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RESUMO 

 

O Objetivo Geral desta Monografia consiste em identificar o nível de Satisfação Financeira 

dos Graduados pertencentes a uma Organização Militar em Porto Velho - RO. A Metodologia 

utilizada foi de natureza aplicada e com abordagem quantitativa. Foi realizado um estudo de 

caso em uma amostra do público, utilizando o questionário como meio de coleta de dados. 

Como resultado, constatou-se uma predominância do público masculino, de cor branca, com 

idade entre 21 e 30 anos, casado, com um dependente, cursando nível superior e com renda 

média por indivíduo da família entre R$ 2501,00 a R$4000,00. Tratando da Satisfação 

Financeira, a maioria acredita estar em uma boa situação financeira consideram a Educação 

Financeira sendo muito importante em suas vidas. Entretanto foi percebido algum nível de 

estresse financeiro que pode estar relacionado a fatores externos devido a situação atual que 

nosso país está passando. Ao tratar dos perfis dos entrevistados, foi percebido que a maior 

parte se encontra nos perfis financistas ou poupadores, alguns no perfil desligados e poucos 

nos perfis gastadores ou descontrolados. Por fim, tratou dos aspectos socioeconômicos e 

demográficos que identificaram as mulheres, os mais jovens, os com menor nível de 

escolaridade, os solteiros, os que possuem maior renda bruta e que não possuem dependentes 

como sendo detentores de maior nível de Satisfação Financeira. Entretanto a família influencia 

positivamente nesse nível já que os casados, os que possuem três ou mais dependentes e os 

com menor renda por indivíduo da família ficarem em segundo lugar no nível de Satisfação 

Financeira. 

  

Palavras-Chave: Organização Militar. Satisfação Financeira. Aspectos Socioeconômicos e 

Demográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The General Objective of the article is to identify the level of Financial Satisfaction of 

graduates belonging to a Military Organization in Porto Velho. A methodology used is applied 

nature and with quantitative approach. A case study was conducted in a public sample, using 

the questionnaire as a means of data collection. As a result, there was a predominance of male 

sex, with age between 21 and 30 years, married, with one dependent, with superior education 

incomplete and with average income per family individual between R$ 2501,00 and R$ 

4000,00. About Financial Satisfaction, the most believe being in a good financial position and 

consider the Financial Education very important in their lives. However, some level of 

financial stress has been perceived. That may be related to external factors due to the current 

situation that our country is experiencing. About the profiles of the interviewees, the  most are 

in the profiles financiers or savers, there are some in the profile disconnected and there are a  

few in the profiles spenders or uncontrolled. Finally, about the socioeconomic and 

demographic aspects, the women, the youngest, those with schooling generators, singles, those 

with higher gross income and who are not dependent have more Financial Satisfaction. 

However, the family has a positive influence on this level, because the married, those with 

three or more dependentes and those with the lowest income per family member, rank second 

in the level of Financial Satisfaction. 

 

Key words: Military Organization. Financial Satisfaction. Socioeconomic and Demographic 

Aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar o tema, problema e a justificativa da 

pesquisa proposta, dando ênfase à importância da Educação Financeira e Satisfação Financeira 

na Organização Militar. 

A Educação Financeira é fundamental para os indivíduos que estão inseridos dentro 

do sistema econômico adotado pelo Brasil, o Capitalista. Um sistema, onde o acúmulo das 

riquezas acontece de forma individual, com uma ideologia fundamentada na propriedade 

privada dos meios de produção e sua operação com o objetivo de obter lucro, onde torna-se 

necessário conscientização das pessoas no intuito de administrar melhor seu dinheiro e 

dosando seus gastos, minimizando assim a possibilidade de passar por dificuldades financeiras 

em alguma parte da vida.  

De acordo com Medeiros (2010), o ser humano interage direta ou indiretamente, 

mesmo que de forma inconsciente, com o dinheiro desde seu nascimento até a morte, tanto no 

meio pessoal quanto profissional. Desta forma, lidar corretamente com as nuances do dinheiro 

não deve ser característica exclusiva daqueles que lidam e trabalham diretamente ele, mas sim 

uma prática constante de todo aquele que deseja ter uma vida financeira satisfatória. 

O problema surge quando não existe um planejamento e uma disciplina no controle 

dos gastos. Segundo Locke (1976), o planejamento financeiro acaba influenciando diretamente 

na saúde mental do indivíduo. Se ocorre como o planejado, o indivíduo tem a sensação de 

bem-estar e caso ocorra o contrário, vem a insatisfação financeira, que será acompanhada de 

desapontamento que permeará a vida do indivíduo, afetando seu comportamento, gerando 

estresse e outros fatores maléficos à saúde.  

Diante dessas informações de que a Educação Financeira está diretamente ligada à 

qualidade de vida dos servidores, se faz necessário questionar: Qual o nível de Satisfação 

Financeira dos militares pertencentes a uma Organização Militar em Porto Velho-RO? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal mensurar o nível de Satisfação 

Financeira junto a uma Organização Militar localizada em Porto Velho - RO. Para tanto, 

atribui-se os seguintes objetivos específicos: 

i. Identificar os fatores que influenciam à Satisfação Financeira;  

ii. Identificar os Perfis Financeiros dos entrevistados;  

iii. Identificar as influências Socioeconômicas e Demográficas na Satisfação 

Financeira. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 A justificativa insere-se nos campos social, econômico e científico. Sua relevância 

social, de acordo com Souza (2017) se dá pela importância que o tema tem no cenário 

nacional, sendo tratado, anteriormente, somente em países de primeiro mundo. Nos últimos 

anos, com o aumento da relevância do assunto economia, aumentaram-se as discussões perante 

a satisfação financeira da população, é observado diversas instituições debatendo sobre o 

assunto, como a mídia, instituições financeiras, escolas, governo, entidades de classe, 

sociedade civil, entre outros. 

 No cenário econômico, dá-se pela importância do assunto devido ao modelo adotado: 

o Capitalismo. No qual o aumento do consumo vem crescendo a cada dia. Parte desse 

consumo atribui-se ao governo e a indústria, mas as pesquisas já mostram um novo agente 

econômico, tão importante quanto os dois primeiros: o cidadão comum. 

 Para o meio científico, essa pesquisa amplia os estudos na área de finanças pessoais, 

orçamento familiar, matemática financeira e educação financeira. Além disso, indiretamente 

contribui nas áreas de psicologia e biologia, já que é comprovado que o método de lidar com o 

dinheiro influencia diretamente nos fatores psicobiológicos do ser humano. 

 Dessa forma, o trabalho é apresentado em quatro partes, o Referencial Teórico, que dá o 

embasamento do estudo, a Metodologia, o qual mostra como foi realizado o estudo, os 

Resultados da Pesquisa, que são os dados devidamente analisados e, por fim, as Considerações 

Finais, no qual discorre sobre a conclusão do trabalho. A seguir, está apresentado o 

Referencial Teórico.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção apresenta as teorias que dão fundamentos ao estudo, sendo divido em três 

partes. A primeira discorre sobre a satisfação financeira, a educação financeira, a gestão 

financeira pessoal e o estresse financeiro. Em seguida é abordado sobre os Perfis Financeiros, 

que são definidos pelas características marcantes do indivíduo. Por fim, apresentam-se as 

influências dos Aspectos Socioeconômicos e Demográficos sobre a Satisfação Financeira 

sendo eles: Gênero, Idade, Estado Civil, Dependentes, Grau de Escolaridade, Etnia e Renda. 

 

2.1 SATISFAÇÃO FINANCEIRA 

 

A Satisfação Financeira é o estado no qual o indivíduo se insere quando consegue 

cumprir totalmente suas obrigações financeiras e se coloca numa posição confortável, segura e 

apta a realizar escolhas que permitam aproveitar a vida. Chan, Chan e Chau (2012) definem a 

Satisfação Financeira como sendo dependente de sentimentos gerais de segurança financeira 

pessoal, tanto no presente quanto no futuro, ou seja, a Satisfação Financeira se constitui em um 

sentido psicológico da percepção ou sentimento de segurança financeira. 

Nesse sentido, Joo (2008), esclarece que a Satisfação Financeira pode ser 

representada pelo sentimento de estar financeiramente saudável, tendo como base avaliações 

subjetivas ou percepções de sua situação financeira. Corroborando, Delafrooz e Paim (2011), 

Schmeiser e Hogarth (2013), afirmam que o construto engloba a satisfação com aspectos 

materiais e não materiais em relação à situação financeira pessoal, materiais quando consegue 

comprar bens que estavam em seu anseio e não materiais quando está em um sentimento de 

deveres cumpridos na percepção ou avaliação subjetiva dos recursos financeiros, estabilidade, 

adequação dos recursos financeiros, bem como o valor objetivo dos bens. 

