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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisou se os cursos de bacharelado em Administração ofertados na cidade 

de Salvador, contemplam em suas matrizes curriculares componentes que contribuam para a 

educação financeira dos Bacharéis em Administração. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

documental, descritiva, de natureza bibliográfica, cujo dados foram coletados por meio das 

matrizes curriculares dos cursos de administração das Instituições de Ensino Superior (IES) na 

cidade de Salvador e por meio do Censo da Educação Superior de 2016 divulgado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Observou-se que as 

matrizes curriculares não dispõem de disciplinas, especificamente, voltadas para a educação 

financeira e de indução da gestão das finanças pessoais. Por fim, concluiu-se que as disciplinas 

da área de finanças encontradas nas matrizes curriculares, estão voltadas para a gestão das 

finanças corporativas, embora não foi possível afirmar que os docentes dessas disciplinas não 

discutem temáticas de gestão das finanças pessoais, tendo em vista que a pesquisa limitou-se a 

investigar as informações contidas nos documentos.  

 

 

Palavras-chave: Educação Financeira, Cursos de Administração, Planejamento Financeiro, 

Finanças Pessoais. 
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ABSTRACT 

 

 

This work analyzed whether the business school courses offered in the city of Salvador, 

contemplate in their curricular matrices components that contribute to the financial education 

of the Baccalaureate in Administration. In order to do so, a descriptive, bibliographical research 

was carried out, whose data were collected through the curricular matrices of the administration 

courses of the Teaching Institutions (IES) in the city of Salvador and through the Higher 

Education Census of 2016 published by the National Institute of Educational Studies and 

Research Anísio Teixeira (INEP). It was observed that the curricular matrices do not have 

disciplines, specifically, focused on financial education and induction of personal finance 

management. Finally, it was concluded that the financial disciplines found in curriculum 

matrices are focused on corporate finance management, although it was not possible to state 

that professors in these disciplines do not discuss personal finance management topics, since 

the research was limited to investigating the information contained in the documents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos verifica-se que as crises econômicas e financeiras têm afetado 

diferentes países do mundo e, consequentemente, as famílias devido ao impacto no aumento do 

desemprego, com consequentemente aumento do endividamento e índices de inadimplência. 

Nesse cenário, em particular, no Brasil, em meados de 2008, com objetivo de driblar os 

efeitos da crise econômica mundial o governo baseou-se na adoção de medidas de estímulo ao 

consumo, a partir da redução das taxas de juros, redução de impostos (IPI, IOF, dentre outros) 

e incentivo à liberação de crédito para financiar o desenvolvimento (SASAKI, 2016; 

MARTELLO, 2012).  

O país, apesar de na época não sofrer tanto com a crise econômica que afetava o mundo, 

em particular, países da Europa, e de vir adotando a estratégia de incentivo ao consumo, nos 

últimos anos, tem sofrido intensamente com a crise econômica que vêm afetando o desempenho 

da economia, com consequente elevação do índice de desemprego, aumento da desigualdade 

social, além de diminuir a capacidade de atrair investimentos estrangeiros, internos e reduzir a 

produção das indústrias do país. 

Ademais, cabe destacar que o país tem apresentado problemas com o ajuste fiscal, 

impactando a sociedade como um todo, em particular, os setores produtivos, gerando 

desemprego e fechamento de empresas. Nesse sentido, esse cenário tem impactado fortemente 

a vida das pessoas.  

Um estudo realizado pela CNC (2017), com base nos resultados mensais da Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), mostrou que a situação das famílias 

brasileiras com endividamento (as quais possuem algum tipo de dívida familiar, seja no cheque 

pré-datado, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, dentre outras obrigações) 

não mudou muito nos últimos anos, passando de 59,1% em 2010 para 60,8% em 2017. Já para 

as famílias com conta em atraso, o percentual saiu de 24,9% em 2010 para 25,6% em 2017, 

enquanto que as famílias sem condições de pagar as dívidas em atraso passaram de 8,9% em 

2010 para 10,2% em 2017. 

Ainda nesse sentido, a pesquisa realizada pela CNC (2017) verificou um aumento de 

1,7 ponto percentual do número médio de famílias endividadas em 2017 quando comparado 

com o ano de 2010, o que mostra que o nível de endividamento se manteve quase que estável 

durante 8 anos. Ademais, o estudo mostra também que a maior parcela das dívidas se dão por 

causa do cartão de crédito, constituindo-se de 76,7% do total das dívidas familiares no ano de 

2017. Em meio a essa crise econômica e endividamento das famílias, observa-se que o consumo 
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foi incentivado por vários períodos no país, no entanto o consumo consciente, a poupança e os 

investimentos a longo prazo, na perspectiva das finanças pessoais, não tem sido uma prática 

dos brasileiros, o que faz com que as famílias apenas executem gastos sem realizarem poupança. 

