso de especialização, para tentar um concurso, 
qualificação no mercado de trabalho, várias áreas que posso atuar, a bolsa deu 
uma motivação, incentivo da familia, a vontade de ter uma profissão, 
aperfeiçoar na área e pensar financeira. 
 

O quadro 27 apresenta os aspectos considerados importantes para a escolha do 

curso: 

 

Quadro 27 – Aspectos importantes para escolha do curso 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 

“Aspecto importante no meu ponto de 
vista são as ferramentas que ele te 
oferece, porque você conhece 
muitas ferramentas administrativas, 
tanto na área de produção, marketing, 
financeiro”.  

*Conhecimento de ferramentas 
administrativas. 
 
 

EL-A 

“... no caso do curso de 
Administração, ele fornece uma 
visão generalista de cada área 
dentro de uma empresa”.  

* Fornece uma visão generalista. 
 
 

EA-A 

“Essa questão de um modo geral, o 
curso de Administração, através de 
teorias e bases, vão te dar um norte 
no mercado, o tipo de equipe que 
você pode trabalhar dentro da área do 
mercado”. 

* Vão te dar um norte no mercado. 
 

EF-TC 
“O aspecto mais importante é você já 
trabalhar na área. Ao escolher o 
curso você que já está naquela área”. 

*Trabalhar na área. 
 

EA-CC 

“... o mercado tem crescido cada vez 
mais e requer, cada vez mais, 
gestores qualificados para dar uma 
boa aplicação para as empresas”. 

*Gestores qualificados para dar uma 
boa aplicação para as empresas. 

EC-CC 

“... a carência de profissional na área 
contábil em todos os setores abre um 
leque de opções e você acaba 
podendo escolher o que quer 
fazer”. 

*Você acaba podendo escolher o que 
quer fazer. 
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EAC-CC 

“Eu acho que o contador é o 
principal funcionário da empresa, 
pois auxilia em tudo. Toda empresa 
precisa de um contador. A gente 
sabe que é muito concorrido ser 
um contador”. 

*O contador é o principal funcionário 
da empresa, pois auxilia em tudo. 
*A gente sabe que é muito concorrido 
ser um contador. 

EL-EE 

“Nessa área há muita exigência do 
mercado, eu atuo já há alguns anos e 
sou bem experiente na minha área. 
Então, se eu estou em alguma reunião 
e eu tenho a oportunidade de visitar 
várias obras. O pessoal me trata como 
uma engenheira. Não sabem, e as 
vezes me tratam como engenheira, 
me perguntam qual o ramo de 
Engenharia, como se você não 
pudesse ser somente técnica... é uma 
cobrança da sociedade”. 

*Uma cobrança da sociedade. 

EV-EE 

“... eu acho que todo mundo tem a 
mesma opinião. Como eu já sou 
formado como técnico em 
eletrônica e trabalho na área, então 
eu tive que optar pela mesma, ou 
seja, por ser engenheiro. Foi o que me 
levou a escolher o curso de 
Engenharia: me manter na mesma 
área e poder crescer na empresa 
onde eu trabalho”. 

*Trabalho na área, então eu tive que 
optar pela mesma.  

ECH-EE 

“Na minha opinião quando nós 
pegamos Engenharia, igual foi citado 
aqui, vários engenheiros trabalham 
na parte administrativa. Acho que 
envolve um pouquinho também do 
que você se identifica, dentro da 
profissão. Não necessariamente por 
ser engenheiro e eu tenho que ir para 
o campo”. 

*Vários engenheiros trabalham na 
parte administrativa. 

EV-EE 

“Como trabalhei nessa área (com 
parte elétrica), desde os 14 anos... 
não foi só uma questão de mercado, 
essas coisas, foi uma que eu escolhi 
porque eu gosto também” 

*Como trabalhei nessa área, desde 
os 14 anos.... 

ER-EE 

“Se a pessoa ela cursa uma faculdade 
e está em busca de conhecimento, 
ela mesmo devia se valorizar. Há 
alguns anos, quando comecei em 
elétrica, um eletricista ganhava duas, 
três vezes mais que um soldador. 
Hoje, dependendo do soldador, ele 
ganha até cinco vezes mais que um 
eletricista”.  

*Busca de conhecimento. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Nesse contexto, os entrevistados comungam que o curso oferece ferramentas que 

propiciam o ingresso em várias áreas do conhecimento, além de possibilitar uma 

visão generalista e que as teorias apreendidas em sala de aula vão contribuir para 

nortear o aluno no mercado profissional. O profissional de Ciências Contábeis, 
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notadamente,  atua em área com grande demanda, como afirmou uma das 

entrevistadas : “toda empresa precisa de contador”. O curso de Engenharia também 

chamou a atenção, quando uma respondente afirmou que, por meio do curso, tem 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos em visitas técnicas externas. 

 

São os motivos para escolha do curso apresenta o DSC:  

São os motivos para escolha do curso; conhecimento de ferramentas, fornece 
uma visão generalista, te dar um norte no mercado, trabalhar na área, uma 
cobrança da sociedade e trabalho na área. 

 

A questão que procurou investigar as dificuldades e facilidades na escolha do curso, 

constam do quadro 28: 

 

Quadro 28 – Dificuldades e facilidades na escolha do curso 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 

“... no meu ponto de vista foi fácil a 
escolha, porque eu tive um 
conhecimento contábil, fiscal do RH. 
Então, isso facilitou a minha escolha 
pela Administração e por ter 
buscado um conhecimento antes 
de fazer a escolha realmente”. 

*Facilidade, por ter buscado um 
conhecimento antes de fazer a 
escolha realmente 

EL-A 

“Eu não tive dificuldade, eu sempre 
tive assim bem certo que eu queria 
fazer Administração, porque eu 
gosto da área. É a área que eu quero 
seguir mesmo, eu penso na 
Administração como uma coisa séria.  

*Facilidade, porque eu gosto da área 
 

ER-A 

“Para mim foi fácil a escolha porque 
eu me identifiquei bastante com a 
área financeira. Estou até aprendendo 
lidar com pessoas onde trabalho” 

*Facilidade, identifiquei bastante com 
a área. 
 

ESD-CC 
“Cada pessoa tem um perfil, conheço 
pessoas que já fizeram, e me falaram 
que é um curso bacana”. 

*Me falaram que é um curso bacana. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Nessa questão pode se observar que os entrevistados tiveram facilidades na 

escolha do curso, uma vez que já tinham conhecimento prévio das teorias aplicadas 

no curso, por já atuarem na área, enquanto que outros já sabiam ao certo o curso 

que iriam frequentar por ou se identicar ou gostar da área de atuação. E ainda um 

respondentes optou por fazer o curso depois que recebeu informações de 

conhecidos de que o curso é muito bom. 

 

Sendo assim, dificuldades e facilidades na escolha do curso apresenta o DSC:  
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A escolha do curso foi fácil por que; eu gosto da área, identifiquei bastante 
com a área e  me falaram que é um curso bacana. 

 

Fatores que influênciaram na escolha do curso quadro 29: 

 

Quadro 29 – Fatores que influênciaram na escolha do curso 

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EL-A 

“Influência foi a questão que eu 
quero trabalhar no mercado 
financeiro, eu quero ir para a área 
financeira, mas ao invés de pegar um 
curso que trata só o básico mesmo, 
eu escolhi a Administração”. 

*A questão que eu quero trabalhar no 
mercado. 

EN-A 

“No meu caso foi a família. Na 
verdade, eles não queriam que eu 
estudasse Administração, meu pai 
queria que eu ficasse junto com ele 
na Engenharia, só que eu tenho na 
minha família (minha prima), que é 
coordenadora do curso de 
Administração, a Erica, me mostrou 
que Administração realmente era o 
lugar para onde eu tinha que ir, Não 
porque ela tenha me influenciado 
muito”. 

*Eles não queriam que eu estudasse 
Administração. 

ER-A 
“Eu não tenho influência nenhuma, 
eu fui pesquisando, me identificando”. 

*Não houve influência. 
 

EA-A 
“No meu caso eu tinha o 
conhecimento técnico e eu já queria 
fazer mesmo” 

*Caso eu tinha o conhecimento 
técnico. 
 

ERU-TC 

“Estabilidade, com certeza, 
estabilidade financeira é colocar a 
cabeça na cama e dormir sem pensar 
nas dívidas…” 

*Estabilidade financeira. 
 

EJ-TC 

“... amigos e o mercado que hoje 
exige!!! É na área em que trabalha, né 
o próprio setor, a própria empresa, 
Todas exigem isso da gente hoje 
em dia” 

* Todas exigem isso da gente hoje 
em dia. 
 

EC-CC 

“Eu tive um professor de Direito 
mesmo, que me aconselhou que eu 
devia fazer um curso técnico de 
administração. Só que ai depois eu 
fui me inteirar melhor da situação e 
vivenciar situações que me levou para 
descobrir o meu verdadeiro potencial” 

*Eu tive um professor que me 
aconselhou que eu devia fazer um 
curso técnico de administração. 
 

EAC-CC 

“Minha mãe sempre trabalhou na 
área financeira, Então querendo ou 
não me puxou para essa área de 
contábeis. Ela não é formada nem 
nada, não fez curso superior, mas tem 
um conhecimento muito vasto em 
contabilidade e financeiro e isso me 
atraiu por causa disso” 

*Minha mãe sempre trabalhou na 
área. 