Partindo dessa contextualização, as evidências apontam que a Satisfação Financeira é 

um conceito de mensuração complexa. Logo, torna-se pertinente compreender quais outros 

fatores e variáveis que influenciam a Satisfação Financeira dos indivíduos. 
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2.1.1 Educação Financeira 

 

 A Educação Financeira é o meio de prover conhecimentos e informações que 

contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seus familiares e de suas 

comunidades. Segundo Hill (2009), é possível definir a Educação Financeira como a 

habilidade que os indivíduos apresentam para fazer escolhas adequadas ao administrar suas 

finanças pessoais durante o ciclo de sua vida. 

Para Matta (2007), entende-se a Educação Financeira pessoal como o conjunto de 

informações que auxiliem as pessoas a lidarem com sua renda, a gestão do dinheiro, com 

gastos e empréstimos monetários, poupança e investimentos em curto e longo prazo. 

De acordo com o Banco Central (2013), através da Educação Financeira, os 

indivíduos são capazes de entender o funcionamento do mercado e o modo como os juros 

influenciam a vida financeira do cidadão (a favor e contra), consumir de forma consciente, 

evitando o consumismo compulsivo, saber se comportar diante das oportunidades de 

financiamentos disponíveis, utilizando o crédito com sabedoria evitando o super 

endividamento, entender a importância e as vantagens de planejar e acompanhar o orçamento 

pessoal e familiar, compreender que a poupança é um bom caminho, tanto para concretizar 

sonhos, realizando projetos, como para reduzir os riscos em eventos inesperados e, por fim, 

manter uma boa gestão financeira pessoal.  

 

2.1.2 Gestão Financeira Pessoal 

 

A Gestão Financeira Pessoal é um processo racional de administrar a renda, os 

investimentos, as despesas, o patrimônio e as dívidas, objetivando tornar realidade os sonhos, 

desejos e objetivos. É esse planejamento financeiro que define as linhas de investimento e 

financiamento. Gitman (2010) concluiu que a necessidade de equilibrar receitas e despesas faz 

com que o planejamento financeiro seja uma ferramenta importante para o controle financeiro. 

Apesar de sua importância, muitas organizações e pessoas ainda não se conscientizaram e a 

acabam não fazendo uma simples conta que influencia diretamente na satisfação financeira: 

não se deve gastar mais do que se tem a receber.  

 Existem dois tipos de endividamento, o passivo e o ativo, que são abordados por 

Fortuna (2000) como: “[...] o endividamento passivo acontece quando há um aumento de 

dívidas por consequência de alguma situação inesperada, ou seja, uma circunstância 
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imprevista, podendo ter diversos fatores geradores. Já o endividamento ativo se caracteriza por 

montantes de dívidas, sendo a maioria equivocada, constituindo resultado de uma má gestão 

financeira.” (FORTUNA, 2000). 

Um dos principais fatores do endividamento pessoal é a facilidade com que o crédito 

é oferecido. De acordo Santos (2000), crediários, financiamentos, empréstimos e cartões de 

crédito são alguns desses tipos de oferta de crédito. Geralmente, a falta do dinheiro para a 

compra de um bem faz com que o indivíduo seja atraído para o crediário (parcelamento), 

deixando de levar em consideração que as taxas de juros podem ser bastante elevadas. 

Um endividamento pode ser positivo, se o objetivo for o aumento de renda. Como 

exemplo, pode-se citar um financiamento para a compra de um imóvel, que constitui insumo 

para a realização de uma atividade que vai gerar lucro. Isso pode se tornar endividamento 

positivo, pois a aquisição se presta para o aumento da renda. Porém, se a compra é feita para 

consumo próprio, sem previsão de retorno, ou trata-se simplesmente da aquisição de um bem 

de luxo, o endividamento é considerado negativo (TOLOTTI, 2007).  

Quanto ao grau de autocontrole, Moura (2005) descreve que quanto maior o controle 

do indivíduo sobre as dimensões financeiras, menor sua atitude ao endividamento. Como 

endividamento entende-se um saldo devedor assumido por determinado indivíduo, o qual é 

gerado a partir da utilização de capital de terceiros. 

2.1.3 Estresse Financeiro 

 

Segundo Michie (2002), o termo estresse pode ser definido como um estado 

psicológico e físico, que ocorre quando um indivíduo não é capaz de lidar com as demandas e 

pressões de determinada situação. A autora explica que sua ocorrência depende de cada pessoa 

e situação, sendo que seus sintomas podem se expressar nos sentimentos (ansiedade, 

depressão, fadiga), no comportamento (pessoa dispersa, agressiva, pouco motivada), no 

pensamento (dificuldade de concentração e de resolução de problemas) e também no aspecto 

físico (dores de cabeça, náuseas, palpitações). 

Chou, Parmar e Galinsky (2016) encontraram evidências de que a insegurança 

financeira gera sensação de falta de controle sobre a vida, ativando processos psicológicos de 

ansiedade, medo e estresse. Tais fatores criam contexto de insegurança e diminuindo as 

expectativas para o futuro. 

Outro fator contribuinte para a satisfação financeira é o modo de lidar com o dinheiro. 

Torna-se então, necessário conhecer os perfis mais comuns que estão apresentados a seguir. 
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2.2 PERFIS FINANCEIROS 

 

Ross et al (2008) e Medeiros (2010) levantaram que todos devem entender, querendo 

ou não, sobre assuntos financeiros para sobreviver no mundo capitalista. Deve-se ter elevado 

nível de concentração na forma de tratar o dinheiro, como se deve ganhá-lo, administrá-lo, 

gastá-lo, poupá-lo e consumi-lo de forma consciente.  

Conforme Moreira (2002) Apud Ribeiro, Ribeiro (2016) a significação para dinheiro 

inclui os elementos: poder, conflito, prazer, progresso, desapego, desigualdade e estabilidade. 

Cada elemento pode trazer sensações positivas ou negativas dependendo da interação, como é 

explicado no Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1- Significação do Dinheiro por Elementos  

Elemento Sensação 

Poder 

O dinheiro traz sensação de autoridade e falta de limites, garantindo uma 

situação privilegiada para quem o tem.  

 

Conflito 
O dinheiro acarreta desconfiança, conflitos, desavenças, falsidade, 

neurose e oportunismo. 

Prazer 
Efeitos positivos que o dinheiro produz, como felicidade, bem-estar, 

autoestima, esperança e entendimento nas relações entre pessoas. 

Progresso 
Promove progresso para as sociedades e a humanidade, resolve impasses 

e ajuda na construção de um mundo melhor. 

Desapego 

Tem-se uma forte oposição entre dinheiro e espiritualidade, uma 

carência de considerar mais importante os valores de solidariedade e 

bondade que o patrimônio material 

Desigualdade 

O dinheiro é uma das origens de desigualdade social, segregação racial e 

preconceito. Ele cria uma divisão no espaço social, impondo dificuldade 

ao acesso de quem não o possui acesso a lugares e pessoas. 

Estabilidade 
O dinheiro traz segurança e estabilidade financeira. É indispensável para 

ter as necessidades essenciais garantidas 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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 Nesse sentido, o Planejamento Financeiro é um processo racional de administrar a 

renda, os investimentos, as despesas, o patrimônio e as dívidas, objetivando tornar realidade os 

sonhos, desejos e objetivos. É o planejamento financeiro que define as linhas de investimento 

e financiamento. Cerbasi (2004) caracterizou cinco estilos de como lidar com o dinheiro: os 

poupadores, gastadores, descontrolados, desligados e financistas como é mostrado no Quadro 

2. 

Quadro 2 - Estilos de como lidar com o dinheiro. 

Perfil Característica 

Poupadores 

Não se importam nem um pouco em restringir ao máximo os gastos atuais, para 

poupar o que for possível e conquistar a independência com muito dinheiro. 

Gastadores 

Gastam toda a renda, às vezes um pouco mais. Gostam de ostentar, destacam-se 

pelas roupas caras, não se sentem incomodados em encarar um financiamento se o 

objetivo é ser feliz.  

Descontrolados 

Não sabem quanto dinheiro entra nem percebem quando sai da conta. A cada mês, 

parece que o dinheiro dura menos. Estão sempre cortando gastos, mas nunca é o 

suficiente. Usam com frequência o cheque especial ou pagam a conta do cartão de 

crédito apenas parcialmente, por falta de fundos. 

Desligados 

Gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto. Poupam o que 

sobra, quando sobra. Viajam ou trocam de carro quando atingem um valor mais alto 

nos investimentos. Se não têm dinheiro na conta, parcelam a compra. Quando os 

extratos do banco chegam, vão para a gaveta sem ao menos ser abertos. A fatura do 

cartão de crédito é uma surpresa todo mês. Sempre acham que ainda é cedo para 

pensar em aposentadoria. 

Financistas 

São rigorosos com o controle de gastos, com o propósito de economizar. Nem 

sempre o objetivo é poupar; às vezes pretendem acumular para poder comprar mais 

pagando menos. Entendem de investimentos, juros e inflação, elaboram planilhas, 

fazem estatísticas e projeções com quantidades e frequência. 