Esse contexto, portanto, sinaliza a necessidade de as pessoas desenvolverem a cultura 

do planejamento financeiro pessoal, que consiste no processo de organização financeira 

realizado através do reconhecimento da situação financeira atual, junto com a determinação dos 

objetivos onde se quer chegar, e o estudo de possíveis caminhos a serem utilizados para alcançar 

esses objetivos, o que requer o conhecimento sobre educação e alfabetização financeira. 

Segundo Potrich, Vieira e Kirch (2014) a educação financeira compreende 

competências e habilidades voltadas para apoiar a gestão e decisões financeiras pessoais. 

Assim, as finanças pessoais vêm como um mecanismo de administração eficaz dos recursos 

financeiros e com ela surge a educação financeira, como um instrumento de compreensão, 

controle e uso adequado dos recursos pessoais e familiares. Consiste em um dos principais 

meios de educação que o indivíduo precisa conhecer para que possa se manter estável e agregar 

fundos, cuja educação pode ser iniciada desde a infância. 

A educação financeira, tema da presente pesquisa, nos últimos anos, tem sido pauta de 

discussão na sociedade brasileira, principalmente em função dos índices de endividamento das 

famílias, que girava em torno de 60,8% em 2017 (CNC, 2017) e dificuldades na gestão das 

finanças pessoais e orçamento familiar.  

Nesse contexto, destaca-se o papel dos cursos de graduação na formação tanto 

profissional quanto pessoal dos discentes. No que se refere aos cursos de administração, em 

particular, que abordam conteúdos quantitativos, também ligados a gestão financeira, observa-

se a necessidade de se compreender como as matrizes curriculares incorporam ou não a temática 

da educação financeira na formação dos alunos. 

Cabe destacar que, no país, o curso de administração foi o segundo mais procurado, com 

710.984 matrículas no ano de 2016, atrás apenas do curso de Direito (INEP, 2017b). Apesar de 

abordar uma formação generalista, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Bacharelado em Administração, instituída por meio da Resolução Nº 4/2005, define em seu 

Art. 5º, inciso II, que os cursos de administração, dentre outros conteúdos, devem abordar, os 

de formação profissional, “[...] relacionados com as áreas específicas, envolvendo teorias da 

administração e das organizações e a administração de recursos humanos, mercado e marketing, 

materiais, produção e logística, financeira e orçamentária (Grifo Nosso). Ademais, dentre as 

competências e habilidades destacadas no Art. 4º, destaca o inciso I que prevê que o 

administrador deverá “reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
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estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, 

transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo da tomada de decisão”.  

Nesse contexto, considerando que o curso de Administração tem como objetivo formar 

profissionais preparados para “[...] compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de 

tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, 

revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade...” conforme 

destaca a Resolução Nº 4/2005, em seu Art. 3º o que compreende não só aspectos 

organizacionais, como também pessoais,  a presente pesquisa se propõe a responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: Os cursos de bacharelado em Administração ofertados na cidade de 

Salvador, contemplam em suas matrizes curriculares componentes que contribuam para 

a educação financeira dos Bacharéis em Administração? 

 Assim, a presente pesquisa apresenta os seguintes pressupostos: 

 

a) Os cursos de graduação em Administração, ofertados por IES na cidade de 

Salvador ofertam componentes curriculares relacionados a gestão das finanças 

pessoais dos seus discentes. 

b) Os componentes curriculares previstos nas matrizes curriculares dos cursos de 

graduação em Administração, ofertados por IES na cidade de Salvador, no que 

se refere as disciplinas profissionais da área de finanças, todas estão voltadas 

para a gestão das finanças empresariais. 

 

Dessa forma, a presente pesquisa tem por objetivo geral analisar se os cursos de 

bacharelado em Administração ofertados na cidade de Salvador, contemplam em suas matrizes 

curriculares componentes que contribuam para a educação financeira dos Bacharéis em 

Administração. 

De forma específica, visa: 

 

a) Identificar e levantar os cursos de graduação em Administração ofertados por 

IES na cidade de Salvador/BA; 

b) Verificar se os cursos de Administração, ofertados por IES na cidade de 

Salvador, ofertam disciplinas que contemplam a temática educação financeira, 

de forma explícita na matriz curricular do curso. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A educação financeira é de extrema importância para toda a população, principalmente 

para os jovens que estão iniciando suas vidas, sendo: 

 

[...] uma forma de estar aberto ao processo constante de aprendizagem, desenvolvendo 

a capacidade integral do ser humano, com o objetivo de tomar decisões, tornar-se 

responsável pelos próprios atos oriundos do dinheiro para viver bem e 

equilibradamente (OLIVIERI, 2013, p. 49). 

 

É possível observar o grau de responsabilidade que as Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas e privadas exercem sobre o ensino dos seus alunos, conforme destacam Oliveira 

et al. (2013, p. 147) que “a precária alfabetização e, por conseguinte, a falta de um 

conhecimento consolidado na formação dos alunos, a nosso ver, é uma das principais razões 

para os índices de baixa aprendizagem no ensino superior”, assim, observa-se que é desde a 

infância que se deve preparar o aluno para as próximas etapas do conhecimento.  

