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RESUMO 
Ter controle e planejamento financeiro podem trazer benefícios financeiros, melhora da qualidade de vida e segurança em 

relação ao futuro. Considerando os cenários político, econômico e social dos tempos atuais, é importante compreender de 

que forma os jovens percebem a importância de poupar e quais fatores influenciam esse comportamento, positiva ou 

negativamente. Esta pesquisa tem como principal objetivo identificar quais fatores influenciam a intenção de jovens 

universitários em poupar, e, na medida da obtenção de resultados, é importante compreender se existe uma tendência de 

comportamento e de que forma esse comportamento impacta na vida desse grupo. Para que fosse possível, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica para aprofundamento da temática e realização de pesquisa qualitativa, com ênfase exploratória no 

formato semi estruturada, e quantitativa com 581 jovens universitários brasileiros para coleta de dados. A análise dos 

resultados dos dados obtidos foi feito por meio do Software SPSS. 

Palavras-chave: Intenção; Poupar; Universitários  

 

ABSTRACT 
 

Having control and financial planning can bring financial benefits, improving quality of life and safety in relation to the 

future. Considering the political, economic and social scenarios of the present times, it is important to understand how young 

people perceive the importance of saving money and which factors can influence this behavior, positively or negatively. This 

research aims to identify which factors influence the intention of young university students to save, and, as far as results are 

obtained, it is important to understand if there is a trend of behavior and how this behavior impacts the life of this group. To 

make it possible, a bibliographical research was carried out to deepen the theme and conduct qualitative research, with 

exploratory emphasis on the semi-structured format, and quantitative with 581 young Brazilian university students for data 

collection. The analysis of the results of the obtained data was done through the SPSS Software. 

Palavras-chave: Saving money; Influence; College students 
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INTRODUÇÃO 

 

 Poupar significa abster-se do prazer do consumo presente em função da possibilidade futura de 

consumo. Pesquisar sobre o comportamento financeiro dos consumidores e entender seu hábito de 

poupar é uma atividade complexa, pois envolve fatores sociais, racionais e psicológicos (LYNCH JR, 

2011). As motivações para poupar podem ser diversas, como ter uma reserva para imprevistos e 

emergências, atingir metas financeiras, gestão dos investimentos e gestão do caixa, fazendo a renda durar 

o mês todo. 

A poupança pessoal tem dois objetivos como foco: a aposentadoria e uma reserva para 

imprevistos. A previdência social está em crise, reformas e mudanças estão acontecendo e não devemos 

contar apenas com ela para ter uma velhice tranquila, sendo assim é importante que os jovens comecem 

a poupar dinheiro para essa fase da vida. No caso de ocorrer alguma emergência ou algum imprevisto 

como a demissão do emprego, algum acidente, algum gasto alto inesperado é essencial que a pessoa 

tenha uma reserva, pois, caso contrário, é um momento em que ela está altamente propensa a pegar um 

empréstimo e começar a ter problemas com dívidas. 

Proporcionalmente, o número de jovens (entre 18 e 24 anos) que poupam no Brasil é baixo, cerca 

de 52%, de acordo com estudo realizado em Abril de 2019 pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil), em conjunto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Esse dado se mostra como algo prejudicial 

para o futuro desses jovens, que terão dificuldades para se aposentar, além de poderem se frustrar com 

dívidas ao longo de suas vidas. O fato de não terem uma reserva financeira os torna muito vulneráveis a 

qualquer imprevisto, ficando facilmente endividados. 

A maioria dos trabalhos pesquisados investigam o hábito de poupar a partir do escopo racional e 

normativo das decisões financeiras dos indivíduos. Elas analisam mecanismos ligados à educação e 

planejamento financeiro. Por outro lado, um menor número de pesquisas investigam as principais 

motivações que estimulam os indivíduos a poupar e, como esse hábito é influenciado por variáveis 

ligadas ao comportamento dos consumidores (FERREIRA et. al, 2013). 

Objetivo geral da pesquisa é a identificação dos fatores que influenciam os  universitários a 

pouparem dinheiro. O objetivo específico é analisar as seguintes questões quanto aos motivos pelos quais 

os universitários poupam, de forma a entender de que maneira e em qual proporção alguns fatores 

impactam na intenção de poupar dinheiro.O modelo sugerido inclui uma variável dependente e sete 

independentes, como descrito nas seguintes hipóteses:  

H1:As atitudes e hábitos pessoais impactam positivamente na intenção de poupar. 