Fonte: Adaptado de Cerbasi (2004) 

 

Os perfis dos indivíduos sofrem influências de diversos fatores determinantes e 

aspectos. Entre esses, destacam-se os aspectos socioeconômicos e demográfico.  
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2.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS SOBRE A SATISFAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

 É relevante destacar a influência dos aspectos socioeconômicos e demográficos sobre 

o bem-estar financeiro, sendo os mesmos representados por sete variáveis: gênero, idade, 

estado civil, dependentes, grau de escolaridade, etnia e renda. A seguir serão tratadas sobre as 

experiências acumuladas desses determinantes na Satisfação Financeira.   

 

2.3.1 Gênero 

 

  O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais 

construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Leach, Hayhoe e Turner (1999) 

relataram experiências acumuladas que demonstraram uma maior probabilidade de estresse 

financeiro e adversidade econômica por parte das mulheres, afetando diretamente a sensação 

de bem-estar financeiro. 

  Corroborando a essa ideia, Gutter e Copur (2011) apresentam que os indivíduos do 

sexo masculino apresentam tendências a possuir maiores níveis de bem-estar financeiro em 

relação aos indivíduos do sexo feminino. 

 

2.3.2 Idade 

 

 O envelhecimento deve ser compreendido como um processo natural, dinâmico, 

progressivo e irreversível que acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a sua 

morte. Este é um fenômeno pessoal e de variabilidade individual, ou seja, que varia de 

indivíduo para indivíduo, e que está associado a um conjunto de alterações biológicas, 

psicológicas e sociais que se processam ao longo do ciclo vital (JACOB 2013; SEQUEIRA, 

2010). 

 Quanto à essa variável, percebe-se uma uniformidade de opiniões de algumas 

pesquisas em relação ao incremento da idade e aumento do bem-estar financeiro serem 

diretamente proporcionais. Isto é, pessoas com maior faixa etária tendem a ser mais satisfeitos 

em relação a sua situação financeira do que pessoas de faixa etária menor. 

 Este fato pode ser evidenciado por Sumarwan (1990), Xiao, Sorhaindo, Garman 

(2006), Plagnol (2011) apud Diniz (2013) que indicaram em seus estudos que os indivíduos 
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mais velhos possuem emprego estabilizado, um plano para a aposentadoria e uma melhor 

relação familiar, consequentemente, possuem um nível elevado de auto avaliação do 

comportamento financeiro tem maior probabilidade de estarem satisfeitos com a sua situação 

financeira em relação aos indivíduos mais jovens.  

 

2.3.3 Estado civil 

 

 No que diz respeito à variável sociodemográfica estado civil, Research (2003) e 

Brown e Graf (2013) afirmaram em seus estudos que os indivíduos solteiros têm propensão a 

níveis menores de conhecimento financeiro, comparando-os aos casados.  

 Entretanto, CERBASI (2004) afirma que grande parte dos problemas de 

relacionamento entre marido e mulher começa no dinheiro, no excesso ou na falta dele.  

 

2.3.4 Dependentes 

 

 No que tange ao número de dependentes, Servon e Kaestner (2008) encontraram que 

aqueles com uma criança são menos suscetíveis a apresentar níveis baixos de alfabetização 

financeira do que aqueles com duas ou três crianças.  

 Além disso, Mottola (2013) detectou que famílias com dependentes foram mais 

propensas a possuírem baixos níveis de alfabetização e educação financeira, não sabendo lidar 

com o dinheiro, gerando uma baixa Satisfação Financeira. 

 

2.3.5 Grau de escolaridade 

 

 Penn (2007) afirma que os indivíduos com maiores níveis de formação, como os 

portadores de diploma universitário, apresentam uma melhor percepção de Satisfação 

Financeira em relação a indivíduos sem diploma. O autor associa a formação a empregos mais 

seguros, com menores taxas de desempregos e rendimentos mais elevados, fatores que são 

positivamente relacionáveis com a satisfação financeira.  

 Em contrapartida, Valence et al (1988), Plagnol (2011) determinam que os indivíduos 

com um grau de escolaridade mais elevado possuem aspirações mais altas em relação à renda, 

e, portanto, são menos satisfeitos com a sua situação financeira.  
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 Desta maneira, o nível educacional está diretamente relacionado com as aspirações 

pessoais e a satisfação financeira. Estas sofrem mudanças, em decorrência de processos de 

modificações, independentemente dos níveis de motivação. Isto justificaria pessoas com maior 

nível educacional possuírem níveis mais baixos de satisfação. 

 

2.3.6 Etnia 

 

 Grable e Joo (2006), Penn (2007), Sabri (2011), relataram que indivíduos afro 

descentes e pardos possuem maiores níveis estresse financeiro comparado a seus pares 

brancos, que possuem um maior nível de Satisfação Financeira. Esse fato é dado pelo fato dos 

homens negros receberem menos que a metade do salário dos brancos de sexo masculino; 

mulheres brancas têm um salário 17% inferior ao dos homens brancos e as mulheres negras 

recebem quase 60% menos que eles.  

 Sendo assim, devido ao processo de desigualdade social, o negro, em sua maioria, 

possui baixa escolaridade e se depara com muitas barreiras para ascender socialmente, como 

consequência, a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, com precárias qualificações, 

resultando o aumento da desigualdade socioeconômica. (HASENBALG E SILVA apud 

NEVES, 2016). 

 

2.3.7 Renda 

   

 Penn (2007), Delafrooz e Paim (2011), ressaltam a valorização de fatores subjetivos 

em relação à renda. Essas desafiam a capacidade de equalização de todos os recursos 

financeiros envolvidos. A prática cotidiana prova que vale ressaltar o peso e o significado 

desse fator, uma vez que o comprometimento em relação ao planejamento financeiro dos 

indivíduos com rendimentos mais elevados é maior em comparação aos de menor rendimento.

  Logo, aqueles possuem maior Educação Financeira e estão mais propensos a serem 

mais satisfeitos financeiramente do que estes. Desta maneira, é entendido que a renda é 

diretamente relacionada ao nível de satisfação financeira.  

 Na próxima seção será apresentada a Metodologia da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

Esta seção define as etapas para o desenvolvimento da pesquisa: as características, o 

cenário, população e amostra e os métodos e procedimentos técnicos adotados para análise dos 

dados coletados. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

As características de uma pesquisa, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), variam 

de acordo com a natureza, abordagem, procedimentos técnicos, amostra e instrumentos de 

coleta de dados. Dentro deste contexto, a presente pesquisa enquadra-se nas tipologias abaixo, 

relacionadas no Quadro 3, com suas descrições conforme aplicação prática. 

Quadro 3- Características da Pesquisa 

Característica Tipo Descrição 

Natureza Aplicada 

Foi gerado conhecimento para aplicação prática voltada 

para análise do sistema empregado no objeto de estudo, 

visando alcançar os objetivos. 

Abordagem Quantitativa 
As deduções têm por base fatores quantitativos, que 

foram tabulados, comparados e analisados. 

Procedimentos 

técnicos 

Pesquisa 

Bibliográfica, 

Estudo de Caso e 

Pesquisa de Campo 

A pesquisa bibliográfica e de campo subsidiaram a 

coleta de dados para satisfazer os objetivos propostos, 

completados com o estudo de caso. 

Amostra Casual Estratificada 

A amostra consiste de subgrupos da população 

considerada, o tipo casual estratificado espera que uma 

opinião seja diferente dependendo das características 

socioeconômicas e demográficas (gênero, idade, estado 

civil, dependentes, grau de escolaridade, etnia e renda).   

Instrumentos 

de coleta de 

dados 

Questionário 

Foi utilizado o questionário estruturado e validado 

como instrumento de coleta de informações, sendo 

devidamente tabuladas e analisadas. 

 Fonte: Adaptado de Pronadov (2013) 
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3.2 CENÁRIO, POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

Considera-se cenário de pesquisa desse estudo uma Organização Militar, localizada 

no município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, que é fruto de uma política de 

interiorização adotada pelo Ministério da Aeronáutica desde meados de 1979, quando se 

ressaltou a necessidade premente de se estabelecer mais fortemente na Região Amazônica, tão 

cobiçada pelas suas riquezas naturais. 

Segundo Wonnacott et al(1985), a população é o conjunto de todos os elementos, 

indivíduos ou resultados sob investigação que compartilham de, pelo menos, uma 

característica comum, seja ela qual for. A população estudada foram os graduados 

pertencentes à caserna (quartel) que, segundo site da organização, é composta por 846 

militares. 

Por falta de viabilidade, não foi possível acesso a todos os graduados da caserna. 

Sendo assim, optou-se por utilizar o método de amostragem. Bussab e Morettin (1986) e 

Hoffman (1980) definem que a pesquisa por amostragem estuda uma parte da população, com 

suposta representatividade do todo. 

Existem diversos métodos para a determinação da amostra. Santos (2017) utiliza de 

uma alternativa para a estimação de amostras a qual é apresentada na Equação 1. 