EAM-CC 
“Não é só o orgulho da família, eu 
acho que também é o exemplo para 

*Orgulho e também exemplo. 
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os próximos. No meu caso, tenho 
filhos e eles não gostam da área de 
matemática”. 

EL-EE 

“Eu tenho um tio que me 
influenciou e ele é engenheiro 
eletricista. Na época, para ser sincera, 
quando eu fiz o curso técnico foi 
puramente por dinheiro, porque eu 
nem sabia do que é que se tratava o 
curso”. 

*Eu tenho um tio que me influenciou. 
 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Um entrevistado afirma não ter sofrido nenhuma influência, ao passo que entre os 

nove outros foi observado que os familiares, mães, tios influênciaram na escolha do 

curso. Para alguns, fatores  como “estabilidade financeira” e “ser um exemplo para 

os próximos” também podem ser determinantes. 

 

Sendo assim, o que influenciou na escolha do curso apresenta dois DSC:  

O que influenciou na escolha do curso foi; querer trabalhar no mercado, a 
influência dos familiares, divido ao conhecimento técnico prévio, estabilidade 
financeira, todas empresas exigem isso da gente hoje em dia, um professor 
aconselhou, minha mãe sempre trabalhou na área, ser orgulho e exemplo da 
família e ter um tio que influenciou.  

Não houve influência para a escolha do curso. 

 

Quanto ao desejo de mudar de curso os depoimentos se evidenciam quadro 30: 

 
Quadro 30 – Mudança de curso 

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 

“A Engenharia de produção me 
chama muito a atenção por ser 
páreo com a Administração. Assim 
tem bastante muita área em comum 
com a Engenharia de produção”. 

*A Engenharia de produção me 
chama muito a atenção. 

EL-A 
“Eu não me vejo mudando de 
curso, eu não consigo me ver em 
outra área, em outro curso”. 

*Não me vejo mudando de curso. 
 

EV-A 
“Eu também não mudaria”. *Também não mudaria. 

 

EN-A 
“Eu faria Engenharia civil porque eu 
já tenho um contato grande com essa 
área Então...seria muito mais fácil” 

*Faria Engenharia civil 

ER-A 
“Eu não me vejo mudando” *Não me vejo mudando. 

 

EA-A 

“No meu caso eu faria Direito. 
Trata-se de uma área que quando eu 
terminar Administração eu quero 
investir”. 

*No meu caso eu faria Direito. 

ERU-TC 
“Designer de interiores. Pelo gosto” *Designer de interiores. 

 

EF-TC 
“Engenharia Civil Porque eu tinha 
começado ele, então quando eu parei 

*Engenharia Civil. 
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no quarto período para mim não 
perder tempo, eu continuaria...” 

ES-TC 
“Eu faria Engenharia, porque eu já 
comecei engenharia”. 

*Faria Engenharia. 

ED-TC 

“No meu caso eu tenho vontade de 
fazer Designer de moda. Eu tenho 
vontade de fazer outra graduação 
futuramente que seria designer de 
moda também”. 

*No meu caso eu tenho vontade de 
fazer Designer de moda. 

EP-CC 
“Se eu mudasse, faria veterinária…” *Faria veterinária 

EC-CC 

“Eu penso no Direito Tributário. 
Isso por gostar muito da parte fiscal, 
o Direito Tributário é uma coisa que 
me chama bastante a atenção, tem 
que pensar bem ainda...”  

*Eu penso no Direito Tributário. 

EG-CC 
“Eu não me vejo fazendo mais 
nada”. 

*Eu não me vejo fazendo mais nada 

EI-EE “Eu faria matemática, por aptidão” *Eu faria matemática, por aptidão. 

EL-EE 
“Eu faria Engenharia, porém, Civil. 
Por que é uma área que eu me 
identifico mais”. 

*Eu faria Engenharia 

EA-EE 

“Desse o início, eu também 
gostaria de fazer Arquitetura. 
Porque eu gosto é de desenhar e 
projetar. Estou fazendo Engenharia 
Elétrica, mas eu pretendo fazer 
também Arquitetura”.  

*Desse o início, eu também gostaria 
de fazer Arquitetura. 
 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Os relatos percebidos nessa pergunta revelam que doze respondentes expressam o 

desejo de mudar de curso migrando para os cursos de:  Engenharia de produção, 

Engenharia Civil, Direito, Direito Tributário, Designer de Moda, Matematica e 

Arquitetura. Os outros quatro não possuem interesse de mudar de curso. 

 

Sendo assim, a mudança de curso apresenta dois DSC:  

Mudaria para o curso de engenharia, direito, designer de interiores, designer 
de moda, veterinária, direito e arquitetura. 

Não me vejo mudando de curso, não me vejo fazendo mais nada. 
 

A indagação sobre como a questão econômica influenciou na escolha do curso esta 

descrita no quadro 31: 

 

Quadro 31 – As questões econômicas como influência na escolha do curso 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 
“A parte econômica veio pelo fato de 
ter ganhado o vestibular. Paguei e 
ganhei a bolsa da faculdade”. 

*Ter ganhado o vestibular.  
*Ganhei a bolsa da faculdade. 



176 

 

EA-A 

“No meu caso não, porque a 
Administração não foi apenas pelo 
fato do custo benefício, mas sim por 
eu já trabalhar com gestão de 
pessoas então já da bagagem que 
eu estou precisando”. 

*Já trabalhar com gestão de pessoas. 

ER-TC 

“Claro! Eu parei porque também por 
ser período de publicidade, mas é 
algo também que eu não voltaria a 
fazer justamente pela questão da 
remuneração. Hoje o curso que eu 
escolheria seria na área comercial de 
qualquer forma”. 

*Justamente pela questão da 
remuneração. 

EC-CC 

“A carência de profissional na área 
faz você ter oportunidades. Eu 
recebo bem mais que um salário só 
prestando serviços esporádico”. 

*A carência de profissional na área faz 
você ter oportunidades. 

EH-CC 

“Uma perspectiva de uma melhora 
bem significativa. Primeiramente 
como não atuo na área, eu vou ter 
que dar alguns passos para trás para 
caminhar novamente. Vou ter que 
começar a estagiar, mas eu acredito 
que depois de formado e já estar 
inserido no meio eu acredito que o 
meu retorno financeiro vai compensar 
isso tudo”. 

*Uma perspectiva de uma melhora 
bem significativa. 

EI-CC 

“... no meu caso além da aptidão na 
área de números, a minha decisão 
foi puramente baseada no 
financeiro. Isso, porque eu iria para 
o mercado de contábeis pela 
expansão, sempre em expansão e é 
o que me disseram, a gente nunca 
está sem emprego, a gente sempre 
está pelo menos com o salário 
razoável, desestimulada eu vi que era 
essa a opção que eu tinha…” 

*Aptidão 
*Decisão foi puramente baseada no 
financeiro 

EG-CC 

“Contador é muito visado hoje. A 
gente nunca vai ficar desempregado. 
Você consegue se aperfeiçoar e 
evoluir é uma área altamente 
rentável, temos a área de auditoria, 
pericia, então que são muito 
visadas… com muitas variáveis... 
então assim é uma coisa que 
economicamente falando você tem 
um retorno certo. Eu não tenho 
dúvidas quanto a isso, você 
conseguindo acompanhar o mercado, 
então o retorno é certo…” 

*Retorno é certo 
 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 
Cinco alunos reconhecem que a questão econômica influenciou na escolha do 

curso. Assim, consideram ao escolher o curso a expectativa de empregabilidade e 

boa remuneração. Dois alunos não acreditam que a questão fincanceira é o ponto 

mais importante para escolha profissional, eles levam em conta a aptidão e o fato de 
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ter ganhado a inscrição do vestibilar, já trabalhar na área e ganhar uma bolsa de 

estudos. 

 
Sendo assim, as escolhas econômicas apresenta dois DSC:  

A questão econômica não influencia na escolha do curso, são observados 
fatores influenciadores como; ter ganhado o vestibular, bolsa da faculdade e já 
trabalhar na área. 

A questão econômica influencia na escolha do curso, são observados como 
fatores influenciadores; a questão da remuneração, a carência de profissional 
na área faz você ter oportunidades, perspectiva de uma melhora bem 
significativa, decisão foi puramente baseada no financeiro e retorno é certo. 

 

O quadro 32 representa a opinião dos entrevistados quanto a influência da midia na 

escolha da profissão: 

 
Quadro 32 – Influência da mídia na escolha da profissão 

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EL-A 

“Sim, percebo que é até uma forma 
mesmo que mostra, tem 
reportagens nas empresas falando 
de determinada área e tudo” 

*Sim, tem reportagens nas empresas 
falando de determinada área e tudo. 

EN-A 

“Sim, A mídia influência bastante. 
Um exemplo são as propagandas 
feitas em durante as novelas. Várias 
novelas têm isso, mostrando 
mesmo o âmbito da empresa e 
querendo ou não parece que todas 
estão falando de Administração”. 

*Sim, várias novelas têm isso, 
mostrando mesmo o âmbito da 
empresa. 
 

ER-A 

“Sim, para quem gosta isso chama 
até a atenção. Nossa, um dia eu 
quero estar ali!! Eu quero um cargo 
grande na empresa. Mesmo lá no 
futuro eu quero estar ali naquela 
mesa...” 

*Sim, para quem gosta isso chama 
até a atenção. 
 

EA-A 

“Não, o País sofre por falta de mão 
de obra especializada em 
determinadas áreas, existem 
empresas que incentivam os alunos 
buscar esta especialização. Ter uma 
qualificação mais adequada para 
poder receber essas empresas e 
esses investimentos que vem junto” 

*Não, O País sofre por falta de mão 
de obra especializada em 
determinadas áreas. 
 

