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Finanças pessoais é um conjunto de técnicas orçamentárias que permite aos usuários a tomar 

decisões financeiras de modo eficaz e eficiente, com maior consciência dos seus atos, 

permitindo que o indivíduo se posicione de uma forma mais segura no momento de realizar 

suas escolhas. Uma vez que uma pessoa tem um planejamento financeiro bem estruturado, 

facilitará sua vida financeira, pois além de permitir mensurar seus ganhos e suas despesas e 

ter uma noção dos indicadores financeiros que traduz sua real situação econômica, 

possibilitará surgir oportunidades para investimentos e aplicações. Baseado nessas 

considerações, esse estudo objetiva evidenciar a percepção dos alunos do Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis sobre a gestão financeira pessoal, e como gerenciam suas 

finanças. A pesquisa se caracteriza como descritiva, com abordagem quali-quantitativa, 

referente ao delineamento classifica-se como levantamento tipo survey já que houve a 

utilização de questionários como instrumento de coleta. Para realização da pesquisa foi 

aplicado um questionário para os alunos do curso de Ciências Contábeis do 1º ao 8º semestre 

de 2019, com assertivas referentes à educação financeira, em seguida os dados foram 

tabulados em software específico de planilhas, onde foram extraídos os resultados. Os dados 

parciais do estudo demonstram que entre os estudantes respondentes, cerca de 84% possuem 

ao menos  uma fonte de renda mensal, 78% preferem gastar seu dinheiro com uso pessoal e 

com necessidades de casa. Em relação à modalidade de pagamentos 46% afirmam utilizar 

apenas dinheiro, 23% utilizam dinheiro e cartão de crédito e 13% apenas cartão de crédito. A 

maioria detêm como forma de investimento primária a poupança e que sempre ou 

frequentemente realizam um planejamento dos gastos pessoais. Assim, os dados da pesquisa 

sobre a percepção dos estudantes de Ciências Contábeis a cerca do tema educação financeira 

são satisfatórios, onde eles demonstram conhecimento sobre o assunto e utilizam o 

planejamento financeiro.  
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