 

Equação 1: Cálculo da Amostra 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. (1 − 𝑃)

𝑍2. 𝑃. (1 − 𝑃) +  𝑒2. (𝑁 − 1)
 

Fonte: Santos (2017) 

 

Em que: 

n = amostra calculada 

N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

P = verdadeira probabilidade do evento 

e = erro amostral 
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A população é considerada finita e corresponde ao número total de indivíduos 

graduados da Organização Militar que, de acordo com o site da Organização (BRASIL, 2017), 

é de 846 militares. Para o autor, o cálculo amostral, com 95% (Z=1,96) de confiança e 

admitindo-se um erro amostral de 5%, obteve-se uma amostra mínima de 191 respondentes. 

Sendo assim, foi aplicado um questionário, que consta no Apêndice 1, com trinta 

perguntas objetivas para 250 militares no período de 25/09/2017 a 20/10/2017. Obteve-se 

aproximadamente 83% de retorno, que corresponde a 207 questionários respondidos como 

mostrado na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 - Mapa da Coleta de Dados da Pesquisa 

COLETA DE DADOS  

População 846 

Amostra Mínima 191 

Questionários Enviados (amostra total) 250 

Questionários Respondidos 207 

Taxa de Retorno 82,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

Os dados foram coletados a partir de um questionário estruturado e validado por 

Garman (1996) que utiliza a Escala Likert de quatro pontos como forma de mensuração. A 

escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de 

afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitiram seu grau de 

concordância. Segundo Akins (2002), a não inclusão da categoria central, em uma escala 0 - 4, 

pode conduzir a uma tendência e forçar os respondentes a marcarem a direção que os mesmos 

estão “inclinados”. Na literatura, a escala de Likert varia de quatro a onze categorias, mas as 

escalas de quatro e cinco categorias são, realmente, as mais populares (JOHNSON, 2002).  

A apresentação dos dados foi dividida em três. Na primeira, foram realizadas 

perguntas relativas à satisfação financeira e como o entrevistado se sente sobre a sua situação 

financeira. No questionário foi utilizado como forma de mensuração a escala likert de quatro 

pontos, sendo eles: Discordo Totalmente (1), Discordo Parcialmente (2), Concordo 

Parcialmente (3) e Concordo Totalmente (4). 
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Os dados foram analisados com o auxílio do software Excel 2016, da empresa 

Microsoft. Neste, as informações do questionário foram tabuladas, resultando em 

comparativos para discussão dos resultados.  

Com a finalidade de avaliar a confiabilidade dos fatores apresentados, foi utilizado o 

Alpha de Cronbach (α) (CRONBACH, 1951) em que o autor afirma que o alfa é uma forma de 

estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. Ele mede a correlação 

entre respostas em um questionário através da análise do perfil dessas que foram dadas pelos 

respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas. 

Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o 

coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da soma dos 

itens de cada avaliador por meio da Equação 2. 

 

Equação 2: Cálculo do Alpha de Cronbach 

 

∝ = (
𝑘

𝑘 − 1
) x (

∑ 𝑆𝑘
𝑖=1  𝑖

2 

𝑆𝑡
2 ) 

Fonte: Cronbach (1951). 

 

Em que:  

k - número de itens do questionário 

 𝑆 𝑖
2- Variância de cada item 

 𝑆𝑡
2 - Variância total do questionário 

 

Como tratamento do resultado, Malhotra (2008) sugeriu que o Alpha de Cronbach é 

aceitável acima de 0,6 e, quanto mais próximo de 1, maior a confiabilidade. Os limites 

encontram-se apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Confiabilidade de Alpha de Cronbach 

Confiabilidade Muito Baixa Baixa Moderada Alta 
Muito 

Alta 

Valor de ∝ ∝< 0,3 0,3 < ∝ < 0,6 0,6 < ∝ < 0,75 0,75 < ∝ < 0,9  0,9 < ∝ 

Fonte: Adaptado de Malhotra (2008) 
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Na segunda parte, com questões de 13 a 23, foram levantas as questões relativas ao 

comportamento e perfil financeiro. Sendo as assertivas 13 e 14 relativas ao perfil poupador, a 

15 e a 16 relativas ao perfil gastador, a 17 e a 18 relativas ao perfil desligado, a 19 e 20 ao 

perfil descontrolado e, por fim, da 21 a 23 ao perfil financista. Foi utilizado da escala likert de 

quatro pontos para encontro dos resultados, com alternativas: Nunca (1), Às vezes (2), 

Usualmente (3) e Sempre (4). 

Diante dos dados, foi traçada a Média dos resultados e o Desvio Padrão. Calaça 

(2017) afirma que o Desvio Padrão é uma medida que indica a dispersão dos dados dentro de 

uma amostra com relação à Média. Assim, quando se calcula o Desvio Padrão juntamente com 

a Média de diferentes grupos, obtém-se mais informações para avaliar e diferenciar seus 

comportamentos. Sendo possível assim, identificar qual o perfil mais e menos frequente. 

Por fim, com as perguntas de 24 a 30 foram abordadas as questões relativas aos 

aspectos econômicos e demográficos que são: gênero, idade, estado civil, dependentes, grau de 

escolaridade, etnia e renda, a fim de caracterizar o público pesquisado. Tais dados estão 

apresentados no resultado 4.1) Descrição da Amostra.  

Além disso, procurou-se identificar as influências de cada fator à satisfação 

financeira. Para isso, utilizou-se das questões que possuem maior direcionamento a esse fator 

que são: 3) “Tenho que usar o cartão de crédito pois fico sem dinheiro” e 4) “tenho problemas 

financeiros por não possuir dinheiro suficiente”. 

Foi realizada uma abordagem quantitativa da escala likert desses fatores, 

estabelecendo o Ranking Médio de cada questão por fator. De acordo com Oliveira (2006) a 

partir do Ranking Médio (RM) é possível realizar a verificação quanto à concordância ou 

discordância das questões avaliadas, através da obtenção do RM da pontuação atribuída as 

respostas dos respondentes. Sendo assim, foi possível encontrar qual aspecto se encontra em 

melhor satisfação financeira em cada fator. 

Na próxima seção estão expostos os Resultados da Pesquisa. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa e para isso, foi 

dividido em quatro partes. Primeiramente, apresentou-se a descrição da amostra pesquisada, 

classificada em sete aspectos distintos conforme descrito no Capítulo 2 do Referencial 

Teórico, que são: Gênero, Idade, Estado Civil, Dependentes, Grau de Escolaridade, Etnia e 

Renda.  

Em seguida, foi discorrido sobre o nível de Satisfação Financeira, Educação 

Financeira e Estresse Financeiro dos entrevistados. Por conseguinte, foi traçado o Perfil 

Financeiro em Poupadores, Gastadores, Descontrolados, Desligados ou Financistas, de acordo 

com o Capítulo 2.2 do Referencial e traçado o ranking dos perfis, do com maior média para o 

com o menor média. Por fim, foi abordada a influência dos Aspectos Socioeconômicos e 

Demográficos tratados na Descrição da Amostra perante a Satisfação Financeira. 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

Essa pesquisa teve como parte da população entrevistada 207 indivíduos, os quais 

foram descritos em sete variáveis distintas: Gênero, Idade, Estado Civil, Dependentes, Grau de 

Escolaridade, Etnia e Renda, que estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Descrição da Amostra 

Variável Alternativas Frequência Percentagem 

24) Sexo 
Masculino 186 89,85% 

Feminino 21 10,15% 

25) Idade 

Até 20 11 5,31% 

21 a 30 132 63,76% 

31 a 40 45 21,73% 

Mais de 40 19 9,17% 

26) Estado Civil 

Solteiro(a) 42 20,28% 

União Estável 24 11,59% 

Casado(a) 129 62,31% 

Divorciado(a) 12 5,79% 

27) Dependentes 

Nenhum 43 20,77% 

Um 109 52,65% 

Dois 48 23,18% 

Mais de dois 7 3,38% 

28) Escolaridade 

Médio Completo 43 20,77% 

Técnico Completo 35 16,90% 

Superior Incompleto 114 55,07% 

Superior Completo 15 7,24% 

29) Etnia 

Branco(a) 122 58,93% 

Negro(a) 42 20,28% 

Pardo(a) 36 17,39% 

Outro 7 3,38% 

30) Renda 

R$1000 a R$1500 14 6,76% 

R$1501 a R$ 2500 51 24,63% 

R$2501 a R$4000 85 41,06% 

Mais de R$4000 57 27,53% 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Por se tratar de um ambiente militar, observou-se predominância do público 

masculino, com 89,85%. Percebe-se que, grande parte dos respondentes é jovem, sendo 

aproximadamente 69% com idade de até 30 anos (5,31% até 20 anos e 63,76% de 20 a 30 

anos), em seguida 21,73% de 30 a 40 anos e somente 9,17% com mais de 40 anos. Entretanto, 

constata-se que quase 75% estão em um relacionamento, seja por união estável (11,59%) ou 

casado (62,31%), 20,28% são solteiros(as) e 5,79% são divorciados(as).  