E, nesse contexto, com a educação financeira não é diferente. Segundo Dias et al. (2017, 

p. 2) “No Brasil a ausência de educação financeira chega a ser uma questão cultural, resultado 

da inflação e instabilidade econômica, em que as pessoas eram forçadas a gastar em curto prazo 

tudo o que ganhavam, pois, o valor do dinheiro sofria acelerada desvalorização”. 

Em 2010 foi sancionado o Decreto nº 7.397 de 22 de dezembro, que declara: 

 

Art. 1º Fica instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF com a 

finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir para o 

fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a 

tomada de decisões por parte dos consumidores (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

Embora instituído nacionalmente, pouco se tem escutado falar sobre a implementação 

das estratégias como componentes e/ou ações curriculares nas diferentes modalidades de 

ensino.  

Em pesquisa realizada por Bacellar (2016), que abordou a educação financeira no curso 

de Bacharelado em Administração do IFBA/Campus Salvador, visando verificar o 

conhecimento dos discentes quanto a gestão das finanças pessoais, a autora verificou que apesar 

dos discentes declararem que consideram relevante a temática em suas vidas, 55% 

evidenciaram conhecer parcialmente ou não colocam em prática os conhecimentos sobre 

educação financeira. Ademais, verificou também que apenas 28% dos discentes adotavam 

planejamento financeiro pessoal anual. Por fim, verificou que os discentes declaram gastar mais 
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do que ganham e não adotam um mecanismo para controle das receitas e despesas, a exemplo 

de planilhas, aplicativos ou anotações.  

A pesquisa realizada por Dias et al. (2017), teve por objetivo verificar o comportamento 

dos discentes dos cursos de administração, ciências contábeis e economia em uma instituição 

federal de ensino superior, em relação a educação financeira e relação a maioria da população. 

Dentre os resultados alcançados, os autores evidenciaram que 39,13% dos respondentes 

possuem conhecimento sobre finanças pessoais advindos da própria família; 34,16% 

decorrentes de leitura em artigos, revistas, internet e TV; e 19,87%, apenas sinalizaram que os 

conhecimentos decorrem da universidade. Já os 6,84% restantes declararam que buscam 

conhecimentos por meio de amigos e escola. 

Nesse contexto, a presente pesquisa se justifica considerando a sua abordagem 

exploratória de buscar compreender como a temática educação financeira está inserida ou não 

nas matrizes curriculares dos cursos de administração ofertados pelas IES na cidade de 

Salvador. 

Assim, como contribuição prática, a presente pesquisa traz reflexões que poderão servir 

de consultas para as coordenações de cursos no que se refere a reformulação dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPCs), bem como, contribui para o campo teórico na medida em que 

chama a atenção para a importância da gestão das finanças pessoais no contexto de instabilidade 

econômica e crises financeiras. 

Sob o ponto de vista teórico, a pesquisa servirá como base para futuros estudos mais 

aprofundados no tema educação financeira não só para o curso de bacharelado em 

Administração, mas para todos os cursos na área das ciências sociais aplicadas, como também 

para estudos voltados para a educação básica. 

A presente pesquisa está dividida em 5 sessões: na primeira traz a introdução, abordando 

o contexto econômico e social. Já na segunda seção, apresenta-se a metodologia, que traz todas 

as fases da pesquisa. No que se refere a terceira seção, apresenta-se o referencial teórico, 

trazendo o tema de estudo em diversas perspectivas. Em relação a quarta seção, faz-se a 

apresentação e análise dos resultados encontrados e, por fim, na quinta e última seção as 

considerações finais. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa tem por objetivo geral analisar se os cursos de bacharelado em 

Administração ofertados na cidade de Salvador, contemplam em suas matrizes curriculares 

componentes que contribuam para a educação financeira dos Bacharéis em Administração. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, de natureza documental e 

bibliográfica, qualitativa e descritiva. A pesquisa descritiva caracteriza-se por buscar descobrir 

e observar os fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los (RUDIO, 

2015). Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que deverá apenas 

descobrir a frequência com que o fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um 

sistema, método, processo ou realidade operacional. Pode aparecer por diversos tipos: 

levantamento, documental, estudo de caso, entre outros. Neste estudo esse tipo de pesquisa foi 

utilizado para registro, análise e interpretação de dados e fenômenos com vistas a alcançar os 

objetivos propostos. 