ER-TC 

“Não, a mídia não me influenciou, 
porque a mídia não vai pagar meu 
salário. Mas de uma forma geral, eu 
acho que eu vejo a questão na 
prática eu senti hoje dentro da 
empresa a área comercial que tem 
um ganho maior e já te três quatro 
anos que eu estou nela”. 

*Não, A mídia não me influenciou, 
porque a mídia não vai pagar meu 
salário. 
 

ECH-EE 

“Sim, Na minha opinião eu acho que 
a mídia pode influenciar no local 
onde que eu posso estudar... mas 
o curso em si, não”. 

*Sim, A mídia pode influenciar no 
local onde que eu posso estudar. 
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Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Quatro alunos reconhecem a influência da mídia na escolha da profissão, as novelas 

abordam temas ligados a empresas/organizações. Foi citada a novela “Geração 

Brasil”, veiculada na Rede Globo, que apresenta uma organização com toda a 

dinâmica de um empresa no cenário real: com executivos, donos de empresa e 

pessoas a eles ligadas. Isso é um estímulo para que o aluno cultive o sonho de um 

dia ocupar uma posição dentro de uma organização. Já dois alunis acreditam que a 

midia não influencia na escolha do curso. Isso é mais mercado. 

 

Sendo assim, Influência da mídia na escolha da profissão apresenta dois DSC:  

A mídia influencia através de reportagens nas empresas falando de 
determinadas áreas e tudo, novelas têm isso, mostrando mesmo o âmbito da 
empresa. A mídia pode influenciar no local onde que eu posso estudar 

A mídia não influencia, o país sofre por falta de mão de obra especializada em 
determinadas áreas. A mídia não me influenciou, porque a mídia não vai pagar 
meu salário. 

 

O quadro 33 aponta os relatos quanto aos discentes imaginar a sua situação 

econômica após o curso 

 

Quadro 33 – Imaginação da situação econômica após o curso 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 

“Formando agora, eu vou responder 
a essa pergunta, já triste porque a 
situação do País não é a melhor. A 
taxa de desemprego está alta, o dólar 
já subiu. Então a gente está triste 
com que vem ai... o cenário não é 
promissor, mas, vamos firme. O 
que a gente tem que fazer é 
aprimorar realmente é igual eu falei:  
não adianta, quem quer faz, quem 
não quer dá desculpa”. 

*O cenário não é promissor, mas, 
vamos firme. 
 

EL-A 

“Realmente pensando em uma visão 
daqui a alguns anos, não estou muito 
otimista não, pelo menos pelos 
próximos quatro anos. Eu formo em 
dois eu também não estou tão 
otimista que o mercado vai estar 
tão favorável, a taxa de 
desemprego está alta. 

*Não estou tão otimista que o 
mercado vai estar tão favorável, a 
taxa de desemprego está alta. 
 

ER-A 
“A bolsa também está baixa está 
difícil, mas a gente tem fé... que a 
gente vai vencer...” 

*A bolsa também está baixa está 
difícil.  

EF-TC 
“É a gente espera que melhore, né!” *A gente espera que melhore. 
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EW-TC 

“Acho que assim o ganho vai 
melhorar bastante e algumas coisas 
eu vou poder aplicar também e até 
um pouco mais de tempo para me 
dedicar mais ao meu trabalho”. 

*O ganho vai melhorar bastante. 

EAM-CC 

“No meu caso, eu descobri uma nova 
profissão, porque depois desse 
curso eu vou fazer o mestrado e eu 
ainda vou, eu quero dar aula... Então, 
assim vai agregar até 
financeiramente também…” 

*Depois desse curso eu vou fazer o 
mestrado. 

EL-EE 

“Apesar que de um tempo para cá, já 
vem mudando, eles estão querendo 
saber do seu conhecimento, aonde 
você estudou. Eu acho que vai 
melhorar... e no meu caso, já 
melhorou! Porque eu atuo na 
empresa há alguns anos e a empresa 
tem um plano de cargos e salários”.  

*Eu acho que vai melhorar. 

EV-EE 

“Bom! Eu tenho esperança de que 
vá melhorar e é com esse intuito que 
eu estou fazendo o curso, a 
graduação. Então, essa é a minha 
preocupação no futuro: se eu vou 
conseguir realmente ter uma melhora 
no salário”. 

*Tenho esperança de que vá 
melhorar.  

ECH-EE 

“Se eu for colocar particularmente, 
levar em consideração desde que eu 
tive a minha formação técnica, hoje 
eu já tenho um retorno bacana!”  

*Um retorno bacana. 
 

EC-EE 

“Eu acho que a maioria do pessoal 
que está aqui, se quiser continuar 
trabalhando nessa área técnica, na 
parte de elétrica, todos vão ter uma 
melhora depois de um certo tempo 
de formado... 

*Todos vão ter uma melhora depois 
de um certo tempo de formado. 

EA-EE 

“No meu caso já foi bem diferente: 
eles pegaram mais pela experiência, 
por que na época o meu cargo hoje é 
como se fosse de engenheiro, mas 
também é cobrado como engenheiro, 
mas, eu não sou engenheiro, eu sou 
técnico. Já ocupo espaço de 
engenheiro e foi levado em conta 
não a minha… talvez a formação… 
mas o meu conhecimento, a minha 
experiência…” 

*Já ocupo espaço de engenheiro.  

ER-EE 

“Eu acho que para você ter um 
retorno financeiro, sim você vai se 
adequar um bom tempo, ou seja, 
você vai ter que pagar seu 
financiamento, você vai ter que estar 
com larga experiência de adquirir um 
salário que dê para você sustentar... 
eu acho que retorno financeiro por 
maior que seja para a pessoa 
ainda demora um pouquinho para 
você estabilizar…” 

*Retorno financeiro por maior que 
seja para a pessoa ainda demora. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 
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Dois respondentes afirmam que o cenário atual não é promissor, existem muitas 

dificuldades oriundas da crise econômica do país, mas acreditam que não podem 

desanimar:  “temos que ter fé”,  é a afirmativa de uma aluna. Outros dez se sentem 

em situação confortável e acreditam no retorno do investimento. 

 

Sendo assim, a imaginação da situação econômica após o curso apresenta dois 
DSC:  

Apesar do cenário não ser promissor, estou otimista pela situação econômica 
após o curso, o mercado vai estar favorável, a gente espera que melhore e o 
ganho vai melhorar bastante. Depois desse curso eu vou fazer o mestrado e o 
ganho vai melhorar, tenho esperança de que vá melhorar. Pode ser até depois 
de um certo tempo de formado. 

Não estou tão otimista que o mercado vai estar tão favorável, a taxa de 
desemprego está alta. 

 

A percepção do significado do Dinheiro para os entrevistados está descrita no 

quadro 34: 

 

Quadro 34 – Significado do dinheiro 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 

“Do meu ponto de vista o dinheiro é 
um retorno dos seus esforços. 
Você trabalha, se coloca ali para 
fazer as tarefas, as atividades, para 
evolução do seu dia a dia enfim... 

*Dinheiro é um retorno dos seus 
esforços. 

EL-A 

“O dinheiro assim, ele é 
necessário, é para a gente viver. 
Assim a gente trabalha e ganha 
dinheiro, e ai ele serve para te dar 
as necessidades básicas de 
alimentação. O mais importante para 
mim, é logico que ninguém vive sem 
dinheiro, mas é um apêndice do que 
eu preciso para minha vida, para eu 
pagar minhas contas. Eu não tenho a 
ambição de ficar milionária”. 

*O dinheiro assim, ele é necessário, 
é para a gente viver. 
*Ele serve para te dar as 
necessidades básicas de 
alimentação 

EV-A 
“Não só as necessidades básicas. A 
gente tem a prestação da faculdade 
temos que pagar a mensalidade.” 

*Não só as necessidades básicas. 

EA-A 

“Para mim é o reconhecimento de 
si próprio, em troca de seu sustento 
e benefício. Você investe esforço, 
investe tempo e você não vê esse 
resultado”. 

*Para mim é o reconhecimento de si 
próprio. 

ET-TC 
“Ter um bom emprego, um bom 
salário” 

*Ter um bom emprego, um bom 
salário. 

EA-TC 

“Ah eu estou parcialmente 
insatisfeita, mas não totalmente 
porque também na verdade eu não 
quero só o financeiro, não eu quero 
conquistar também status dentro da 

*Na verdade eu não quero só o 
financeiro. 
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empresa. Eu acho que afinal de 
contas todo mundo almeja isso 
também, né... que é consequência do 
gasto”. 

ES-TC 

“Satisfação... dinheiro é Sentir 
bem! Com o dinheiro eu vou 
conseguir as minhas coisas e a 
satisfação através do dinheiro”. 

*Satisfação... dinheiro é Sentir bem! 
Com o dinheiro eu vou conseguir as 
minhas coisas  

EJ-TC 
“O tanto que eu ganho é tranquilo 
para mim sobreviver”. 

*O tanto que eu ganho é tranquilo 
para mim sobreviver. 

ESD-CC 
“Qualidade de vida, mais 
conhecimento.” 

*Qualidade de vida, mais 
conhecimento. 

EH-CC 
“O dinheiro não traz felicidade, 
mas sem ele a infelicidade é certa.” 

*O dinheiro não traz felicidade, mas 
sem ele a infelicidade é certa. 