Sendo assim, temos diretamente relacionados, 52,65% com um dependente, 

provavelmente cônjuge ou companheiro(a), 23,18% com dois dependentes, 3,38% mais de 

dois e 20,77% sem nenhum dependente. Nota-se também que como o acesso ao ensino 

superior está facilitado nos dias atuais, 55,07% dos entrevistados estão cursando o nível 

superior e 7,24% já possuem o grau superior completo. Em contrapartida, 16,90% possuem 

nível técnico completo e 20,77% nível médio completo. 

Tratando-se da etnia, predomina a cor branca com 58,93%, sendo seguido da negra 

com 20,28%, pardos com 17,39% e 3,38% sendo de outro tipo de etnia. Por fim, quanto a 

renda mensal média por indivíduo da família em reais, 6,76% tem renda proporcional entre 

R$1000,00 a R$1500,00, 24,63% entre R$1501,00 a R$2500,00, 41,06% entre R$2500,00 a 

R$4000,00 e 27,53% com mais de R$4000,00. 

4.2 SATISFAÇÃO FINANCEIRA 

Conhecendo as características dos entrevistados, o estudo procurou analisar o nível de 

satisfação financeira dos entrevistados. Para isso, foram analisados três fatores: a satisfação 

financeira, a educação financeira e o estresse financeiro.  

Foram feitas doze perguntas e utilizada a escala tipo likert de quatro pontos como 

instrumento de coleta, tendo como alternativas, discordo totalmente (1), discordo parcialmente 

(2), concordo parcialmente (3) e concordo totalmente (4). As questões de um a quatro trataram 

da satisfação financeira, de cinco a oito sobre a educação financeira e de nove a doze do 

estresse financeiro. 

Tratando da confiabilidade das questões apresentadas, foi calculado o Alpha de 

Cronbach das doze questões desse tópico, apresentado no Quadro 4 a seguir.  
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Quadro 4 - Cálculo do Alpha de Cronbach. 

Variável Valor 

Número de itens do Questionário 12 

Variância Total do Questionário 32,06 

Somatório das Variâncias 9,26 

Fator do Alpha de Cronbach 0,775 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Tendo a Variância Total do Questionário como sendo 32,06 e o Somatório das 

Variâncias dos itens de 9,26, encontrou-se um Fator de Alpha de Cronbach de 0,775. Os dados 

relativos à Satisfação Financeira seguem apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Percentagem Relativa à Satisfação Financeira. 

Questões 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente  

Discordo 

Parcialmente  

Discordo 

Totalmente 

1) Eu estou satisfeito 

com a quantidade de 

dinheiro que consigo 

guardar. 

28,98 45,41 16, 42 9,17 

2) Quando eu penso 

sobre a minha situação 

financeira, fico otimista 

em relação ao futuro. 

61,35 32,85 5,79 0 

3) Acredito que estou 

numa boa situação 

financeira. 

53,14 22,22 19,80 4,83 

4) Sinto como se nunca 

tivesse com problemas 

financeiros. 

15,94 50,24 19,80 14,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Analisando a Tabela 4, relativa a Satisfação Financeira, é possível perceber como se 

sentem financeiramente os militares respondentes. Em “Eu estou satisfeito com a quantidade 

de dinheiro que consigo guardar”, obteve 28,98% “Concordo Totalmente” e 45,41% 

“Concordo Parcialmente”, 16,42% “Discordo Parcialmente” e 9,17% “Discordo Totalmente”.  

Na assertiva “Quando eu penso sobre minha situação financeira, fico otimista em 

relação ao futuro”, obteve-se 61,35% “Concordo Totalmente”, 32,85% “Concordo 

Parcialmente”, 5,79% “Discordo Parcialmente” e nenhum respondente “Discordo 



30 

 

Totalmente”. 

Na variável “Acredito que estou numa boa situação financeira”, obteve-se 53,14% 

“concordo Totalmente”, 22,22% “Concordo parcialmente”, 19,80% “Discordo Parcialmente” e 

4,83% “Discordo Totalmente”. Em “Sinto como se nunca tivesse com problemas financeiros”, 

obteve-se 15,94% “Concordo Totalmente”, 50,24% “Concordo Parcialmente”, 19,80% 

“Discordo Parcialmente” e 14% “Discordo Totalmente”. 

De modo geral, os entrevistados se encontram numa posição financeiramente 

confortável. A grande maioria acredita estar em uma boa situação, sem problemas financeiros 

e conseguindo guardar alguma quantia. Entretanto, verifica-se um otimismo e uma expectativa 

em relação ao futuro. 

Nunca é demais lembrar o peso e o significado dessas expectativas, uma vez que o 

desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação do sistema capitalista agrega valor 

aos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência financeira. É percebido que, cada vez 

mais, a estrutura atual desse sistema cumpre um papel essencial na formulação das condições 

apropriadas. Assim sendo, na Tabela 5 estão apresentados os resultados da influência da 

Educação Financeira para com os entrevistados. 

 

Tabela 5  - Percentagem Relativa à Educação Financeira 

Questões 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente  

5) A educação financeira 

é muito importante na 

minha vida. 

91,78 8,22 0 0 

6) Vendendo todos os 

meus pertences eu pagaria 

todas as minhas dívidas e 

sobraria dinheiro. 

75,85 24,15 0 0 

7) Eu não tenho 

dificuldade de viver com 

a minha renda. 

28,01 39,13 22,70 10,14 

8) Não me preocupo sobre 

questões financeiras. 
28,98 35,26 25,60 10,14 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

 



31 

 

Confirmando o que foi dito a respeito da Educação Financeira, todos os entrevistados 

concordaram, totalmente (91,78%) ou parcialmente (8,22%), que a Educação Financeira é 

muito importante em suas vidas. Por meio dela os indivíduos definem suas prioridades na 

aquisição de bens ou serviços. Sendo assim, na variável “Vendendo todos os meus pertences 

eu pagaria todas as minhas dívidas e sobraria dinheiro”, obteve-se 75,85% de “Concordo 

Totalmente” e 24,85% de “Concordo Parcialmente”, o que demonstra que os entrevistados 

adquiriram bens de valores ou não fizeram dívidas.  

Tal afirmativa está relacionado ao fato de se tratar de uma parcela da população com 

alto grau de escolaridade com, no mínimo Ensino Médio Completo, e consequentemente 

serem bem remunerados, por isso, e com renda bem acima da média da renda do restante da 

população brasileira, podendo não assumir dívidas e adquirir bens. 

Entretanto, na variável “Eu não tenho dificuldade de viver com minha renda”, tem-se 

39,13% de “Concordo Parcialmente” e 22,70% de “Discordo Parcialmente”, demonstrando 

uma centralização no resultado, o que leva a conclusão que existem dúvidas sobre a forma de 

lidar com o dinheiro. Com 28,01% de “Concordo Totalmente” e possuem um melhor 

conhecimento na área e somente 10,14% de “Discordo Totalmente”, necessitando de alguma 

ajuda.  

Tal dúvida em relação ao dinheiro, pode ser diretamente relacionada a situação atual 

que os país se encontra. Segundo Valle (2016), a atual situação econômica do Brasil tem 

causado muita preocupação à toda parcela da população brasileira que depende do seu próprio 

trabalho para garantir seu sustento. Sendo assim, existe uma grande cautela até conseguirem 

juntar algum dinheiro ou investirem, o que atualmente aparenta uma dificuldade em sobreviver 

com a renda. Corroborando e confirmando, a assertiva “Não me preocupo sobre questões 

financeiras” teve porcentagens semelhantes a anterior.  

Evidentemente, a percepção de que existem dificuldades com a Gestão Financeiro 

Pessoal, amplifica-se a apreciação da importância do levantamento das variáveis envolvidas. 

O peso e o significado destes problemas, uma vez que existem distintas formas de 

lidar com o dinheiro, são identificados com o fator de estresse financeiro. Na Tabela 6, tem-se 

as percentagens relativas ao estresse financeiro do público pesquisado. 
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Tabela 6 - Percentagem Relativa ao Estresse Financeiro 

Questões 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente  

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

9) Não me sinto 

financeiramente 

estressado. 

36,23 25,60 18,84 19,33 

10) Não me preocupo se 

conseguirei pagar 

mensalmente minhas 

contas. 

51,69 17,87 27,53 2,90 

11) Não me preocupo 

com tanto dinheiro que 

devo. 

34,78 29,95 28,51 6,76 

12) Eu não teria 

problema para conseguir 

R$ 2.000,00 emprestado 

caso precisasse. 