Entende-se por pesquisa bibliográfica toda a bibliografia em relação ao tema de estudo 

já tornada pública, desde jornais, revistas, livros, monografias, entre outros (MARCONI; 

LAKATOS, 2008). Nesta pesquisa, a pesquisa bibliográfica auxiliou a pesquisa documental 

dando apoio teórico aos dados e as questões apresentadas. Com relação a pesquisa documental, 

Marconi e Lakatos (2008) destacam que é restrita a documentos, escritos ou não, sendo 

primárias, ou seja, compiladas na ocasião pelo autor, ou secundárias, transcritas de fontes 

primárias contemporâneas.  

 

2.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA E FONTE DE DADOS 

 

Tendo em vista o objetivo da presente pesquisa, realizou-se um levantamento dos 

Cursos de Graduação em Administração, ativos, ofertados pelas IES públicas e privadas, na 

cidade de Salvador/Ba. 

Segundo Rudio (2015) população significa, em metodologia da pesquisa, um conjunto 

de indivíduos que possuem a mesma característica definida para determinado estudo, podendo 

ela ser comportamental, com base nas atitudes, gênero, sexo, idades e outras. Sendo assim, a 

população desta pesquisa foram as instituições de ensino superior da cidade de Salvador que 

ofertavam o curso de Bacharelado em Administração com base no censo de 2016 do INEP, 

publicado em 2017. De acordo com o INEP (2016) existiam 29 IES que ofertavam o referido 
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curso.  

Contudo, na presente pesquisa o total das IES que compuseram a unidade de análise foi 

formado por 23 das 29 instituições que oferecem o curso de Bacharelado em Administração na 

cidade de Salvador. Tal redução se deve ao fato de que os dados secundários foram coletados a 

partir das matrizes curriculares dos cursos. Assim, só poderiam participar das pesquisas as IES 

que disponibilizaram os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) ao público. Dessa forma, 

devido ao fato de não ter sido encontradas as matrizes curriculares nos sites e não ter obtido 

respostas dos e-mails enviados, 6 IES ficaram de fora da amostra da pesquisa, que alcançou o 

total de 79% do total das IES.  

Assim, os dados coletados corresponderam às 23 IES que disponibilizavam os PPCs dos 

cursos. Os dados secundários foram coletados tanto por meio do PPC do Curso quanto por meio 

dos dados do censo de 2016 disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira Legislação (INEP) e da própria base de dados do INEP disponível 

no site quanto as IES em funcionamento. Destaca-se que o referido Censo se constituiu no 

Censo vigente até a data de fechamento da presente pesquisa, assim como as matrizes 

curriculares, foram aquelas ativas em cada IES até o fechamento da pesquisa. 

 

2.3 ESTRATÉGIA OPERACIONAL E METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos propostos na presente pesquisa, a estratégia metodológica 

utilizada foi a apresentada no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1: Estratégias Utilizadas na Pesquisa 

Objetivos Específicos Estratégias Utilizadas 

Identificar e levantar os cursos de 

graduação em Administração ofertados 

por IES na cidade de Salvador/BA 

Identificação das IES da Cidade de Salvador no censo do INEP do 

ano de 2016 e acesso a base de dados do portal do INEP e 

levantamento de quais ofertavam o curso de Administração, através 

dos sites das IES, como também, seu turno de oferta, número de 

semestres e carga horária. 

Verificar se os cursos de Administração, 

ofertados por IES na cidade de Salvador, 

ofertam disciplinas que contemplam a 

temática educação financeira, de forma 

explícita na matriz curricular do curso 

Leitura e coleta de dados junto aos PPCs dos cursos, identificação 

as disciplinas da área financeira nas matrizes curriculares dos cursos 

de Bacharelado em Administração, turno, carga horária, semestre 

em que está sendo ofertada e análise se as mesmas ofertavam 

matérias exclusivas para a área de finanças pessoais e/ou educação 

financeira. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, adotou-se estratégias operacionais em etapas. Na 
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primeira etapa foi realizada a pesquisa exploratória em livros, artigos, teses, dissertações e sites 

institucionais, com a finalidade de levantar o aparato teórico para fundamentar a pesquisa, como 

também, identificar as variáveis a serem trabalhadas, procurando por palavras-chaves como: 

educação financeira, finanças pessoais, planejamento financeiro e planejamento financeiro 

pessoal, orçamento pessoal, educação financeira em instituições de ensino superior, educação 

financeira e o curso de administração. Essa estratégia foi combinada visando identificar o maior 

número possível de pesquisas. 

Já na segunda etapa foi elaborada a relação de IES da cidade de Salvador - Ba através 

de pesquisa no Censo da Educação Superior 2016 no site do INEP 

(http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior) e nos sites institucionais, através dos 

quais buscou-se levantar a carga horária, categoria administrativa, turno e duração, a fim de se 

criar uma tabela para análise do seus componentes e comparações. A partir das etapas 1 e 2 foi 

possível alcançar o objetivo específico “a”. 