EI-CC 

“Supre as necessidades básicas, 
… acho que sem ele... você fala: ah 
não traz felicidade, mas se você não 
tem comida em casa, não tem agua”. 

*Supre as necessidades básicas. 

EG-CC 

“Ele vem suprir as necessidades, 
eu acho que a felicidade, essas 
coisas a gente consegue através de 
outras coisas...o dinheiro em si! Ele 
só acrescenta...supre algumas 
necessidades... ele vai suprir as 
necessidades, então através disso 
ele vai agregando valor… é uma 
coisa que a sociedade impôs, né...e 
tudo roda em torno dele e tem que 
ser feito todos os dias em torno dele”. 

Suprir as necessidades, eu acho que 
a felicidade. 

EAC-CC 

“Ele vem do nosso trabalho. A gente 
mexe com números, a gente mexe 
com receita, a gente mexe com 
despesa, então a gente tem que 
estar em torno do dinheiro, então a 
gente mexe com o dinheiro de outras 
pessoas, a gente tem que saber 
administrar, é necessário, é 
importante, todo mundo precisa e só 
faz a gente crescer…” 

* A gente tem que saber administrar, 
é necessário. 
 

EAM-CC 
“Tranquilidade: É ficar mais velho, 
e não depender de ninguém… Isso 
é tranquilidade”. 

*Tranquilidade: É ficar mais velho, e 
não depender de ninguém 

ECH-EE 

“Benefícios. Uma casa melhor, uma 
condição de vida melhor... Não só 
para você, para sua família, para o 
seu bem estar. Então, é 
tranquilidade! Então uma série de 
fatores que realmente se faz 
necessário” 

*Benefícios. Uma casa melhor, uma 
condição de vida melhor. 
 

EC-EE 
“Conforto.” *Conforto. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

De um modo geral o dinheiro é visto pelos entrevistados como supridor das 

necessidades básicas (alimentação, educação), sendo o retorno dos esforços. Foi 

considerado também como reconhecimento, em troca de seu sustento e benefício. 

“É necessário, é importante, todo mundo precisa e só faz a gente crescer” . 
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Sendo assim, significado do dinheiro apresenta o DSC:  

Os alunos atribuem o significado do dinheiro; É um retorno dos seus esforços, 
ele é necessário, é para a gente viver, não só as necessidades básicas. Pode 
ser considerado é o reconhecimento de si próprio, ou seja, um bom emprego 
significa um bom salário. Dinheiro é Sentir bem! Com o dinheiro eu vou 
conseguir as minhas coisas. O dinheiro não traz felicidade, mas sem ele a 
infelicidade é certa. O dinheiro traz benefícios, uma casa melhor, uma 
condição de vida melhor, ou ainda, conforto. 

 

O quadro 35 representa a opinião dos entrevistados quanto ao que fariam com a 

remuneração obtida após o curso: 

 
Quadro 35 – O que gostariam de fazer ou ter a partir da remuneração após o curso  

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 

“...eu acho muito importante  seguir a 
carreira o futuro é a carreira e não 
ganhar o dinheiro, querer manter isso 
dentro também dessa linha.” 

*Seguir a carreira o futuro é a 
carreira.  
 

EA-A 

“Eu gostaria de ter o meu próprio 
escritório e a partir dessa 
remuneração, eu penso assim trabalhar 
na área, né eu já me identifico, gosto!”  

*Meu próprio escritório. 
 

ER-TC 
“Eu vou fazer um curso de inglês, já é 
fato...”  

*Fazer um curso de inglês.  
 

EP-CC 
“Eu quero ajudar meus pais, a ter uma 
condição melhor, uma casa, a mudar 
de vida” 

*Quero ajudar meus pais, a ter uma 
condição melhor.  
 

EC-CC 

“Estabilidade financeira, estabilidade 
pessoal, tranquilidade, qualidade de 
vida. Acesso a situações que hoje em 
dia sem essa...sem esse mal necessário 
a gente não tem essas oportunidades”. 

*Estabilidade financeira, estabilidade 
pessoal, tranquilidade, qualidade de 
vida 
 

EL-EE 

“Desejo é adquirir algo… 
Proporcionar uma educação melhor 
para os filhos... saúde... coisas que 
infelizmente a gente não pode contar 
com o governo ai…” 

*Proporcionar educação melhor para 
os filhos 
 

ECH-EE 
“Melhorar a vida da minha família e 
continuar estudando e aprofundar 
nessa área de engenharia”. 

*Melhorar as condições de vida ada 
família e continuar estudando.  

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

De um modo geral as expectativas de melhorar o padrão de vida, tanto do próprio 

aluno quanto de seus familiares,  fica bem evidente nos relatos encontrados. Apenas 

um dos respondentes afirma que o importante é a carreira e não somente o dinheiro. 

A estabilidade financeira novamente é objeto de citação nas declarações dos 

entrevistados. 
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O que o aluno gostaria de fazer ou ter a partir da remuneração após o curso 
apresenta o DSC:  

O aluno gostaria de fazer ou ter a partir da remuneração; seguir a carreira, ter o 
próprio escritório, fazer um curso de inglês ajudar a família. Possuir 
estabilidade financeira, estabilidade pessoal, tranquilidade, qualidade de vida 

 

As indagações sobre a correlação entre os fatores de comportamento econômico e 

os afetos à escolha profissional constam no Quadro 36: 

 

Quadro 36 – Correlação entre os fatores de comportamento econômico e os afetos à escolha 
profissional 

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EKB-A 

“No meu ponto de vista a 
Administração te dá um norte para 
você saber o quanto gastar, como 
gastar. A gente aprende muito isso 
no curso, então a pessoa acaba 
tendo um conhecimento financeiro 
realmente, eu preciso disso? Ou eu 
só quero isso? “ 

*A gente aprende muito isso no 
curso. 

EL-A 

“E a questão também assim quando 
você vai lidando com mais pessoas 
da sua área, então não só a relação 
econômica mas todo o ... a relação 
em si entre as pessoas que 
trabalham na área acabam 
influenciando em si o seu 
comportamento e como você vai 
lidar com qualquer situação”. 

* As pessoas que trabalham na área 
acabam influenciando em si o seu 
comportamento. 

EA-TC 

“Porque se você quer mais material, 
você quer ganhar mais, então isso 
está co relacionado. Se eu quero 
hoje comprar um apartamento, eu só 
proporciono isso com um ganho 
maior, a gente quer ganhar mais 
justamente para ter mais” 

* A gente quer ganhar mais 
justamente para ter mais 

ED-TC 

“Poupando também, por exemplo, se 
eu quero comprar um carro não 
tenho condições de pegar o meu 
salário no mês e comprar um carro 
eu vou juntar cinco seis salários 
para poder comprar um carro. 
Então, tem que poupar também para 
conseguir aquilo que eu quero”. 

* Vou juntar cinco seis salários para 
poder comprar um carro 

ES-TC 

“É através da sua escolha que você 
vai conseguir aprimorar, conseguir 
manter o seu comportamento 
econômico porque se eu não me 
qualifico, seu eu não busco uma 
qualificação se eu não tenho uma 
profissão que vai me trazer uma 
remuneração boa como é que eu vou 
ter uma estabilidade financeira e 
enfim possuir outras coisas. Então 
acaba ficando diretamente ligado um 
ao outro”. 

*Manter o seu comportamento 
econômico porque se eu não me 
qualifico. 
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EA-CC 
“Eu acho que o curso é excelente, só 
tá faltando por parte do conselho 
valorizar mais o profissional”. 

*Só tá faltando por parte do conselho 
valorizar mais o profissional 

EC-CC 

“É um novo horizonte, porque as 
vezes a gente não dava tanta 
importância, talvez igual agora a 
gente está tendo noções de atuaria, 
uma estabilidade na questão de 
uma previdência, é muda totalmente 
o contexto do seu pensamento, 
principalmente em projeção do seu 
futuro”. 

*Uma estabilidade na questão de 
uma previdência. 

Fonte: Dados coletados da pesquisa 

 

Os alunos percebem algumas questões levantadas no curso norteia os gastos: saber 

quanto e como gastar faz parte das lições lecionadas. Relata-se que está co-

relacionado ao desejo de comprar um ganho maior. A relação econômica, mas 

também  a relação entre as pessoas que trabalham na área acabam influênciando 

comportamento.Um respondente relata que deseja comprar um carro não tem 

condições de pegar o meu salário no mês e comprar, deverá  juntar cinco seis 

salários para efetuar a compra. Por esse exemplo, temos que,  para poder adquirir o 

bem em questão, deverá poupar durante um deteminado tempo para obter o recurso 

necessario para aquisição. 

 
Sendo assim, a correlação entre os fatores de comportamento econômico e os 
afetos à escolha profissional apresenta o DSC:  

As pessoas que trabalham na área acabam influenciando em si o seu 
comportamento. A gente quer ganhar mais justamente para ter mais onde 
precisa-se juntar cinco seis salários para comprar um carro ou ter estabilidade 
na questão de uma previdência. O comportamento econômico é saber o 
quanto vou gastar, a necessidade de adquirir bens, aumentar ganhos ou 
poupar. 

 

O Quadro 37 representa os comentários que os respondentes consideraram 

importante para a pesquisa: 

 

Quadro 37 –Comentários 
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

EL-A “Eu só vejo assim: nesses quase 
quatro anos ai finalizados eu vejo que 
falta mais... maior incentivo é de 
pesquisa realmente de conhecer as 
ferramentas de nortear o aluno e 
falar assim, não qual área você quer 
realmente como carreira?  