H2:Fatores do ambiente (impedimentos) que impactam negativamente os jovens universitários de 

poupar. 

H3: Motivações que impactam positivamente os jovens universitários de poupar. 
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H4: Personalidade imediatista impacta negativamente na intenção de poupar.  

H5: Controle percebido impacta positivamente na intenção de poupar. 

H6: Normas subjetivas impactam positivamente no comportamento de poupar. 

H7: Conhecimento Financeiro impacta positivamente na intenção de poupar. 

Compreender o comportamento de poupar, ou os fatores que influenciam esse comportamento, 

é algo bastante complexo, e que,  segundo Wärneryd (1989), é algo que envolve diversas variáveis que 

estão associadas a aspectos econômicos, psicológicos e comportamentais. Ferreira et al (2013) aponta 

que algumas pesquisas abordam essa temática e buscam analisar o impacto das variáveis 

socioeconômicas, como idade, educação, renda e, ainda, aspectos psicológicos e comportamentais, como 

autocontrole, metas, visão de futuro, motivações e expectativas do consumidor, na razão pela qual o 

indivíduo se predispõe guardar recursos financeiros. Como mencionado anteriormente, Lynch Jr. (2011) 

descreve a ação de poupar como um comportamento claro, que significa deixar de consumir algo no 

momento presente com o intuito da possibilidade de consumir algo em um momento futuro. Sendo assim, 

desenvolver pesquisas que busquem compreender ou pelo menos, dar embasamento a novos estudos 

sobre os fatores que influenciam essa ação, pode demonstrar de que forma aspectos ambientais, atitudes 

ou situações podem incentivar ou desestimular a intenção de poupar dos indivíduos.  

A economia clássica apontava que o estímulo ou razão do comportamento de poupar dos 

indivíduos era associado de forma bastante próxima a quantificação de sua renda, a partir do qual a teoria 

keynesiana abordava como “propensão marginal a poupar.” Wärneryd (1989) apud Ferreira et.al (2013) 

pressupunha que um aumento da poupança era intrinsecamente acompanhada ou justificada por um 

aumento de renda do indivíduo, assumindo que poupar só era possível de ser evidenciado se houvesse 

um excesso de renda sobre o consumo em certo tempo, ou seja, entendia-se poupar como um resíduo da 

renda.  

 Entretanto, essa abordagem econômica clássica demonstra certas limitações, que são discutidas 

nas pesquisas mais modernas sobre o entendimento de fatores associados ao ato de poupar, como a 

incorporação de variáveis psicológicas. O trabalho de Katona (1975) traz uma análise da contribuição 

dessas variáveis nas decisões pessoais de poupar, gastar e até investir dos consumidores, considerando 

o impacto das crenças e sentimentos dos indivíduos no que tange às incertezas futuras como promotoras 
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do comportamento ou da intenção de poupar.  

Tendo como base a ideia de que o comportamento de poupar é associado a uma gama de aspectos, 

e que por meio disso, a intenção de poupar é afetada por fatores diversos, sociais, pessoais, econômicos, 

psicológicos, etc; buscou-se na literatura embasamentos teóricos dos elementos abordados no presente 

trabalho, que serviram de suporte na tentativa de compreender os fatores que influenciam a intenção de 

poupar de jovens universitários. Esses elementos foram intitulados construtos e são eles: atitude, 

impedimentos, motivações, controle percebido, personalidade imediatista, normas subjetivas e 

conhecimentos financeiros. 

 

CONSTRUTO QUESTÕES FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitude 

1. Acho mais gratificante gastar dinheiro do 

que economizar a longo prazo. 

2. Dinheiro foi feito para gastar. 

3. Estou satisfeito com minha situação 

financeira atual. 

4. Eu acompanho de perto meus assuntos 

financeiros. 

5. Minha situação financeira limita minha 

capacidade de fazer as coisas que são 

importantes para mim. 

6. Estabeleço metas financeiras de longo prazo 

e luto para alcançá-las. 

7. Eu tenho muita dívida agora. 

8. Eu deixo o dinheiro de lado regularmente 

para utilizá-lo no futuro. 

9. Para economizar, eu costumo comparar 

preços antes de fazer uma compra. 

10. Para economizar, eu costumo considerar se a 

necessidade real antes de eu faça uma 

compra. 

11. Para economizar, sigo sempre um orçamento 

mensal cuidadoso. 