62,31 18,84 5,79 13,04 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Pode-se vislumbrar que, apesar de estarem financeiramente satisfeitos, os 

respondentes na variável “Não me sinto financeiramente estressado” apresentam um equilíbrio 

nas respostas, com percentuais de “Concordo Totalmente” e “Discordo Totalmente” de 

36,23% e 19,33%, respectivamente. Outrossim, os percentuais de “Concordo Parcialmente” e 

“Discordo Parcialmente” foram de 25,60 e 18,84%, respectivamente. Mostrando uma ampla 

dispersão para essa questão.  

É observado que, apesar de se mostrarem satisfeitos com a remuneração, há um certo 

estresse ou incerteza, devido à grande instabilidade do país desde a crise econômica de 2016. 

Além disso, existe a relação com aumento das despesas, e a certeza da falta de aumento nos 

próximos anos devido a política adotada pelo atual governo. 

Em contrapartida, em “Não me preocupo se conseguirei pagar mensalmente minhas 

contas”, mais da metade (51,69%) responderam que “Concordo Totalmente” e, corroborando a 

essa variável, a assertiva “Não me preocupo com tanto dinheiro que devo”, indica que 34,78% 

“Concordo Totalmente” e 29,95% “Concordo Parcialmente”, de modo que mais da metade não 

possuem dívidas, ou dívidas pequenas.  

Por fim, na variável “Eu não teria problema em conseguir R$ 2.000,00 emprestado 

caso precisasse” tem-se 62,31% “Concordo totalmente”, 18,84% “Concordo Parcialmente”, 

5,79% “Discordo Parcialmente” e 13,04% “Discordo Totalmente”. O que demonstra que 
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possuem crédito na praça pois boa parte dos entrevistados não teriam problemas em conseguir 

aproximadamente dois salários mínimos emprestados. 

Com a facilidade de consumo e crédito dos dias atuais, deve-se tomar cuidado em 

identificar pontos críticos no acompanhamento das preferências de consumo. É necessário ter 

uma melhor visão do perfil financeiro dos indivíduos. Sendo assim, no próximo bloco, foi 

traçado o perfil financeiro dos entrevistados. 

 

4.3 PERFIL FINANCEIRO 

 

Esse tópico tratou do Perfil Financeiro do público pesquisado. Foram feitas dez 

perguntas e utilizadas de forma conjunta a fim de coletar o nível de cada perfil dos 

entrevistados. Foi utilizada a escala likert de quatro pontos como instrumento de coleta, tendo 

como alternativas: Nunca (1), Às vezes (2) Usualmente (3) e Sempre (4). Na Tabela 7 estão 

apresentadas as frequências das respostas. 
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Tabela 7 - Perfil Financeiro 

Perfil Assertiva 
Nunca 

(1) 

Às 

vezes 

(2) 

Usual-

mente 

(3) 

Sempre 

(4) 
Média   

Desvio 

Padrão  

Média 

Do 

Perfil 

Poupador 

13) Eu guardei 

uma quantia para 

poupança 
14 49 87 57 2,903 0,879 

2,970 
14) Pago todo 

meu cartão de 

crédito e evito 

usá-lo 

15 31 92 69 3,038 0,878 

Gastador 

15) Eu estourei o 

limite do cartão de 

crédito 
135 30 21 21 1,652 1,019 

1,92 16) Compro algo 

caro que quero 

muito, mas que 

realmente não 

preciso 

40 104 43 20 2,207 0,867 

Desligados 

17) Tenho que 

usar o cartão de 

crédito pois fico 

sem dinheiro 

102 29 43 33 2,033 1,156 

2,178 
18)Tenho 

problemas 

financeiros por 

não possuir 

dinheiro suficiente 

82 30 41 54 2,323 1,238 

Descontro-

lados 

19) Gasto mais 

dinheiro do que 

tenho 
167 20 48 4 1,309 0,695 

1,717 

20) Tenho que 

cortar meus gastos 
76 63 34 34 2,125 1,082 

Financistas 

21) Eu tenho 

planos para 

alcançar os meus 

objetivos 

financeiros 

0 18 89 100 3,396 0,642 

3,191 
22) Tenho 

controle semanal 

ou mensal dos 

meus gastos 

16 55 71 65 2,893 0,936 

23) Comparo 

preço entre lojas 

antes de comprar 
8 26 72 101 3,285 0,828 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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O modo como lidar com o dinheiro, assim como o julgamento imparcial das 

eventualidades afeta diretamente a maneira de traçar o perfil financeiro. Todas as pessoas 

possuem algum nível de todos os perfis. Dessa forma, diante dos dados apresentados na Tabela 

7 foi traçado o ranking dos Perfis Financeiros dos militares. 

Em primeiro lugar, com média 3,1191 e com as variáveis “Eu tenho planos para 

alcançar os meus objetivos financeiros” (média 3,396), “Tenho controle semanal ou mensal 

dos meus gastos” (média 2,893) e “Comparo preço entre lojas antes de comprar” (média 

3,285), representando um plano e controle financeiro positivo e rigor nos gastos, tem-se o 

Perfil Financista. 

Em segundo lugar, com média 2,970 e com as variáveis “Eu guardei uma quantia para 

poupança” (média 2,903) e “Pago todo meu cartão de crédito e evito usá-lo” (média 3,038), 

observou-se que os entrevistados se preocupam em poupar e evitam usar o crédito, tendo 

compatibilidade com o Perfil Poupador. 

Em terceiro lugar, com média 2,178 e com as variáveis “Tenho que usar o cartão de 

crédito pois fico sem dinheiro” (média 2,033) e “Tenho problemas financeiros por não possuir 

dinheiro suficiente” (média 2,323), apresentou média próxima de dois, o que demonstra uma 

incerteza nesse Perfil, caracterizados como Desligados. 

Em quarto lugar, com média 1,92 e com as variáveis “Eu estourei o limite do cartão 

de crédito” (média 1,309) e “Compro algo caro que quero muito, mas que realmente não 

preciso” (média 2,207), apresentam média baixa, mostrando que o Perfil Gastador não se 

enquadra ao público pesquisado apesar de as vezes comprarem algo caro que querem muito e 

que realmente não precisam. 

Em quinto lugar, com média 1,71 e com as variáveis “Gasto mais dinheiro do que 

tenho” (média 1,309) e “Tenho que cortar meus gastos” (média 2,125), o Perfil Descontrolado 

possui a menor média. Alguns dizem ter que cortar os gastos as vezes e, poucos ou nenhum 

gastam mais do que tem, mostrando um bom controle financeiro e não fazendo parte desse 

perfil. 

Sendo assim, diante do que foi apresentado, observou-se que a maior parte dos 

entrevistados se encontra nos Perfis Financistas ou Poupadores, alguns se encontram no Perfil 

Desligados e poucos são Gastadores ou Descontrolados.  Todavia, vale ressaltar que existem 

outros fatores que influenciam no cuidado de como lidar com o dinheiro.  

O próximo tópico trata de identificar alguns desses pontos críticos que são os 

Aspectos Socioeconômicos e Demográficos. 
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4.4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 

Nesse tópico, foi levantada a influência dos Aspectos Socioeconômicos e 

Demográficos na Satisfação Financeira, sendo utilizado como critério de avaliação as questões 

3 e 4, que são perguntas diretas sobre tal satisfação. Foram atribuídos valores as respostas, 

sendo 1 a resposta “Discordo Totalmente”, 2 ao “Discordo Parcialmente”, 3 ao “Concordo 

Parcialmente” e 4 ao “Concordo Totalmente”. Em seguida, foi calculado o Ranking Médio 

para fins de comparação. 

 O bloco foi divido nas seguintes variáveis: Gênero, Idade, Estado Civil, 

Dependentes, Grau de Escolaridade, Etnia e Renda.  

 

4.3.1 Gênero 

 

No quesito gênero, observou-se que o público “Feminino” se encontra em melhor 

Satisfação Financeira em relação ao público “Masculino”, conforme dados relativos ao fator 

Gênero que estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Fator Gênero na Satisfação Financeira 

Questões 

Valor atribuído às respostas 

Ranking Médio 1 2 3 4 

Frequência das respostas 

3) Acredito 

que estou 

numa boa 

situação 

financeira 

Masculino 10 36 43 95 3,18 

Feminino 0 3 3 15 3,57 

4) Sinto 

como se 

nunca 

tivesse com 

problemas 

financeiros 

Masculino 28 36 101 21 2,62 

Feminino 1 5 3 12 3,24 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Apesar de Leach, Hayhoe e Turner (1999) e Gutter e Copur (2011) afirmarem que os 

homens estão em uma situação financeira melhor que as mulheres, foi observado o contrário. 
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 Quando questionadas “Acredito que estou numa boa situação financeira”, as 

mulheres obtiveram um Ranking Médio de 3,57 contra 3,18 do público masculino. E na 

assertiva “Sinto como se nunca tivesse problemas financeiros”, obteve-se Ranking Médio de 

3,24 no público “Feminino” contra 2,62 no “Masculino”.  

Os resultados foram devidos ambos possuírem remuneração semelhantes e do público 

“Masculino”, no geral, assumirem o cargo de chefe da família, o que não ocorre com o sexo 

“Feminino”. 