*Conhecer as ferramentas de nortear 
o aluno e falar assim. 

 

EA-CC “Então assim, eu acho que está muito 
defasado, tinha que unir a classe e 

* O nível é outra coisa. Engenharia é 
outra coisa. Acho que o Conselho tem 
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valorizar mesmo! Valorizar porque é 
hoje em dia ainda se você fala é com 
seus com seus amigos, que curso 
que você está fazendo? Ciências 
Contábeis! Se você fala eu faço 
Direito. O nível é outra coisa. 
Engenharia é outra coisa. Acho 
que o Conselho tem que valorizar 
o profissional”. 

que valorizar o profissional. 
 

EC-CC “O próprio profissional prostitui a 
profissão dele.... então, ele se 
vende por qualquer valor. Entendeu, 
então, cabe a ele ter essa 
consciência de eu ralou quatro anos, 
vai ralar ainda mais e não são R$ 
50,00... R$ 100,00 que vão pagar 
esse esforço, esse sacrifício, esse 
estudo dele”. 

*O próprio profissional prostitui a 
profissão dele. 
 

EL-EE “Pegando o gancho dele que ele 
falou assim, com respeito do curso 
de inglês hoje em dia é o curso de 
inglês para a área de Engenharia já é 
o básico, não é mais um diferencial 
no mercado não, hoje em dia já está 
pedindo o espanhol e até mesmo o 
alemão…” 

* Curso de inglês. 
* Já está pedindo o espanhol 

EA-EE “Eu queria falar que nessa formação 
de Engenharia, Engenharia geral, é 
eles estão buscando muito as 
pessoas boas, mesmo! Que a gente 
olha assim, nos sites das empresas, 
para tentar fazer um estágio, alguma 
coisa assim é você vê que vai ser 
muito concorrido.” 

*Estão buscando muito as pessoas 
boas, mesmo.  

EL-EE “Bom, no meu caso por exemplo, eu 
escolhi fazer o curso técnico eu era 
bem nova e acabei indo para essa 
área de elétrica. Então, a escolha foi 
feita anos atrás, quando eu escolhi 
fazer o curso Técnico em 
Eletrotécnica. Agora estou somente 
dando sequência na carreira e 
talvez eu deixe esse sonho ai para 
depois.” 

*Agora estou somente dando 
sequência na carreira. 
 

ECH-EE “Nos esquecemos de que muitas 
vezes de esquecer porque nos 
lidamos com vidas. Então uma 
decisão mal tomada da minha parte 
seja da Engenharia civil ou seja lá o 
que for pode acarretar em várias e 
várias mortes, seja o que for”. 

*Nos esquecemos de que muitas 
vezes de esquecer porque nos 
lidamos com vidas. 
 

EA-EE “É igual você está falando ai… além 
de… eu acho que o principal é hoje 
você também está trabalhando 
uma outra língua, principalmente o 
inglês, no mínimo tem que ser o 
inglês, se você quer ser um 
engenheiro e pelo menos concorrer 
tem que falar inglês. Se for para o 
mercado sem falar inglês, não vai 

*Acho que o principal é hoje você 
também está trabalhando uma outra 
língua, principalmente o inglês 
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conseguir muita coisa não” 

ER-EE “Mas olha só que é que acontece... 
você que participa do RH na maioria 
das vezes eles olham pelo currículo 
talvez, a pessoa pode não ser tão 
boa, mas ele não tem nem a 
oportunidade de participar da 
seletiva, com um que está lá e é 
bom!!”  

*A pessoa pode não ser tão boa, mas 
ele não tem nem a oportunidade de 
participar da seletiva, com um que 
está lá e é bom!!”. 

 

Os respondentes manifestaram incertezas em relação ao futuro, a processos de 

seleção no qual podem participar e também reconheceram a necessidade de 

conhecer e falar outros idiomas. São desafios que precisam ser enfrentados e para 

isso é necessário se qualificar, principalmente na área de Engenharia. Visualizam 

que tanto a Faculdades quanto os Conselhos profissionais deveriam apoiar mais os 

formandos e  construir regras que assegurem a profissão e a remuneração praticada 

no mercado. 

 

Sendo assim, comentários apresenta o DSC:  

A falta incentivo à pesquisa por parte da instituição e que os conselhos 
profissionais precisam valorizar mais os profissionais. E ainda, independente 
do curso, é preciso conhecer uma ou mais línguas, notadamente o inglês. 

 

4.10 Discussão dos resultados 
 

Esta seção tem por objetivo discutir os resultados da pesquisa, conforme dados 

coletados nas análises quantitativa e qualitativa.  

 

4.10.1 Fatores do comportamento econômico dos estudantes 
 

As afirmativas que apresentaram menor grau de concordância entre os 

entrevistados foram: (82) “Pago o valor mínimo do cartão de crédito”, (81) “Estou 

frequentemente em cheque especial”, (45) “Quando compro ou consumo, prefiro 

produtos exclusivos, embora sejam mais Caros, pois são símbolos de status”, 

seguida da afirmativa (80) “Parcelamentos e empréstimos é uma forma de ter 

dinheiro” e (43) “Meu ganho atual é o suficiente para melhorar meu padrão de vida”. 

Pode-se verificar que os alunos de Administração afirmaram, em entrevista em 

grupo, que o curso de Administração fornece um direcionamento para saber o 

quanto e como gastar.  
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As afirmativas que apresentaram maior grau concordância entre os alunos 

pesquisados foram: (55)” Dinheiro é bom”, com média igual a 4,46, seguido da (47) 

“Dinheiro é importante”, (64) “Ter dinheiro é motivador”, (54) “Seria muito bom ser 

rico” e (59) “Dinheiro é um fator importante na vida de todos nós”. Entretanto, 

através das entrevistas em grupo, ganhar dinheiro não é o mais importante ao 

escolher a profissão. Conforme pesquisa realizada com os tecnólogos, o dinheiro é a 

porta de entrada para realização dos desejos. 

 

A influência da cultura sobre o ato de compra e de consumo é hoje extremamente 

reconhecida e a maior parte das abordagens avançadas sobre o comportamento do 

consumidor integra, de uma forma ou de outra, o fator cultural. Entretanto, ainda que 

se admita que a cultura exerça um efeito, não se sabe ainda identificar com precisão 

a origem dessa “influência”  quanto ao sentimento de posse. Como motivação essa 

é uma questão ponderada por Belk (2001), que relata boa parte do orçamento 

doméstico é gasto em posses, sendo alguns itens essenciais e outros que ampliam 

as possibilidades de vida. Itens como automóveis, telefones, maquinas de lavar, por 

exemplo, são uteis e  outros representam apenas o simbolismo,  como as joias, os 

móveis antigos.  

 

A necessidade de adquirir novos produtos possui menor importância entre os alunos 

de Engenharia, enquanto essa preocupação é maior para os alunos dos cursos de 

Ciências Contábeis e dos cursos Tecnólogos. Caplan (1990) entende que é possivel 

induzir o consumidor a aquisição de novos produtos por meio de entrevistas em 

grupo e essa pode ser uma ferramenta de eficiente utilização pelo marketing. 

 

Os fatores de 01 a 07 representam as percepções de valorização do dinheiro e 

indicam as condições na qual o indivíduo irá viver. “Discordo totalmente” verificou-se 

que a questão (82) “Pago o valor mínimo do cartão de crédito’, com 56,1% das 

respostas, ao passo que como menor índice foi considerada a afirmativa (55) 

“Dinheiro é bom”,  sob uma porcentagem de 5,3%. 

“ Discordo” obteve seu maior índice na afirmativa (43) “Meu ganho atual é o 

suficiente para melhorar meu padrão de vida”, com 17,8% contra a questão (74) “Eu 

admiro pessoas que possuem controle e sabem guardar dinheiro”,  que apresentou 
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2,7% de discordancia. “Discordo parcialmente” nessa sequencia de afirmativas 

apresentou o maior percentual 13,6% de afirmações na questão (42) “Meu ganho 

financeiro atual dá-me a sensação de prestígio”. Como menor índice foi identificou-

se a questão (54) “Seria muito bom ser rico”, com 4,9% das respostas. “Neutro” os 

respondentes se mantiveram neutros em sua maioria na questão (89) “Eu prefiro 

investir em renda variável a renda fixa”, demonstrando uma porcentagem de 31,9%. 

Enquanto o menor percentual identificado foi na afirmativa (82) “Pago o valor minimo 

de cartão de crédito”, com 15,3% .“Concordo parcialmente”  a maior porcentagem 

identificada foi na afirmativa (56) “O dinheiro reflete a realização de uma pessoa”, 

com  26,5%. Em contrapartida o menor índice identificado foi obtido na afirmativa 

(88) “Investir em ações me dá um prazer especia”l, com 7,6% de afirmações. 

“Concordo”  .Os respondentes apontam em sua maioria na afirmativa (55) “Dinheiro 

é bom”, com 20,7% dos retornos. Para o menor índice encontrado temos a questão 

(45) “Quando compro ou consumo, prefiro produtos exclusivos, embora sejam mais 

Caros, pois são símbolos de status”, com 2,8% de concordância. “ Concordo 

Totalmente” apresenta seu maior percentual na afirmativa de número (74) “Eu 

admiro pessoas que possuem controle e sabem guardar dinheiro”, representando 

30,1% das respostas. Já a questão com menor índice foi a (82) “Pago o valor 

mínimo do cartão de crédito”, representando 2,4% dos respondentes.  