12. Eu sempre tenho dinheiro disponível em um 

evento de emergência. 

13. Para economizar, pretendo reduzir minhas 

despesas. 

14. Economizo para atingir certos objetivos. 

15. Economizo até o final do meu semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHARCHENKO, Olga. 

Financial literacy in Ukraine: 

Determinants and 

implications for saving 

behavior. Ukraine: Kyiv 

School of Economic, 2011. 
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Impedimentos 

1. Ausência de renda. 

2. Ausência de emprego. 

3. As demandas diárias de consumo.  

4. Meus gastos excessivos.  

5. Descontrole financeiro. 

6. O valor da minha renda mensal individual. 

7. O valor da renda familiar.   

8. O consumo de bens.  

9. O consumo de serviços. 

10. Os gastos cotidianos. 

11. Os gastos com supérfluos. 

12. A falta de conhecimento sobre finanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

Motivações 

1. Preocupo-me com o futuro. 

2. Preocupo-me com o cenário econômico e 

político do país. 

3. Preocupo-me em guardar dinheiro para 

emergências. 

4. Preocupo-me em ter uma reserva financeira. 

5. Tenho um conhecimento financeiro 

adequado. 

6. Priorizo comprar coisas que gosto. 

7. Prefiro comprar coisas imediatas a guardar 

para uma ação futura. 

8. Preocupo-me com efeitos futuros da reforma 

da previdência com a redução das garantias 

de aposentadoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitativo 

 

 

 

Controle 

Percebido 

(Autocontrole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Costumo me preocupar em pagar minhas 

despesas normais de vida. 

2. Minhas finanças controlam minha vida. 

3. Antes de comprar algo, considero 

cuidadosamente se posso pagar. 

4. Eu tenho dinheiro sobrando no final do mês. 

5. Pago minhas contas em dia. 

6. Não economizo, porque acho que também é 

difícil. 

7. Gosto de gastar dinheiro com coisas que não 

são práticas. 

8. Quando recebo dinheiro, sempre gasto 

imediatamente (dentro de 1 ou 2 dias). 

 

 

KHARCHENKO, Olga. 

Financial literacy in Ukraine: 

Determinants and 

implications for saving 

behavior. Ukraine: Kyiv 

School of Economic, 2011;  

THUNG, Chai Ming et al 
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Controle 

Percebido 

(Autocontrole) 

 

9. "Eu vejo, eu gosto, eu compro"  me descreve. 

10. 'Apenas compre' descreve a maneira como 

compro coisas. 

11. Compre agora, pense mais tarde" me 

descreve. 

12. Sou facilmente atraído pela atração. 

13. Eu sempre falhei em me controlar sobre 

gastar dinheiro. 

14. Quando defino metas de economia para mim, 

eu raramente as alcanço. 

15. Estou mais preocupado com o que acontece 

comigo a curto prazo do que em a longo 

prazo. 

 

 

 

 

KHARCHENKO, Olga. 

Financial literacy in Ukraine: 

Determinants and 

implications for saving 

behavior. Ukraine: Kyiv 

School of Economic, 2011;  

THUNG, Chai Ming et al 
 

 

 

 

 

 

 

 

Normas 

Subjetivas 

(Influência) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas 

Subjetivas 

(Influência) 

 

1. Até onde eu sei, alguns dos meus amigos 

regularmente economizam com uma conta 

poupança. 

2. Eu sempre discuto sobre poupar dinheiro 

com meus amigos. 

3. Eu sempre comparo a quantidade de dinheiro 

economizado  com o meus amigos. 

4. Eu sempre passo meu tempo livre com 

amigos. 

5. Eu sempre envolvo em dinheiro nas 

atividades com amigos. 

6. Meus pais são um bom exemplo para eu 

quando se trata de gestão financeira. 

7. Eu sempre falo sobre poupar dinheiro com 

meus pais. 

8. É bom quando meus familiares controlam 

meus gastos. 

9. É bom perguntar aos meus familiares sobre 

como poupar o meu dinheiro às vezes para 

me ajudar a economizar. 

10. Meus familiares estão orgulhosos de mim 

por estar poupando dinheiro. 

11. Eu aprecio quando meus familiares me dê 

conselhos sobre o que fazer com o meu 

dinheiro. 