Na terceira etapa foi realizada a identificação das disciplinas da área financeira nas 

matrizes curriculares dos cursos de Bacharelado em Administração, por meio dos PPCs, bem 

como a carga horária de cada componente e o semestre em que se encontram. Na sequência, foi 

realizada uma verificação para saber se existia alguma disciplina de finanças pessoais ou 

educação financeira.  A partir dessa etapa foi possível alcançar o objetivo específico “b”. 

E na quarta etapa foi realizada uma análise e comparação da quantidade ofertada de 

disciplinas para gestão pelas IES, bem como realizou-se o relatório da pesquisa e as 

considerações finais. 

Nesta pesquisa foi feita a observação, análise e comparação das instituições e 

componentes curriculares da área financeira, com o intuito de verificar se as instituições 

possuem disciplinas relacionadas a educação financeira, analisando todas as disciplinas 

ofertadas desde o 1º ao último semestre de cada curso, cujos indicadores utilizados para tal 

análise foram os apresentados no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior
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Quadro 2: Modelo Operacional utilizado na Análise dos Dados 

Conceito Dimensão de Análise Indicadores 

A Formação do 

Bacharel em 

Administração e a 

Educação 

Financeira 

Componentes curriculares 

da área financeira e as 

finanças pessoais 

IES 

Organização Acadêmica  

Categoria Administrativa 

Carga Horária 

Duração do Curso 

Turno  

Disciplina da área de finanças 

Disciplinas ofertadas para a Educação Financeira dos 

discentes 

Semestre em que a disciplina de Educação Financeira ou 

outras similares são ofertadas 

Competências e habilidades desenvolvidas 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Segundo Oliveira et al. (2013), a educação é um aspecto necessário ao desenvolvimento 

da pessoa e a alfabetização é a porta de entrada para os outros conhecimentos, sendo preciso 

proporcionar aos alunos uma formação integral, aprimorando suas capacidades cognitivas e 

desenvolvendo a competência ética, onde é necessário pensar que o conhecimento científico se 

constitui condição de cidadania e liberdade.  

Na perspectiva de Libâneo (1998, p. 30): 

A educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervêm 

no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio 

natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais. 

É uma prática social que atua na configuração da existência humana individual e 

grupal, para realizar nos sujeitos humanos as características de “ser humano” 

(LIBÂNEO, 1998, p. 30). 

 

Para Olivieri (2013, p. 45): 

 

[...] a educação significa extrair, tirar, desenvolver, consiste essencialmente, na 

formação do homem de caráter, onde a mesma leva a conscientização para percorrer 

o caminho do processo educativo, do conhecimento e aprendizado, sendo sua 

finalidade ajudar o outro a evoluir (OLIVIERI, 2013, p. 45). 

 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, a educação se divide em dois níveis: básico e superior. A Educação Básica tem o objetivo 

de desenvolver o aluno, fazendo com que tenha a formação comum para o exercício da 

cidadania, oferecendo-lhe meios para se inserir no trabalho e em próximos estudos, sendo 

composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (BRASIL, 1996). 

Já a educação superior, foco da presente pesquisa, vem como um meio de 

aperfeiçoamento depois da educação básica, fazendo com que após a alfabetização e a formação 

de nível médio o indivíduo possa se especializar em busca de uma colocação na sociedade e no 

mercado de trabalho. Possui a finalidade de estimular a criação cultural, formar diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 

promover conhecimento cultural, científico e técnico, motivar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional e promover a extensão com a colaboração da 

comunidade (BRASIL, 1996). 

A educação superior no Brasil efetivamente se iniciou em 1808, com a vinda da Família 
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Real para o Brasil, onde na Bahia foi criado o Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia. Com 

a ida da Família para o Rio de Janeiro, lá fora criado a Escola de Cirurgia, além da Escola de 

Belas Artes, Biblioteca Nacional e Museu Nacional. Após a independência do Brasil, em 1827 

foram criados dois cursos de Direito: um em Olinda e outro em São Paulo. A partir disso, vários 

cursos superiores surgiram ao longo dos anos, sempre localizados nas cidades mais importantes 

e dominados pela orientação elitista. A primeira universidade brasileira, a Universidade do Rio 

de Janeiro, foi criada em 1920, onde era mais voltada ao ensino do que a pesquisa (SOARES 

et al., 2002). 

No governo de Getúlio Vargas foi criado o Ministério da Educação, e em 1931 foi 

aprovado o “Estatuto das Universidades Brasileiras, que vigorou até 1961: a universidade 

poderia ser oficial, ou seja, pública (federal, estadual ou municipal) ou livre, isto é, particular” 

(SOARES et al., 2002, p. 27). A maior preocupação era em formar advogados, engenheiros e 

médicos para atender às necessidades do governo e da elite local (SANTOS; CERQUEIRA, 

2009). 