 

4.3.2 Idade 

 

Pode-se observar que os militares que possuem menor idade estão mais satisfeitos do 

que os que possuem maior idade, conforme demonstrado na Tabela 9. 

  

Tabela 9 - Fator Idade na Satisfação Financeira 

Questões 

Valor atribuído às respostas 

Ranking Médio 1 2 3 4 

Frequência das respostas 

3) Acredito 

que estou 

numa boa 

situação 

financeira 

Até 20 anos 0 0 3 8 3,73 

21 a 30 anos 5 26 24 77 3,31 

31 a 40 anos  3 11 14 17 3,00 

Mais de 40 anos 2 4 5 8 3,00 

4) Sinto 

como se 

nunca 

tivesse com 

problemas 

financeiros 

Até 20 anos 0 1 4 5 3,09 

21 a 30 anos 21 23 68 20 2,66 

31 a 40 anos  6 13 21 5 2,55 

Mais de 40 anos 2 4 10 3 2,74 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Observou-se que, os que possuem “Até 20 anos” tem Ranking Médio na pergunta três 

e na quatro de 3,73 e 3,09 respectivamente. Os que tem entre “21 a 30 anos”, 3,31 na pergunta 

3) e 2,66 na 4). Os que possuem “31 a 40 anos” e “Mais de 40” tem-se Ranking Médio 3 na 

pergunta 3) e na pergunta 4) tem-se 2,55 para os “31 a 40 anos” e 2,74 para os “Mais de 40 

anos.” 
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Foi possível observar que, devido ao plano de carreira, os militares de menor idade 

possuem remuneração próxima aos que possuem maior idade, logo existe, inicialmente, uma 

maior Satisfação Financeira que, com o passar do tempo, vai diminuindo. 

4.3.3 Estado Civil 

 

Os dados relativos ao “Estado Civil” estão apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Fator Estado Civil na Satisfação Financeira 

Questões 

Valor atribuído às respostas 

Ranking Médio 1 2 3 4 

Frequência das respostas 

3) Acredito 

que estou 

numa boa 

situação 

financeira 

Solteiro 0 3 8 31 3,67 

União Estável 2 6 6 10 3,00 

Casado 7 25 30 67 3,22 

Divorciado 1 7 2 2 2,41 

4) Sinto 

como se 

nunca 

tivesse com 

problemas 

financeiros 

Solteiro 0 7 11 24 3,40 

União Estável 7 4 12 1 2,29 

Casado 21 24 76 8 2,55 

Divorciado 1 6 5 0 2,33 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 Apesar de, Research (2003) e Brown e Graf (2013) afirmarem que os indivíduos 

solteiros têm propensão a níveis menores de conhecimento financeiro, o público “Solteiro” 

apresenta uma maior Satisfação Financeira diante dos demais, com Ranking Médio de 3,67 na 

pergunta 3) e 3,40 na pergunta 4). Isso é devido a esse público não ter que repartir sua 

remuneração e de não possuírem compromissos financeiros. 

 Em seguida, os públicos “Casados” e os “União Estável” possuem Ranking Médio 

bem semelhantes com 3,22 e 3,00, respectivamente, na pergunta 3) e 2,55 e 2,29, 

respectivamente, na pergunta 4). Demonstrando uma igualdade do nível de Satisfação 

Financeira por parte dos que estão em algum relacionamento. 

  Por fim, os que possuem menor nível de Satisfação Financeira, são os “Divorciados”. 

Esses possuem Ranking Médio nas perguntas 3) e 4) de 2,41 e 2,33 respectivamente. 
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3.4 Dependentes 

 

Os dados relativos ao fator dependentes estão apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11- Fator Dependentes na Satisfação Financeira 

Questões 

Valor atribuído às respostas 

Ranking Médio 1 2 3 4 

Frequência das respostas 

3) Acredito 

que estou 

numa boa 

situação 

financeira 

Nenhum 0 4 8 31 3,63 

Um 7 25 20 57 3,16 

Dois 3 11 17 17 3,00 

Três ou mais 0 1 1 5 3,57 

4) Sinto 

como se 

nunca 

tivesse com 

problemas 

financeiros 

Nenhum 0 8 11 24 3,37 

Um 23 19 65 2 3,42 

Dois 6 12 23 7 2,64 

Três ou mais 0 2 5 0 2,71 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que os entrevistados que possuem “Nenhum” dependente estão mais 

satisfeitos do que os que possuem com Ranking Médio na pergunta 3) e na 4) de 3,63 e 3,37, 

respectivamente. 

Os menos satisfeitos são os que possuem “Dois” dependentes, com Ranking Médio de 

3,00 em “Acredito que estou numa boa situação financeira” e Ranking Médio de 2,64 em 

“Sinto como se nunca estivesse com problemas financeiros”.  

Apesar de Mottola (2013) ter detectado que famílias com dependentes foram mais 

propensas a possuírem baixos níveis de alfabetização e Educação Financeira, foi observado 

que indivíduos com “Três ou mais” dependentes acreditam estar numa boa situação financeira 

com Ranking Médio 3,57. O que demonstra que a família é um fator atenuante no estresse 

financeiro. 
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4.3.5 Grau de Escolaridade 

 

Valence (1988) e Plagnol (2011) determinaram que os indivíduos com um grau de 

escolaridade mais elevado possuem aspirações mais altas em relação à renda, e, portanto, são 

menos satisfeitos com a sua situação financeira. Confirmando o que foi dito, a respeito do 

Grau de Escolaridade, foi constatado que os que possuem menor Satisfação Financeira são os 

que possuem “Superior Completo”. Os dados estão apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Fator Grau de Escolaridade na Satisfação Financeira 

Questões 

Valor atribuído às respostas 

Ranking Médio 1 2 3 4 

Frequência das respostas 

3) 

Acredito 

que estou 

numa boa 

situação 

financeira 

Médio Completo 0 9 9 25 3,37 

Técnico Completo 3 7 11 14 3,63 

Superior Incompleto 6 22 23 63 3,25 

Superior Completo 1 3 3 8 3,20 

4) Sinto 

como se 

nunca 

tivesse 

com 

problemas 

financeiros 

Médio Completo 4 10 16 13 2,88 

Técnico Completo 6 7 14 8 3,03 

Superior Incompleto 18 19 69 8 3,59 

Superior Completo 1 5 5 5 2,80 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Em seguida dos menos satisfeitos, tem-se os com “Superior Incompleto”, com 3,25 e 

3,59 respectivamente. Esse fato está relacionado ao estado estressante em que se encontram, 

tendo de conciliar trabalho com o tempo de estudo e, até mesmo, com pagamento de 

mensalidades relativos aos estudos.  

Em contrapartida, os que possuem “Ensino Médio Completo” apresentaram um 

Ranking Médio de 3,37 na questão 3) e 2,88 na questão 4) e os que possuem “Técnico 

Completo” apresentaram 3,63 na pergunta 3) e 3,03 na 4), demostrando se sentir em melhor 

situação financeira, em comparação aos demais. 
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4.3.6 Etnia 

 

Em relação ao fator Etnia, observou-se que os outros (indígena, oriental ou outro) 

estão mais satisfeitos que os demais. Entretanto, somente sete entrevistados fazem parte desse 

grupo. Os dados relativos ao fator Etnia estão apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Fator Etnia na Satisfação Financeira 

Questões 

Valor atribuído às respostas 

Ranking Médio 1 2 3 4 

Frequência das respostas 

3) Acredito 

que estou 

numa boa 

situação 

financeira 

Branco 4 23 26 69 3,31 

Negro 4 10 8 20 3,05 

Pardo 2 7 11 16 3,14 

Outros 0 1 1 5 3,57 

4) Sinto 

como se 

nunca 

tivesse com 

problemas 

financeiros 

Branco 19 24 60 29 2,65 

Negro 5 9 22 6 2,69 

Pardo 4 8 17 7 2,75 

Outros 1 0 5 1 2,86 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na sequência verificou-se que os respondentes “Brancos” estão mais satisfeitos, com 

3,31 de Ranking Médio na variável “Acredito que estou numa boa situação financeira”, contra 

3,14 dos “Pardos” e 3,05 dos “Negros”.  

Já na variável “Sinto como se nunca estivesse com problemas financeiros”, o Ranking 

Médio ficou bem próximo, com os “Brancos” apresentando 2,65 contra 2,75 dos “Pardos” e 

2,69 dos “Negros”.  