12. Economizo dinheiro porque acho que as 

pessoas devem se responsabilizar por seus 

próprios gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theory of Planned 

Behaviour; THUNG, Chai 

Ming et al. Determinants of 

saving behaviour among the 

university students in 

Malaysia. Final Year Project, 

UTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theory of Planned 

Behaviour; THUNG, Chai 

Ming et al. Determinants of 

saving behaviour among the 

university students in 

Malaysia. Final Year Project, 

UTAR 
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13. Poupar é algo que faço regularmente, pois fui 

incentivado a agir assim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

Financeiro 

1. Eu entendo como melhor investir meu 

dinheiro. 

2. Eu entendo como melhor gerenciar meu uso 

de crédito. 

3. Eu tenho uma ideia muito clara das minhas 

necessidades financeiras durante a 

aposentadoria. 

4. Eu tenho a capacidade de manter registros 

financeiros para minha renda e despesas. 

5. Tenho pouca ou nenhuma dificuldade em 

gerenciar meu dinheiro. 

6. Eu tenho uma melhor compreensão de 

instrumentos financeiros (por exemplo, 

títulos ,ações, contratos futuros, opções e 

etc.). 

      7.  Eu tenho a capacidade de preparar meu próprio 

orçamento semanal (mensal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUNG, Chai Ming et al. 

Determinants of saving 

behaviour among the 

university students in 

Malaysia. Final Year Project, 

UTAR 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2019) 

 

MÉTODOS 

 

 O método de pesquisa utilizado no estudo compreende uma abordagem mista, composta por uma 

fase qualitativa e outra quantitativa. Para a pesquisa qualitativa foi utilizado técnicas de coletas de dados 

através de entrevistas abertas semi estruturadas, sobre uma amostragem por conveniência.  A fase 

quantitativa foi feita através da aplicação de um questionário por meio da plataforma do Google Forms, 

que possibilitou um número mais significativo de respondentes, permitindo assim a análise dos dados e 

aumentar a confiabilidade da pesquisa. 

A pesquisa qualitativa começou com o intuito de entender melhor os fatores que influenciam os 

universitários a pouparem dinheiro, e também através destes identificar possíveis construtos para a fase 

quantitativa. Nesta primeira fase foram realizadas entrevistas exploratórias no formato de uma entrevista 

semi estruturada com algumas pessoas, para que fossem extraídos diversas informações, de pessoas com 

diferentes visões, desta forma trazendo novas informações para a familiarização do grupo com o tema e 

a construção de um questionário na fase quantitativa. Segundo os autores Boni e Quaresma (2005) a 

técnica de entrevistas abertas atende principalmente finalidades exploratórias, e é bastante utilizada para 

o detalhamento de questões e formulação mais precisas dos conceitos relacionados. Isso foi relevante 

para que as perguntas abordadas pela pesquisa que iriam ser direcionadas para um grupo específico 
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pudessem trazer um enriquecimento. Outra observação, foi que através da fase qualitativa encontramos 

alguns dos construtos utilizados na nossa pesquisa, os construtos identificados após a aplicação das 

entrevistas foram impedimentos e motivações.  

A fase quantitativa tinha como finalidade explicar, entender e identificar os fatores do 

comportamento dos universitários que levam eles a pouparem ou não. Para isso foi desenvolvido um 

questionário que possuíam 49 questões, além da parte de questões demográficas. A coleta dos dados 

ocorreu através da plataforma Google Forms, que é um survey online, e esteve aberto para os 

respondentes entre os dias 16 a 21 de novembro de 2019. Cada respondente levou cerca de 08 minutos 

para concluir a pesquisa. As variáveis da pesquisa foram medidas através da escala Likert, em que foram 

determinadas notas de 0 a 10, sendo o 0 (zero) equivalente a “Discordo Totalmente”, e 10 (dez) 

equivalente à “Concordo Totalmente”. Através das respostas do survey, obteve-se um total de 581 

respondentes, sendo esses majoritariamente mulheres e homens, prioritariamente da região de Belo 

Horizonte. A coleta ocorreu através da amostragem quantitativa em “Bola de Neve”, que é um processo 

de coleta que procura tirar proveito das redes de contatos dos respondentes para fornecer ao pesquisador 

um conjunto cada vez maior de contatos potenciais (Vinuto, 2017).  Dentre as respostas, vinte delas 

foram invalidadas; pois os respondentes não se enquadraram no perfil da pesquisa, que trata-se de 

universitários. Desta forma, foi utilizado uma pergunta filtro no início do questionário, para garantir que 

somente o público alvo respondesse a pesquisa. Assim, foi considerado como válidas um total de 561 

respostas. Após o fim da coleta de dados, as informações captadas foram codificadas e analisadas através 

do Software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. 