Na década de 40, houve uma maior aceitação da participação das mulheres no mercado 

de trabalho, assim, obtendo maior inserção das mesmas nas faculdades. Na nova República, 22 

universidades federais foram criadas, uma em cada unidade da federação (SOARES et al., 

2002). Surgindo também a Universidade Católica do Rio de Janeiro, uma das primeiras de uma 

série de universidades católicas e em 1968 foi aprovada a Lei da Reforma Universitária, onde 

se criava o ciclo básico de uma IES. 

Na segunda metade do século XX houve uma extraordinária expansão no ensino 

superior. De acordo com dados da Unesco (2006) apud Neves (2007) de 13 milhões de 

matrículas em 1960 a oferta passou para então 132 milhões em 2004.  

Com o passar dos anos e com o início do Governo Lula em 2003, foi criado o Grupo de 

Trabalho Interministral – GT, com o objetivo de analisar a situação atual das IES e promover 

melhorias, observando mais adiante a necessidade de ampliação das matrículas no ensino 

superior. A primeira política implantada após a GT foi a Medida Provisória que instituía o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI) (SANTOS; CERQUEIRA, 2009). 

Atualmente, a educação superior divide-se em: cursos sequenciais, cursos de graduação 

(licenciatura, bacharelado e tecnológico), pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado 

e pós-doutorado) e cursos de extensão e pode ser desenvolvida em IES públicas ou privadas 

(BRASIL, 1996). 

As formas de ingresso em IES no Brasil se dão a partir de vestibulares, que são provas 

aplicadas como meio de selecionar àqueles que desejam entrar em uma IES e do Exame 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM) que é aplicado todo ano a aqueles que desejam ingressar 

no ensino superior, onde a maioria das IES públicas e privadas do país já o adotaram como 

único meio de seleção e também algumas IES de Portugal (MEC, 2018). Caso o aluno não 

consiga entrar em uma IES pública existe inúmeros projetos do governo, como o PROUNI, que 

concede bolsas de 50% a 100% em universidades particulares ou como o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), com o objetivo de financiar estudantes 

que não tenham condições de arcar integralmente com as mensalidades. 

Embora nos últimos anos a educação superior tenha crescido e, mais recentemente, de 

forma tímida, muitos são os desafios encontrados no país.  

E nesse sentido, o relatório “Education at a Glance” da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apresenta algumas oportunidades para reflexão dos 

desafios do ensino superior no Brasil, trazendo três desafios para debate, conforme destaca 

Novo (2017). 

O primeiro desafio está relacionado com a missão do ensino superior, onde é um 

instrumento de formação profissional, mas já não corresponde ao avanço da tecnologia e 

economia. Nessa perspectiva, o relatório compara o ensino brasileiro aos de países mais 

avançados, onde nesses o ensino superior é dividido em formação geral e profissionalização de 

nível mais alto enquanto que no Brasil os cursos ficam fechados a uma gama de disciplinas e 

cursos obrigatórios (NOVO, 2017).  

Já o segundo desafio gira em torno da qualidade de ensino ofertada, onde “o desafio da 

qualidade do ensino superior só começará a ser resolvido quando o país produzir egressos do 

ensino médio com um nível de aprendizagem adequado” (NOVO, 2017, p.1). Enquanto que o 

terceiro desafio contempla o ambiente institucional, onde o autor fala que no Brasil as IES são 

baseadas na ideia de uma “Universidade de ensino, pesquisa e extensão” (NOVO, 2017, p.1), 

mas não é o que ocorre na prática (NOVO, 2017). 

Para Neves (2007) os inúmeros desafios da educação superior estão ligados a questões, 

tais como: 

[...] a ampliação do acesso e maior equidade nas condições do acesso; formação com 

qualidade; diversificação da oferta de cursos e níveis de formação; qualificação dos 

profissionais docentes, garantia de financiamento, especialmente para o setor público; 

empregabilidade dos formandos e egressos; relevância social dos programas 

oferecidos; e estimulo à pesquisa cientifica e tecnológica (NEVES, 2007, p. 16). 

 

Observa-se que questões que envolvem a qualidade, ampliação do acesso, e estimulo à 

pesquisa são assuntos bastante abordados pelos autores e que merecem destaques nos debates 

referentes aos desafios no ensino superior no Brasil. Muitas dessas questões se devem ao 
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insucesso nos níveis anteriores de ensino com relação a qualidade e a inclusão social, e também 

por a maioria das vagas ofertadas estarem no setor privado (NEVES, 2007). 

Nogueira (2008), elaborou uma reflexão acerca da função da universidade, o momento 

em que ela está passando e o que deve ser feito para que possa sair da “crise” e se tornar 

autônoma. Segundo o autor, a universidade “existe para produzir conhecimento, gerar 

pensamento crítico, organizar e articular os saberes, formar cidadãos, profissionais e lideranças 

intelectuais” (NOGUEIRA, 2008, p. 1), mas não funciona desse jeito na realidade, pois com o 

passar dos anos cada sociedade e cada Estado tem a universidade que pode ter.  