Nesse quesito, o Ranking Médio de todas as variáveis foi bem próximo. Conclui-se 

que, essa variável não afeta diretamente o nível de Satisfação Financeira. 
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4.3.7 Renda 

  

Os dados relativos ao quesito Renda estão apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Fator Renda na Satisfação Financeira 

Questões 

Valor atribuído às respostas 

Ranking Médio 1 2 3 4 

Frequência das respostas 

3) Acredito 

que estou 

numa boa 

situação 

financeira 

1000 a 1500 1 1 3 9 3,43 

1501 a 2500 2 16 19 14 2,58 

2501 a 4000 6 14 13 49 3,28 

Mais de 4000 1 7 8 23 3,36 

4) Sinto 

como se 

nunca 

tivesse com 

problemas 

financeiros 

1000 a 1500 2 3 8 1 2,57 

1501 a 2500 7 16 21 7 2,55 

2501 a 4000 19 8 54 1 2,45 

Mais de 4000 0 9 18 12 3,08 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

  

Penn (2007), Delafrooz e Paim (2011) afirmam que aqueles possuem maior Educação 

Financeira estão mais propensos a serem mais satisfeitos. Observou-se que os que recebem 

mais de R$ 4000,00 possuem Ranking Médio de 3,36 na assertiva 3) e 3,08 na 4), seguido da 

renda R$ 2501,00 a R$ 4000,00 com 3,28 e 2,45 nas assertivas 3) e 4), respectivamente e, por 

fim, com renda R$ 1500,00 a R$ 2500,00 os valores 2,58 nas assertiva 3) e 2,55 na 4). 

Entretanto, observou uma maior Satisfação Financeira dos que possuem renda bruta 

renda mensal média por indivíduo da família de R$ 1000,00 a R$ 1500,00. Demonstrando que 

a família é um fator determinante na satisfação dos indivíduos que, quando a vê em boa 

situação em comparação ao restante do país, aumentam o nível de Satisfação Financeira. 

Sendo assim, após a apresentação e discussão dos dados, na próxima seção são 

realizadas as Considerações Finais do Trabalho. 

  



43 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como Objetivo Principal mensurar o nível de Satisfação 

Financeira junto a uma Organização Militar localizada em Porto Velho – RO através de três 

Objetivos Específicos: (a) Identificar os fatores que influenciam à Satisfação Financeira, (b) 

Identificar os Perfis Financeiros dos Entrevistados, (c) Identificar as Influências 

Socioeconômicas e Demográficas na Satisfação Financeira a fim de atingir a resposta da 

problemática da pesquisa: Qual o nível de Satisfação Financeira dos militares pertencentes a 

uma Organização Militar localizada em Porto Velho-RO? 

Foi realizado o método por amostragem que estuda uma parte da população, com 

suposta representatividade do todo. E, como parâmetros de descrição, constatou-se uma 

predominância do público Masculino, da cor Branca, com Idade entre 21 e 30 anos, Casado, 

com um Dependente, cursando Nível Superior e com Renda Média por indivíduo da família de 

R$ 2501,00 a R$ 4000,00, que equivale, atualmente, a aproximadamente entre 2,5 e 4 salários 

mínimos. 

Dessa forma constatou-se que os entrevistados, de modo geral, encontram-se 

financeiramente confortável. A grande maioria acredita estar em uma boa situação financeira e 

sem problemas, conseguindo até guardar alguma quantia. Mostrando uma predominância do 

Perfil Financista ou, até mesmo Poupador, perante aos demais. 

Em relação a Educação Financeira, foi percebido que existe uma dificuldade na 

Gestão Financeira Pessoal e que essa dificuldade pode estar relacionada a fatores externos, 

principalmente em relação a situação econômica atual que nosso país está passando. 

 Relacionado a isso, foi percebido que existe um aumento em relação ao Estresse 

Financeiro que pode ser relacionado com aumento das despesas e a incerteza de aumento nos 

próximos anos devido a política adotada pelo atual governo. 

A respeito das influências dos Aspectos Socioeconômicos e Demográficos na 

Satisfação Financeira foi observado que o quesito etnia não apresenta influência na Satisfação 

Financeira. Já nas demais, foi identificado que as mulheres, os mais jovens, os com menor 

nível de escolaridade, os solteiros, os que possuem maior renda bruta, e que não possuem 

dependentes estão com maior nível de satisfação perante os demais. Entretanto, a família é um 

fator de influência positiva na percepção da Satisfação Financeira, já que nos quesitos casados, 

os que possuem três ou mais dependentes e os com menor renda por indivíduo da família 

foram os que ficaram em segundo lugar no nível de satisfação. 
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 As limitações e dificuldades dessa pesquisa foram: A Satisfação Financeira é um fator 

complexo de mensuração que depende de vários outros fatores subjetivos que contribuem para 

tal. A existência de poucos autores que tratam diretamente desse assunto. O método de 

amostragem utilizado, que não possibilita generalizar os resultados obtidos.  Pelo método de 

abordagem, onde as estatísticas foram exploradas em métodos menos complexos. 

Além disso, existe uma dificuldade por parte da população estudada ao serem abordadas 

por assuntos financeiros. É ressaltado que há uma má visão dessas pesquisas, que acabam 

sendo vistas como desconfortante e invasora de privacidade, acarretando, muitas vezes, 

respostas não coerentes. 

 Em relação a trabalhos futuros, sugere-se a utilização de métodos mais complexos de 

abordagens estatísticas, como a Lógica Paraconsistente. Sugere-se, também, realizar a 

pesquisa com outros tipos de nichos que sejam heterogêneos, a fim de que possam representar 

uma maior parcela da sociedade.  
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Apêndice 1 – Questionário Aplicado na Organização Militar 

 

Universidade Federal de Rondônia - Campus José Ribeiro Filho 
Curso de Graduação em Administração  

Questionário de Satisfação Financeira 
 

 

Nesta seção nós gostaríamos de conhecer como você se sente sobre sua satisfação, 

educação e estresse financeiro. Por favor, marque as palavras abreviadas que são 

apropriadas para sua situação. 

  CT: Concordo Totalmente              CP: Concordo Parcialmente  

   DP: Discordo Parcialmente            DT: Discordo Totalmente 

 

1. Eu estou satisfeito com a quantidade de dinheiro que consigo guardar. 

 

2. Quando eu penso sobre minha situação financeira, fico otimista em relação ao futuro. 

 

3. Acredito que terei dinheiro suficiente para ter conforto na aposentadoria. 

 

4. Sinto como se nunca tivesse com problemas financeiros. 

 

5. A educação financeira é muito importante na minha vida. 

 

6. Vendendo todos os meus pertences eu pagaria todas as minhas dívidas e sobraria dinheiro. 

 

7. Eu não tenho dificuldade de viver com a minha renda. 

 

8. Não me sinto preocupo com questões financeiras. 

 

9. Não me sinto financeiramente estressado. 

 

10. Não me preocupo se conseguirei pagar mensalmente minhas contas. 

 

11. Não me preocupo com tanto de dinheiro que devo. 

 

12. Eu não teria problema para conseguir R$ 2.000,00 emprestados caso precisasse. 

 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

                CT CP  DP    DT 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
 

               CT CP  DP    DT 
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As questões abaixo abordam sobre seu comportamento financeiro. Por favor marque 

aquelas que melhor representam sua realidade. 

    N: Nunca         A: Às Vezes       U: Usualmente         S: Sempre 

 

13. Eu guardei uma quantia para poupança. 

 

14. Pago todo meu cartão de crédito e evito usá-lo. 

 

15. Eu estourei o limite do cartão de crédito. 

 

16. Compro algo caro que quero muito, mas que realmente não preciso. 

 

17. Tenho que usar o cartão de crédito pois fico sem dinheiro. 

 

18. Tenho problemas financeiros por não possuir dinheiro suficiente. 

 

19. Gasto mais dinheiro do que tenho. 

 

20. Tenho que cortar meus gastos. 

 

21. Eu tenho planos para alcançar meus objetivos financeiros. 

 

22. Tenho controle semanal ou mensal dos meus gastos. 

 

23. Comparo preço entre lojas antes de comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 

                 N  A    U      S 
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As questões a seguir são apenas para podermos descrever as pessoas que responderam 

nosso questionário. Não será exposta informação alguma a respeito destas, mantendo o 

sigilo das informações.  

 

28. Qual o seu sexo? 

 

1. Masculino  2. Feminino 

 

29. Qual a sua idade? 

 

1. Até 20 anos  

2. De 21 a 30 anos  

3. De 31 a 40 anos 

4. Mais de 40 anos 

 

30. Qual o seu estado civil? 

 

1. Solteiro 

2. União Estável 

3. Casado 

4. Divorciado  

 

31. Quantas pessoas você sustenta financeiramente? 

 

1.   Nenhum 

2.   Um 

3.   Dois 

4.   Três ou mais  

 

32. Qual o seu grau de escolaridade? 

1. Nível médio completo 

2. Curso técnico  

3. Superior incompleto 

4. Superior completo 

33. Qual é sua etnia? 

1. Branco  

2. Negro  

3. Pardo  

4. Outros  

34. Qual a renda anual de sua família? 

 

1. R$ 1.000 a R$ 1.500 

2. R$ 1.501 a R$ 2.500 

3. R$ 2.501 a R$ 4.000 

4. Mais de R$ 4.000  