 

RESULTADOS 

 

 A pesquisa teve como público alvo os universitários de modo geral, buscando entender os fatores 

que influenciam sua intenção de poupar. Assim, os respondentes  incluem tanto aqueles que poupam, 

quanto aqueles que não tem experiência em realizar poupança, estes últimos responderam à pesquisa 

com base em suas percepções sobre a intenção de poupar. A amostra total obtida na pesquisa foi de 561 

respondentes válidos, dentre eles podemos discriminá-los tanto pela representatividade de gênero, 

quanto pela faixa etária e renda. No que consta a representatividade de gênero, 376 foram de gênero 

feminino, representando 67% da amostra total, ao passo que 179 foram do gênero masculino, 

representando 31,9% da amostra total, e 6 respondentes se identificaram com sendo de outro gênero, 

representando 1,1% da amostra. Como podemos notar, constatou-se que houve uma significativa maior 

participação das mulheres na pesquisa, fato que não possui nenhuma justificativa concreta, uma vez que 

a coleta foi realizada de modo aleatório, e sem realização de distinção de gênero.  

Outra análise refere-se a faixa etária dos respondentes. Pôde-se constatar que a maior parte dos 

respondentes se concentraram em jovens com faixa etária entre 17 e 23 anos, representando 62,7% do 
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total da amostra. O segundo grupo com mais indivíduos está na faixa etária que vai dos 24 aos 29 anos, 

representando 23,7%, com um total de 133 respostas. Na sequência verificou-se 44 participantes com 

idades entre 30 e 36 anos, representando 7,8%, e entre  37 e 43 anos têm-se 18, representando 3,2% dos 

respondentes. Apenas 14 participantes têm mais de 44. Observa-se que não foi contabilizado nenhum 

respondente com menos de 16 anos, isso pode ser explicado pelo fato do público alvo buscado nesta 

pesquisa serem universitários, que costumam, ingressam na faculdade após os 18 anos de idade. 

Com relação à distribuição da renda mensal dos respondentes, foi possível verificar que grande 

parte dos respondentes possuem uma faixa de renda abaixo de R$ 1.500,00, esses representando 65,4% 

da amostra. O segundo maior grupo com 18,7%,  possui renda entre R$ 1501,00 e R$ 3000,00. Os 

indivíduos com faixas entre R$ 3001,00 a R$ 4500,00, e R$ 4501,00 a R$ 6000,00, constituem 9,6% da 

amostra total. O grupo de renda mensal de R$ 6.001,00 a R$ 7.500,00 foi o que apresentou o menor 

número de respondentes, sendo estes 5, representando 0,9% dos respondentes. Os 5,3% restantes são 

representados por indivíduos com renda acima de R$ 7.500,00. 

Para a análise de confiabilidade, temos o coeficiente alfa - ou Alfa de Cronbach - que possui 

variação de 0 a 1, tendo como resultados ideais valores maiores que 0,6, resultado que demonstra a 

consistência interna dos construtos, com base nos itens. Portanto, quanto mais próximo de 1 o alfa 

estiver, mais satisfatória é a confiabilidade (MALHOTRA, 2012). A partir dessa análise, observou-se 

que todos os construtos apresentaram alta confiabilidade dado que apresentaram Alfa Cronbach maiores 

que 0,6. Os construtos Personalidade imediatista e Atitude foram os que apresentaram maiores valores, 

ambos 0,883. Os que atingiram menores valores, mas ainda no limítrofe confiável, foram os construtos 

Normas Subjetivas e Controle Financeiro, que apresentaram 0,686 e 0,651, respectivamente.  

 

                                    Tabela 1: Alfa Cronbach dos Construtos 

Construto 

Alfa 

Cronbach 

Impedimentos 0,746 

Motivações 0,759 

Normas Subjetivas 0,686 

Controle Percebido 0,751 

Personalidade 

Imediatista 0,883 

Atitude 0,883 

Conhecimento 

Financeiro 0,651 

Intenção de Poupar 0,805 
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As validades convergente e discriminante foram testadas e verificou-se que a grande maioria dos 

construtos apresentou validade convergente com valores inferiores a 0,6. Somente o construto Atitude 

que se destacou por possuir um maior número de itens dentro do construto com correlação superior a 

0,6, sendo a validade convergente sendo classificada como regular alta. Quanto à validade discriminante, 

todas as correlações apresentaram coeficientes de Pearson inferiores a 0,50, ou bem próximos a isso,  

indicando baixa correlação e, portanto, satisfatórias para indicar essa validade.  