Nos últimos anos a universidade brasileira vem passando por uma crise, associada “à 

restruturação produtiva em curso, à globalização capitalista, à informacionalização e ao modo 

de como se passou a viver a vida, fatores e processos estes que estão modificando as sociedades 

contemporâneas, seus valores e suas instituições” (NOGUEIRA, 2008, p. 1).  

Para Nogueira (2008, p. 2), a ideia de conhecimento se transforma conforme os 

movimentos da história e que o conhecimento “pode ser pensado como um fim em si mesmo, 

que liberta, promove e emancipa, ou como um instrumento de desenvolvimento profissional e 

ajuste, com o qual as pessoas melhoram sua posição relativa diante do mercado de trabalho”. 

Ele menciona que as duas visões existem e que as sociedades têm suas preferências e fazem 

suas escolhas e que com a globalização o conhecimento também se tornou um bem de mercado, 

podendo ser comprado para que as pessoas tenham uma melhor adaptação ao mundo.  

A produção se torna mais importante do que a transmissão, o acúmulo de informações 

ganha destaque diante da reflexão, os resultados passam a ser mensurados com 

obsessão e segundo critérios estranhos à própria lógica do conhecimento, os 

relacionamentos são formatados para gerar respostas no curto prazo, não para se 

promover efetivos intercâmbios intelectuais, o quanto se faz fica mais relevante do 

que o como se faz e o porquê se faz (NOGUEIRA, 2008, p. 2). 

A universidade pública encontra-se na berlinda. É criticada por todos os lados e parece 

estar sendo abandonada pela sociedade, que, instigada por uma visão instrumental da 

formação superior (que deveria apenas preparar o jovem para o mercado), tende a 

olhar sempre com maior desconfiança para a universidade pública, onde haveria 

funcionários demais, ociosidade demais, “filosofia” demais. Chega-se mesmo a 

pensar que a época do ensino superior público já teria passado, engolida por sua 

incapacidade crônica de se adaptar aos novos contextos, aumentar a produtividade e 

a eficiência e formar profissionais com o perfil requerido (NOGUEIRA, 2008, p. 3). 

 

3.2 OS CURSOS SUPERIORES DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

Conforme destacado anteriormente, no debate sobre o papel das IES na formação do 

discente, observa-se a importância do profissional em Administração, que é um profissional 

habilitado para conduzir com excelência os mais diversos setores de uma organização. Sua 
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função é dedicar-se no gerenciamento de recursos necessários, sejam eles, físicos, humanos ou 

financeiros para o aumento da produtividade das entidades, sejam elas públicas, privadas ou de 

setores específicos.   

O profissional de Administração pode trabalhar com recursos humanos, finanças, 

marketing, logística, produção, dentre outros, e talvez seja por isso que é um dos cursos que 

mais forma profissionais no Brasil, conforme dados do INEP (2017b). Devido a sua atuação 

em diversos setores, apesar da crise econômica e do desemprego e de sempre existir empresas, 

o campo de trabalho do administrador é bem amplo e este quase sempre inicia no mundo do 

trabalho de forma rápida. 

O curso de Administração deve estabelecer, como perfil desejado do formando, segundo 

o Art. 3º da Resolução 04/2005 do Conselho Nacional de Educação (CNE) o seguinte: 

 

Capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do 

processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento 

qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações 

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

administrador (CNE, 2005). 

 

Ainda nesse sentido, de acordo com o Art. 5º da Resolução 04/2005,  

 

Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações 

com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e 

contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através 

da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes campos 

interligados de formação: 

 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 

comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as 

tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas;  

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos 

humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e 

orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes à administração; e  

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal 

e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

 

Conforme anexo da Resolução 02/2007 do CNE, a carga horária mínima do curso de 

Bacharelado em Administração é de 3.000 horas, incluindo estágio e atividades 
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complementares. 

Até o final da década de 50, existiam apenas dois cursos de administração. Já em 1990, 

823 cursos funcionavam. No início dos anos 2000 esse número aumentou para 1.462 e, em 

2016, de acordo com o CFA (2018) o número ultrapassava a marca de 5.000 cursos. Em um 

intervalo de mais de 60 anos o ensino de Administração conseguiu alcançar uma dimensão 

significativa na sociedade brasileira, conforme pode ser observado no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Número de Cursos Segundo as Décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000 

DÉCADAS NÚMERO DE CURSOS 

Antes de 1960 2 

1960 31 

1970 247 

1980 305 

1990 823 

2000 1.462 

2005 1.578 

2010 1.805 

2013 2.031 

2016 5.005 

Fonte: Adaptado de CFA (2018 p.1) 

 

A formação do administrador no Brasil começou a ganhar objetivos mais claros na 

década de quarenta. A partir desse período com a necessidade por mão de obra qualificada, de 

mudança e de desenvolvimento da formação social brasileira, consequentemente, surgiu uma 

demanda pela profissionalização do ensino da administração. Neste cenário, a formação de 

pessoal especializado para mudanças, investigação e criação de centros de suporte a questões 

econômicas e administrativas era de suma importância para uma sociedade que passava de um 

estágio agrário para a industrialização (CFA, 2018). 