 

Souza (2006) corrobora esta afirmativa quando relata que o dinheiro é indispensável 

na vida das pessoas, sejam jovens, adultas ou idosas. Independente do lugar ou da 

atividade econômica que se tenha, o dinheiro está presente em todos os lugares do 

mundo e é parte integrante do comportamento de consumo.  

Sobre investimentos  verificou-se que os alunos tem opinião semelhante quanto aos 

Investimentos, Endividamentos, Importância de poupar, Produtos como símbolo de 

status e Poupança. Galegari (2012) reconhece,  por meio de pesquisas realizadas 

no Brasil, que a poupança e a conta corrente são, disparados, os investimentos 

preferidos pelos brasileiros. A composiçao Dívidas como estímulo para trabalhar 

apresentou consistência fraca, contudo na opinião da pesquisadora Rita Ferreira 

(2008) Comportamento Econômico:  ”são ações expressas em diversos setores, tais 

como comprar, poupar, endividar-se, investir, dar presentes, socialização econômica, 

pagar impostos e adotar atitudes que estão interligadas com preocupações 

ambientais e de sustentabilidade”.  
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4.10.2 Atributos de preferência para a escolha da profissão 
 

Para o objetivo que tratou de identificar os atributos de preferências para a escolha 

da profissão foi percebido que os alunos estão sob a influências de muitas variáveis,  

seja por parte da familia, colegas,  amigos, da remuneração, melhores condições de 

vida com a profissão e da mídia, que divulga programas no sentido atrair a atenção 

do aluno quer seja por meio de telenovelas, jornais e reportagens.  

Sob o aspecto dos recursos do consumidor, a opinião de Gade (2010, p.172) é de 

que os recursos que o consumidor têm disponíveis influênciarão em sua forma de 

consumo. O autor ressalta que variáveis como profissão, ocupação e condições 

econômicas são fundamentais para estabelecer o poder aquisitivo do consumidor, 

determinando o tipo de produto que ele irá consumir (ENGEL, BLACKWELL e 

MINIARD, 2000, p. 192). 

 

4.10.3 Fatores influenciadores na escolha da profissão 
 

Os respondentes apontam como fatores influenciadores: pessoas da família, que 

atuavam em uma determinada área e por isso ingressaram nos cursos e  iriam 

desenvolver a profissão. Houve casos em que a esperança do entrevistado é de 

ocupar um cargo de destaque em uma organização. Revelaram também a 

expectativa de alcançar a remuneração desejada como retorno do investimento que 

esta sendo realizado: o objetivo seria obter o conhecimento e melhorar as 

competências para participar de processos seletivos,visto que  a competitividade no 

mercado de trabalho está cada vez mais acirrada. Cabe ressaltar que, na concepção 

dos alunos,  para conseguir manter o comportamento econômico é necessário se 

qualificar, para ter uma profissão e  boa remuneração. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo como objetivo geral investigar de que forma o comportamento 

econômico influência na escolha da profissão. Para análise desse tema foi realizada 

pesquisa bibliográfica, quantitativa (com 800 alunos) e qualitativa, com 4 grupos de 

alunos e com 4 coordenadores de curso. 

 

Os principais fatores de comportamento econômico dos estudantes apontaram 

renda familiar média de até cinco salários mínimos, demonstrando que os alunos 

pertencem a classe “C” e estão, por meio da escolha da profissão, buscando uma 

melhor qualidade de vida e, consequentemente, satisfazendo suas necessidades e 

desejos. Foi possível identificar que a maioria dos alunos é carente e de baixo poder 

aquisitivo, dependendo de bolsas de estudo para dar continuidade aos cursos e a 

minoria pertence a famílias abastadas, que dispõem de recursos para dar 

andamento ao curso.  

 

Identificou-se que, em relação aos pais dos estudantes, a maioria são aposentados 

e “do lar”, e que ambos não conseguiram passar do ensino fundamental incompleto, 

ou seja, o nível de instrução dos pais é baixo e essa situação pode ter influenciado 

para que alguns alunos não tenham procurado um curso superior de imediatamente 

após concluir o ensino médio. Assim, ver o filho cursando uma faculdade é motivo 

de orgulho para a família, pois há casos em que ninguém na família possui um curso 

superior. Notadamente, os alunos têm a esperança de crescimento após a 

conclusão do curso e um dos objetivos é ajudar a família, os pais, comprar uma 

casa, melhorar as condições de vida de seus familiares. 

 

Foi possível perceber na entrevista em grupo, com os alunos dos cursos de 

Tecnólogo, Contabilidade e Administração, que estão à procura de reafirmação da 

profissão e melhores salários, pois, muitas das vezes, já trabalham na área. Já os 

alunos de Engenharia, apesar de melhor expectativa de remuneração no futuro, 

acreditam que a titulação vale mais que o dinheiro.  
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A maioria dos alunos escolheu o curso em função da remuneração, ou seja, a 

questão financeira foi fator de decisão para a escolha do curso. Alguns já 

trabalhavam na profissão e outros informaram que a empresa e o mercado exigem 

qualificação para manter a empregabilidade. 

 

Conforme entrevista em grupo, os alunos de administração acreditam que hoje é 

fundamental ter uma Faculdade, pois “o mercado está cada vez mais acirrado e a 

formação pode ser considerada fonte de crescimento pessoal e profissional”. 

Muitos alunos de Administração afirmam que escolheram o curso: pela aptidão para 

liderar, por gostar de lidar com pessoas ou por já trabalharem na área. 

 

As afirmativas de destaque desta pesquisa, para o comportamento econômico dos 

respondentes, foram: “Eu gosto de comprar produtos novos”, Eu gosto de comprar 

coisas que anteriormente não pude” e “Para certos produtos, eu sinto necessidade 

urgente de comprá-los”.  

 

O questionário foi divido em duas seções: a primeira, composta pelas questões 

relacionadas à predisposição a gastar dinheiro (questões 21 à 39) e a segunda, 

pelas perguntas 40 à 95, relacionadas à importância do dinheiro na vida do 

indivíduo. 

 

Na primeira seção houve um agrupamento de afirmativas e a criação de três fatores, 

segundo Pestana e Gageiro (2008), conforme alfa de Cronbach: Fator 1: relacionado 

ao significado emocional do ato de comprar, possuindo “Consistência interna muito 

boa”; Fator 2: relacionado ao sentimento de posse como motivação para comprar, 

possuindo “Consistência interna razoável”; Fator 3: relacionado à necessidade de 

adquirir produtos, com “Consistência interna fraca”. 

 

Os alunos de Administração afirmaram, em entrevista em grupo, que o curso de 

fornece direcionamento para saber o quanto e como gastar, ressaltando que essas 

lições são muito importantes e que após o curso ele sentem preparados para fazer 

esta avaliação. Um dos coordenadores de curso ressaltou que tem lecionado noções 

de investimentos, mas que é necessário que o aluno esteja bem informado e 

atualizado para realizar movimentações no mercado financeiro. 
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Os alunos relatam que:” Dinheiro é bom”, “Dinheiro é importante”, “Ter dinheiro é 

motivador”, “Seria muito bom ser rico” e  “Dinheiro é um fator importante na vida de 

todos nós”. No entanto, nas entrevistas em grupo, ganhar dinheiro não é o mais 

importante ao escolher a profissão. Para os tecnólogos, o dinheiro é a porta de 

entrada para realização dos desejos, enquanto para um aluno do curso de 

Engenharia o “conhecimento” é mais importante que ganhar dinheiro. 

 

Na segunda seção houve agrupamento de afirmativas e a criação de sete fatores, 

que segundo Pestana e Gageiro (2008), pelo alfa de Cronbach: Fator 1: relacionado 

à valorização do dinheiro e da riqueza, “Consistência interna muito boa”; Fator 2: 

investimentos, “Consistência interna muito boa”; Fator 3: Endividamentos, 

“Consistência interna razoável”; Fator 4: Importância de poupar, “Consistência 

interna razoável”; Fator 5: Produtos como símbolo de status, “Consistência interna 

fraca”; Fator 6: Poupança, “Consistência interna fraca”; Fator 7: Dívidas como 

estímulo para trabalhar, “Consistência interna fraca”. 

 

Os alunos de Administração afirmaram, em entrevista em grupo, que o fator 

econômico não influenciou na escolha do curso. Afirmam que a expectativa de 

ganhos financeiros não pode ser considerada um fator predominante na escolha do 

curso, dizem o curso de Administração ensina a tomar decisões e a utilizar melhor o 

dinheiro, bem como valorizar seu poder de compra.  

 

Conforme entrevista com dois coordenadores de Engenharia, eles acreditam que o 

perfil de seus alunos é naturalmente menos ligado ao consumo e questões 

relacionadas ao valor do dinheiro que os alunos de outros cursos, ou seja, dão 

menos importância ao significado emocional do ato de compra que os alunos dos 

demais cursos. Esses alunos dão menos importância ao sentimento de posse que 

os alunos dos cursos tecnólogos e valorizam menos o dinheiro, a riqueza e a 

necessidade de adquirir novos produtos que os alunos dos cursos de Ciências 

Contábeis e Tecnólogos. 

O teste não apontou diferenças significativas entre os grupos, ou seja, independente 

do curso, os alunos tiveram opiniões semelhantes sobre investimentos. 
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Cabe ressaltar que aqueles que cursam Engenharia estão menos endividados que 

os Tecnólogos e, indistintamente, os alunos pesquisados tem opiniões semelhantes 

em relação à importância de poupar. 