Teste Qui-quadrado  

O teste Chi Quadrado verifica se há ou não diferenças estatísticas entre dois ou mais grupos de 

variáveis. Os dados podem ser variáveis nominais. Utilizamos o teste T para comparar os gêneros 

masculino e feminino relacionado com os construtos de nossa pesquisa. 

 

                                                                 Teste T:  

Tabela 2: 

Tabela 3:  
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Gênero x Renda 

 As hipóteses são: 

H0: Não há diferença entre homens e mulheres em relação à renda 

H1: Há diferença entre homens e mulheres em relação à renda 

Tabela 4: 

 

Tabela 5: 
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Tabela 6: 

 

  

Como exposto na tabela acima,, tem- se 30 pessoa tinha renda acima de R$ 7500,00, 367 pessoas 

tinha renda de até R$ 1500,00, 105 pessoas tinha renda de R$ 1501,00 e R$ 3000,00, 37 pessoas tinha 

renda de R$ 1301,00 e R$ 4500,00,  17 pessoas de tinha renda de R$ 4501,00 e R$ 6000,00 e por último 

5 pessoas tinha renda de R$ 6001,00 e R$ 7500,00. 

Ao observar a tabela de Chi-Square Tests, tem-se que o valor do Qui- Quadrado não foi 

significativo, pois o valor do Sig. na linha Pearson Chi-Square foi 0,692, logo maior que o nível de 

significância usado pelo teste que é 0,05. Portanto, não rejeitamos a H0 (Não há diferença entre homens 

e mulheres em relação à renda). Conclui-se que não há diferença entre homens e mulheres respondentes 

quanto a renda.   

REGRESSÃO LINEAR 

Para se compreender a relação entre variáveis independentes (preditoras) e uma variável dependente 

(variável resposta), utilizou-se a análise de regressão linear múltipla. A variável dependente do modelo 

deste trabalho foi a Intenção de poupar. Já as variáveis independentes foram impedimentos, motivações, 

normas subjetivas, controle percebido, personalidade imediatista, atitude e controle financeiro. 

Tabela 7: 

 

A análise da tabela acima permite observar que, de acordo com a coluna “Model”, apenas um 
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modelo foi analisado. A coluna R é o coeficiente de correlação múltipla entre as variáveis do modelo, 

que apresentou o valor de 66,00%. Na terceira coluna, “R Square”, observa-se que 43,6% da variação 

observada na variável dependente Intenção de poupar é explicada pelas variáveis independentes citadas 

anteriormente. A coluna “Adjusted R Sqtude, imuare” mostra o percentual desta explicação ajustado 

segundo o número de variáveis independentes do modelo. Nesse sentido, observou-se que 43,0% da 

variação da variável dependente é explicada pelo conjunto de variáveis independentes.  

Outra tabela retirada do SPSS é referente ao teste ANOVA, cuja hipótese nula é: 

H0: Nenhuma das variáveis independentes é significante para explicar a variável dependente. 

 

Tabela 8: 

 

Como a coluna Sig é inferior a 0,05 (5%), rejeita-se H0. Nesse sentido, pelo menos uma das 

variáveis independentes é importante para explicar a variável dependente.  

A tabela dos coeficientes descrita abaixo fornece informações sobre a equação do modelo. Na 

primeira coluna temos valores dos coeficientes envolvendo as variáveis. Na segunda coluna temos os 

valores dos coeficientes da primeira coluna ajustados (Beta). Estando eles padronizados, podemos 

compará-los para determinar qual variável independente é mais importante, Na coluna t, temos o valor 

do teste estatístico, e na coluna sig, podemos determinar qual variável é significante para explicar o 

modelo. 
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A partir dos resultados obtidos após análise no SPSS, utilizando os valores da coluna B da tabela, 

chegou-se na seguinte equação de regressão: 

Intenção de poupar dinheiro = 1,601 - 0,064*impedimentos + 0,328*motivações + 

0,2*normas subjetivas - 0,141*personalidade + 0,362*atitude + 0,068*conhecimento financeiro 

Ao analisar a tabela, constatou-se que a variável atitude é a variável independente mais relevante 

para explicar a variável dependente Intenção de poupar, pois apresentou o maior valor de beta 

padronizado (0,320). De acordo com última coluna (Sig), percebe-se que as variáveis ‘Impedimentos’ 

(0,108) e ‘Conhecimento Financeiro’ (0,065) ultrapassam o valor de 0,05, logo, não são significantes. 

Sendo assim, as variáveis significantes que explicam a Intenção de Poupar dos universitários são:  

‘Motivações’ (0,000), ‘Normas subjetivas’ (0,000), ‘Personalidade’ (0,001) e ‘Atitude’ (0,000).  

Para o ajuste do modelo de regressão linear, analisou-se a suposição de normalidade, ou seja, 

erros independentes e identicamente distribuídos, segundo a distribuição normal de probabilidade dos 

erros com média 0 e a variância constante. A tabela Residuals statistics traz informações descritivas 

sobre os resíduos. 

 

No histograma com as frequências dos resíduos padronizados, mostrado abaixo, é possível 

perceber que os resíduos possuem distribuição simétrica- estão centrados na média zero como esperado, 

já que os erros têm distribuição normal 0 e variância constante. A curva que contorna o gráfico é referente 

a curva da normal padrão, e como observado, o gráfico se aproxima da curva, indicando que os resíduos 

seguem distribuição normal.  
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Na análise dos resíduos, esperava-se que no gráfico de dispersão dos resíduos padronizados versus 

preditos, tivesse uma nuvem de pontos aleatórios em torno de zero, que por sua vez, fora observado 

acima. Demonstrando, dessa forma, que os dados possuem variância constante e satisfaz a suposição. 

CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo a identificação dos fatores que influenciam os 

universitários a pouparem dinheiro, num intuito mais específico de análise da maneira e proporção do 

impacto de alguns fatores na intenção de poupar. Nesse sentido, foi possível destacar a importância de 

poupar para o público jovem no cenário atual brasileiro diante a reforma da previdência social, 

objetivando, dessa forma, reservas de emergências para possíveis instabilidades financeiras, ainda que 

essa não seja a única motivação para poupar, notou-se importante a discussão do tema no cenário atual. 

 O estudo assim mostrou-se importante para identificação dos fatores que levam jovens 

universitários, em potencial construção de carreira profissional, a poupar. Dada tais intenções subjetivas 

como colocada por trabalhos anteriores a esse e também percebida através do estudo qualitativo, no qual 

foi percebido, com riqueza de detalhes, características de cunho pessoal se relacionam com a intenção 

de poupar dos jovens. Através da análise dos dados coletados por meio do questionário aplicado, conclui-

se que dos 561 respondentes, a maioria são mulheres (67%). Além disso, maioria tem entre 17 e 23 anos 

(62,7%), e renda de até R$ 1500,00. Entretanto, não há diferença estatística entre os gêneros com relação 

à renda. Os respondentes avaliaram numa escala de 0 a 10 (0= discordo totalmente, 10= concordo 

totalmente) atitude, impedimentos, motivações, controle percebido, personalidade imediatista 

(autocontrole), normas subjetivas e conhecimentos financeiros. Apesar das profundas pesquisas 

realizadas em busca de construtos, os resultados dos dados da amostra no SPSS, identificaram que apenas 

quatro dos seis construtos selecionados para a pesquisa foram considerados significativos para 

explicarem a variável dependente. São considerados significativamente para a  Intenção de poupar as 

variáveis que a significância (sig) é menor ou igual a 0,05. Sendo assim, apenas as variáveis Motivações, 

Normas subjetivas, Personalidade e Atitude foram enquadradas. Tais variáveis foram consideradas 

relevantes para análise do grupo, visto a complexidade do tema em questão, em especial para o público 

analisado. As variáveis dos construtos Motivações e Personalidade em especial, trouxeram informações 
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novas no que tange a intenção de poupar por parte desse público. Essas variáveis permitiram incluir 

análises observadas pelo grupo a partir da pesquisa qualitativa feita em antecedência da criação do 

questionário. Um ponto relevante a ser abordado faz menção a carência de educação financeira, inerente 

a todo país. Posteriormente para recomendações futuras a pesquisas que abordem o tema, esta busca por 

novos construtos que possam captar a intenção de poupar, assim como a de deixar de poupar, que 

compreenda questões sociais, culturais e psicológicas que o tema explora, levando em conta as variáveis 

enquadradas com relevância neste trabalho. 
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