 

Os alunos de Engenharia dão menos importância aos produtos como símbolo de 

status que os dos cursos tecnólogos. Aqueles que cursam Engenharia concordam 

menos em trabalhar para juntar dinheiro que tecnólogos e de ciências Contábeis e 

também concordam menos que dívidas sejam estímulos para trabalhar mais.  

 

Os coordenadores de Engenharia afirmam que o aluno que procura o curso, com a 

exclusiva expectativa de ganhos futuros, tende a desistir mais facilmente.   

 

Após a análise dos dados pesquisados, conclui-se que comportamento econômico 

pode influenciar na escolha da profissão. No entanto, percebe-se claramente que os 

estudantes de Engenharia são influenciados diferentemente dos Tecnólogos, 

Administração e Contabilidade, ou seja, os futuros engenheiros não são tão ligados 

aos desejos de consumo e ao valor do dinheiro quanto os alunos dos outros cursos. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE - A - Questionário Alunos I 

 

 

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO ECONOMICO NA ESCOLHA 
DA PROFISSÃO 

 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
O presente questionário faz parte da pesquisa acadêmica do curso de mestrado da 
Fundação Pedro Leopoldo e se propõe a disseminar novas práticas e 
conhecimentos acerca do tema Comportamento Econômico. Sua participação é 
muito importante para o êxito do nosso trabalho e suas respostas serão significativas 
para a pesquisa. As mesmas serão mantidas em sigilo. Você não precisa se 
identificar. Por sua especial colaboração, meu mais sincero agradecimento! 
 
Este questionário constitui-se de 97 questões e tem duração média de 30 minutos. 
Leia cuidadosamente cada questão e decida qual a descreve de melhor forma. 
 
Não existe resposta certa ou errada. O que vale é a sua opinião (grau de 
concordância) em relação às afirmações feitas. 
 
Estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e para mostrar os resultados 
finais. Stenio Afonso e-mail: steniotales@hotmail.com e Ester Jeunon e-mail; 
eejeunon@gmail.com. 
 
Agradecimentos antecipados por contribuir com a pesquisa científica no Brasil. 
 

1) Genero 

 

(   ) Masculino  

(   ) Feminino 

 

2) Qual é sua faixa etária?  

 

(   ) 18 a 21  

(   ) 22 a 25  

(   ) 26 a 29  

(   ) 30 a 40  

(   ) acima de 40 anos 
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3) Qual sua cor ou raça? 

 

(   ) Branca  

(   ) Preta  

(   ) Amarela  

(   ) Parda 

(   ) Indígena  

4) Qual a renda total mensal, em salários mínimos, da sua família? Inclua rendimentos 

(salários e outros) seus e de todas as outras pessoas que contribuem para a renda da 

família.  

 

(    ) Até 1 salário mínimo (inclusive)  

(    ) De 1 a 5 salários mínimos (inclusive)  

(    ) De 5 a 10 salários mínimos (inclusive)  

(    ) De 10 a 20 salários mínimos (inclusive)  

(    ) De 20 a 30 salários mínimos (inclusive)  

(    ) Mais de 30 salários mínimos  

5) Quantas pessoas da sua família vivem da renda total mensal? 

 

(    ) Uma  

(    ) Duas  

(    ) Três  

(    ) Quatro  

(    ) Cinco ou seis  

(    ) Sete ou mais  

6) Estado civil: 

 

(   ) Solteiro 

(   ) Casado / União Estável 

(   ) Separado / Divorciado 

(   ) Viúvo 

7) Com quem você reside atualmente?  

 

(   ) Com meus Pais  

(   ) Com parentes  

(   ) Com Amigos(as)  
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(   ) Com Namorado(a)  

(   ) Com Cônjuge  

(   ) Sozinho(a)  

(   ) Pensionato 

(   ) Outro: ______. 

8) Você trabalha quantas horas por dia? 

 

(   ) Atualmente só estudo  

(   ) 4 horas  

(   ) 6 horas  

(   ) 8 horas  

(   ) Mais de 8 horas 

(   ) Trabalho eventual 

9) Em que ramo de atividade você trabalha?  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

10) Que curso você está fazendo na Faculdade?  

 

11) Em que período ou ano você está?  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

12) Quem financia atualmente seu curso na faculdade? 

 

(   ) Eu mesmo(a)  

(   ) Meus Pais  

(   ) Cônjuge(marido ou esposa)  

(   ) Crédito Estudantil (Ex: FIES)  

(   ) Outro: ___________________________________________________________ 

13) Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou a maior parte de seus 

estudos de Ensino Fundamental (1° Grau)?  

 
(   ) Todo em escola particular  
(   ) Todo em escola pública  
(   ) Maior parte em escola particular  
(   ) Maior parte em escola pública  
(   ) Escola comunitária (   ) Todo em escola particular com bolsa integral  
(   ) Todo em escola particular com bolsa parcial  
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(   ) Maior parte em escola particular com bolsa integral  

(   ) Maior parte em escola particular com bolsa parcial  

14) Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou a maior parte de seus 

estudos de Ensino Médio (2° Grau)?  

 

(   ) Todo em escola particular  

(   ) Todo em escola pública  

(   ) Maior parte em escola particular  

(   ) Maior parte em escola pública  

(   ) Todo em escola particular com bolsa integral  

(   ) Todo em escola particular com bolsa parcial  

(   ) Maior parte em escola particular com bolsa integral  

(   ) Maior parte em escola particular com bolsa parcial  

15) Que tipo de curso de Ensino Médio (2° Grau) você concluiu?  

 

(   ) Curso Supletivo  

(   ) Curso para Magistério  

(   ) Curso Técnico  

(   ) Ensino Médio - 2° Grau  

16) Em que turno você cursou a maior parte de seu curso de Ensino Médio (2° Grau)?  

 

(   ) Todo diurno  

(   ) Todo noturno  

(   ) Maior parte diurno  

(   ) Maior parte noturno  
 

17) Há quanto tempo você concluiu o curso de Ensino Médio?  
 

(   ) Até 1 ano atrás  

(   ) Mais de 1 ano até 2 anos 

(   ) Mais de 2 anos até 5 anos  

(   ) Mais de 5 anos até 10 anos  

(   ) Mais de 10 anos  

18) Baseando-se na escala abaixo, qual é a principal ocupação de sua mãe e do seu pai? 

(    ) Pai (    ) Mãe 1 Professora 2 Técnica de Nível Superior  

3 Trabalhadora ligada a atividades artísticas e à prática desportiva  

4 Membro do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário  
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5 Servidora Pública Civil de Nível Superior  

6 Profissional Liberal  

7 Oficial das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares  

8 Técnica de Nível Médio  

9 Servidora Pública Civil de Nível Intermediário ou de Apoio  

10 Trabalhadora do Setor de Prestação de Serviços  

11Trabalhadora Administrativa de Empresa Pública ou Privada  

12 Militar (não oficial) das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares  

13 Diretora ou gerente de Empresa Pública ou Privada  

14 Proprietária de Estabelecimento Agrícola  

15 Proprietária de Estabelecimento Comercial  

16 Proprietária de Estabelecimento Industrial  

17 Proprietária de Estabelecimento de Prestação de Serviços  

18 Proprietária de Microempresa  

19 Trabalhadora do Setor Primário  

20 Trabalhadora da Produção Industrial  

21 Trabalhadora do Comércio ou Assemelhado  

22 Trabalhadora ligado às atividades de navegação aérea, marítima e interior  

23 Do Lar  

24 Trabalhador em Situação Informal (sem carteira assinada)  

25 Estudante  

26 Desempregada  

27 Aposentada  

28 Outra ocupação  

19) Baseando-se na escala abaixo, qual é o nível de instrução da sua mãe e do seu pai? 

(    ) Pai (    ) Mãe 

1 Não frequentou a escola  

2 Ensino Fundamental incompleto  

3 Ensino Fundamental completo  

4 Ensino Médio incompleto  

5 Ensino Médio completo  

6 Ensino Superior incompleto  

7 Ensino Superior completo  

8 Curso de Pós-graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado)  

20) Qual o principal motivo que te influenciou para escolha deste curso e 

consequentemente a escolha da sua profissão; 
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(   ) Quero me trabalhar na mesma área que meu pai ou da minha mãe 

(   ) Já trabalho nesta área 

(   ) Trata-se de uma profissão muito bem remunerada 

(   ) Admiro muito esta profissão 

(   ) É o único curso que passei 

(   ) Fui influênciado por amigos  

(   ) É o curso que consegui bolsa de estudos 

(   ) Outros motivos 
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PARTE II 

 

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO ECONOMICO NA ESCOLHA 
DA PROFISSÃO 

 
APÊNDICE A – Questionario Alunos II 

 
Selecione o número correspondente à afirmação que o descreve: 

1 2 3 4 5 6 7 
Discordo 

totalmente 
Discordo  

Discordo 
parcialmente 

Neutro 
Concordo 

parcialmente 
Concordo  

Concordo 
totalmente 

 
 

Anote o número selecionado na linha à direita de cada afirmação 

 
Exemplo – Comprar certos produtos, me dá um prazer especial (3). A pessoa que assim respondeu nesse exemplo selecionou o 
número “3” para indicar que a afirmação a descreve apenas em raras ocasiões. 
 
Algumas afirmações podem ser similares, mas nenhuma é exatamente igual.  
 
Favor designar uma classificação numérica para todas as afirmações.  
 
Este questionário constitui-se de diferentes etapas em sequência. 
 
Leia atentamente todas as instruções.  
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21 Para certos produtos eu sinto necessidade urgente de comprá-los.         
22 Eu gosto de comprar coisas que, anteriormente, não pude.         
23 Eu gosto de comprar novos produtos.         
24 Eu gosto de comprar produtos originais e únicos.         
25 Tão logo vejo um produto, imagino-o sendo meu.         
26 Quando eu vejo certos produtos eu preciso de saber que eles serão meus.         
27 Eu preciso de sentir que certos produtos serão meus.         
28 Eu não consigo me controlar quando vou às compras.         
29 Às vezes, eu compro um produto só pelo prazer de comprá-lo.         

30 
Se um dia eu não vou às compras, eu sinto necessidade, urgente, de 
comprar alguma coisa.  

       

31 Se eu sinto-me mal, eu tento ir às compras para alegrar-me.         
32 Quando estou com problemas, vou às compras.         
33 Ir às compras é uma forma de escapar e esquecer a rotina diária.         
34 Eu sinto-me realmente bem, quando vou às compras.         
35 Ir às compras dá-me prazer.         
36 Quando eu não tenho nada a fazer, vou às compras.         

37 
Eu já comprei produtos sem saber a real utilidade, e sim pelos aspectos 
estéticos ou outras razões similares.  

       

38 Eu nunca compro coisas que não tenham um uso claro.         
39 Usualmente, eu gosto de comprar produtos que são bonitos e atrativos.         
40 Eu gosto de ver pessoas quando vou às compras.         
41 Eu preciso ganhar mais dinheiro, pois isso determina meu status de vida.         
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42 Meu ganho financeiro atual dá-me a sensação de prestígio.         
43 Meu ganho atual é o suficiente para melhorar meu padrão de vida.         

44 
Eu acredito que meu padrão de vida está elevando-se graças a meu ganho 
financeiro crescimento.  

       

45 
Quando compro ou consumo, prefiro produtos exclusivos, embora sejam 
mais Caros, pois são símbolos de status. 

       

46 
Eu admiro pessoas que possuem dinheiro para comprar casas, carros, 
roupas de sua preferência.  

       

47 Dinheiro é importante.         
48 A quantia de dinheiro que uma pessoa tem, representa o que conquistou.         
49 Motivo-me a trabalhar muito, por dinheiro.         
50 Ter muito dinheiro (ser rico) é bom.         
51 Dinheiro é valioso.         
52 Dinheiro é símbolo de sucesso.         
53 O dinheiro reforça-me a trabalhar bastante.         
54 Seria muito bom ser rico.         
55 Dinheiro é bom.         
56 O dinheiro reflete a realização de uma pessoa.         
57 Sou, altamente, motivado por dinheiro.         
58 Eu quero ser rico(a).         
59 Dinheiro é um fator importante na vida de todos nós.         
60 O dinheiro é um fator de comparação entre pessoas.         
61 Dinheiro é importante.         
62 Dinheiro é um fator importante na vida de todos nós.         
63 O dinheiro é um fator de comparação entre pessoas.         
64 Ter dinheiro é motivador.         
65 Minha vida seria mais prazerosa, se eu tivesse mais dinheiro.         
66 Dinheiro é atrativo.         
67 Tenho o habito fazer poupança para não gastar o dinheiro facilmente.         
68 Deposito em uma poupança tudo que sobra do meu salário.         

69 
Deposito em uma poupança mensalmente um percentual do meu ganho 
financeiro.  

       

70 Prefiro guardar dinheiro a comprar produtos que são bonitos e atrativos.         
71 Ter dinheiro guardado é motivador.         
72 Minha vida seria mais prazerosa, se eu tivesse mais dinheiro guardado.         
73 Dinheiro é atrativo.         
74 Eu admiro pessoas que possuem controle e sabem guardar dinheiro.         
75 A quantia de dinheiro que uma pessoa tem, representa o que conquistou.         
76 Motivo-me a trabalhar muito, para juntar dinheiro.         

77 
A quantidade dívidas que tenho está relacionada ao meu padrão de vida 
que desejo.  

       

78 Eu sei que gasto mais do que eu ganho, mas não consigo evitar.         
79 Às vezes, eu sinto-me culpado pelas minhas dívidas.         
80 Parcelamentos e empréstimos é uma forma de ter dinheiro.         
81 Estou frequentemente no cheque especial.         
82 Pago o valor mínimo do cartão de crédito.         
83 Se não financiar não consegui comprar.         
84 Utilizo o 13 salário para pagar dívidas.         

85 
Mais de 30% dos meus ganhos são direcionados para quitar  
parcelamentos.  

       

86 Pagar minhas dívidas reforçam-me a trabalhar bastante.         

87 
Às vezes, vejo formas de investimento tão atraentes, que não consigo 
deixar de investir.  

       

88 Investir em ações me dá um prazer especial.         
89 Eu prefiro investir em renda variável a renda fixa.         
90 Adoro investir em planos de capitalização.         
91 Vejo o investimento em renda variável como uma forma de ser rico.         
92 Investir é divertido.         
93 Acompanho meus investimentos diariamente.         
94 Investimento como forma de realização de uma pessoa.         
95 Sou altamente motivado por investimentos diversificados.         
96 Eu quero ser rico(a) com investimentos.         
97 A escolha da profissão está diretamente ligada ao desejo de consumo.         
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APÊNDICE – B Entrevista Coordenador 

 

 
 

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO ECONOMICO NA ESCOLHA 
DA PROFISSÃO 

 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
O roteiro de entrevista semi estruturada aqui apresentado faz parte da pesquisa 
acadêmica do curso de mestrado da Fundação Pedro Leopoldo e se propõe a 
disseminar novas práticas e conhecimentos acerca do tema Comportamento 
Econômico. Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho e 
suas respostas serão significativas para a pesquisa. As mesmas serão mantidas em 
sigilo. Você não precisa se identificar. Por sua especial colaboração, meu mais 
sincero agradecimento! 
 
Nome do entrevistado: ______________________________ Telefone: (     )__________ 
 
Seção 1 
 
 
1) Sexo  

 

(   ) Masculino  

(   ) Feminino 
 

2) Qual é sua faixa etária?  
 

(   ) 18 a 21  

(   ) 22 a 25  

(   ) 26 a 29  

(   ) 30 a 40  

(   ) acima de 40 anos 
 

3) Estado civil: 
 

(   ) Solteiro 

(   ) Casado / União Estável 

(   ) Separado / Divorciado 

(   ) Viúvo 
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4) Escolaridade 

 

(   ) Ensino médio ou superior incompleto 

(   ) Superior Completo 

(   ) Mestrado ou Doutorado 

 
5) Qual a sua profissão? ____________________________________________________ 

 
6) Quais os motivos para a escolha da profissão? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
7) Que curso você fez? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8) De que forma a expectativa de remuneração te influenciou na escolha da profissão? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9) Como você vê o perfil dos seus alunos? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
10) Você já auxiliou um aluno na escolha da profissão? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
11) Quais os motivos que você percebe para escolha dos curso? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
12) O que o aluno prioriza ao escolher um curso que possivelmente será sua 

profissão? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
13) Que influência estes alunos recebem? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
14) Como você percebe a situação econômica dos seus alunos? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



217 

 

 
15) De que forma a expectativa de remuneração influência a escolha da profissão? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

16) Seus alunos costumam ter como profissão o curso que escolheram? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
17) Quais são os fatores restritivos e propulsores para a decisão profissional dos 

estudantes? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
18) Você gostaria de fazer mais algum comentário? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE – C Entrevista Grupo de Alunos 

 

 
 

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO ECONOMICO NA ESCOLHA 
DA PROFISSÃO 

 
 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
O roteiro de entrevista aqui apresentado faz parte da pesquisa acadêmica do curso 
de mestrado da Fundação Pedro Leopoldo e se propõe a disseminar novas práticas 
e conhecimentos acerca do tema Comportamento Econômico. Sua participação é 
muito importante para o êxito do nosso trabalho e suas respostas serão significativas 
para a pesquisa. As mesmas serão mantidas em sigilo. Você não precisa se 
identificar. Por sua especial colaboração, meu mais sincero agradecimento! 
 
 

Apresentação individual 
 
Nome? 
Idade? 
Estado civil? 
Escolaridade? 
Com quem você reside e com quantas pessoas? 
Trabalha quantas horas por dia? 
Qual a sua profissão? É a mesma do curso escolhido? 
Qual sua classe social você pertence? 
 
1) Qual a importância de cursar uma faculdade? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2) O que os motivou a fazer este curso? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3) Quais aspectos vocês consideram importantes para a escolha do curso? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
4) Vocês encontraram dificuldades/facilidades na escolha do curso? Quais? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



219 

 

 
5) Quais foram os principais fatores que influênciaram na escolha do curso? 
Propaganda, Mídia, Pais? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
6) Se fossem para você mudar de curso, qual vocês escolheriam? Por que? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
7) A questão econômica influenciou de alguma forma a sua escolha? Por que? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8) Com base nisso, como e quanto, na opinião de vocês, a mídia influência na 
escolha da profissão? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9) Como vocês imaginam a sua situação econômica após o curso? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
10) O que é dinheiro para vocês e o que ele pode trazer? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
11) O que vocês gostariam de fazer ou ter a partir da remuneração após o curso? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
12) Qual é correlação entre os fatores de comportamento econômico e os afetos à 
escolha profissional? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
13) Vocês gostariam de fazer mais algum comentário? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 