Essa formação tinha como objetivo formar um profissional apto para atender ao 

processo de industrialização e as novas empresas que estavam chegando ao país. Esse processo 

se desenvolveu aos poucos, mas se legitimou através da regulamentação da profissão em 1965, 

através da Lei nº 4.769, que declara no seu 3º Artigo: 

 

O exercício da profissão de Técnico de Administração é privativo dos bacharéis em 

Administração Pública ou de Empresas, diplomados no Brasil, em cursos regulares de 

ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo 

Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 

1961 (BRASIL, 1965). 

 

Com a regulamentação, procurou-se criar organismos que controlassem o exercício da 

profissão e assim foram criados através da mesma lei, no artigo 6º, o Conselho Federal de 
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Administração (CFA) e os Conselhos Regionais de Administração (CRAs) com a finalidade de 

orientar e disciplinar o exercício da profissão, elaborar o regimento interno, dar execução as 

diretrizes, organizar e manter o registro de administrador e expedir as carteiras profissionais 

(BRASIL, 1965). A partir da Lei nº 7.321 de 13 de junho de 1985, a denominação de técnico 

de Administração foi alterada para administrador.  

Nesse contexto a busca por título universitário foi estimulada devido a relação entre a 

prática profissional e a obtenção de título específico e promoções. Consequentemente, tanto a 

regulamentação da profissão quanto a criação dos conselhos possibilitaram o surgimento de 

instituições privadas que juntamente com as instituições públicas puderam atender a demanda 

de ensino superior desde a década de 50 (CFA, 2018). 

 As primeiras escolas de administração do Brasil, podem ser observadas a partir do 

Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4: Primeiras Escolas de Administração no Brasil 

Escolas/Faculdades/Universidades Cidade Ano 

Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN) São Paulo 1941 

Faculdade de Economia e Administração (FEA/USP) São Paulo 1946 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP/FGV) Rio de Janeiro 1952 

Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais, (FCE/UFMG) 
Belo Horizonte 1952 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP/FGV) São Paulo 1954 

Escola de Administração (EAUFBA) Salvador 1959 

Instituto de Administração (UFRGS) Porto Alegre 1966 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Silva e Fischer (2008).  

 

Embora a Faculdade de Economia e Administração (FEA/USP) tenha sido criada em 

1946, ela só veio oferecer o curso de Administração em 1963, pois, ofertava apenas os cursos 

de ciências contábeis e ciências econômicas que possuíam em sua grade curricular algumas 

disciplinas voltadas a área de administração (CFA, 2018; SILVA; FISCHER, 2008; KERCH, 

2016).  

Cabe destacar, também, que ao longo dos últimos dez anos houve um crescimento 

enorme na oferta de cursos tecnológicos no Brasil, passando de 3.037 em 2006 para 6.216 em 

2016 na modalidade presencial, um aumento de 204% em uma década, como mostra o quadro 

5. Na área de administração, em 2000, existiam apenas 12 cursos superiores de tecnologia e em 

2012 esse número chegou a 3.880, considerando as modalidades presenciais e a distância (CFA, 

2018). 

 O número de cursos de graduação tecnológica no Brasil pode ser observado no Quadro 

5, a seguir, compreendendo o período de 2006 a 2016. 
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Quadro 5: Número de Cursos de Graduação Tecnológica no Brasil – 2006-2016 

Ano Presencial A distância 

2006 3.037 88 

2007 3.702 101 

2008 4.355 162 

2009 4.491 200 

2010 4.775 224 

2011 5.192 286 

2012 5.619 350 

2013 5.798 426 

2014 5.933 480 

2015 6.086 532 

2016 6.216 612 

Fonte: INEP (2017b). 

 

Os cursos superiores de tecnologia (CSTs) começaram a ser ofertados na educação 

profissional brasileira desde os anos 70, a partir da necessidade de formação e qualificação dos 

trabalhadores para atender a demanda das empresas no período da industrialização, no século 

XX. São cursos superiores de formação especializada e de curta duração, que oferecem o grau 

superior de tecnólogo (TAKAHASHI, 2010; CFA, 2018). 

A principal diferença dos cursos de graduação tecnológica e dos cursos de graduação 

tradicionais como licenciatura e bacharelado é o seu propósito, onde os cursos tecnológicos 

veem atender uma demanda do mercado por especialistas de determinada área do conhecimento 

e voltados para a realidade tecnológica do mundo do trabalho, sendo a área de administração 

uma das mais procuradas (TAKAHASHI, 2010). 

 Os CSTs na área de ciências sociais, negócios e direito foram os maiores em números 

de matriculas durante o ano de 2016, com 56,4% do total de matrículas em cursos tecnólogos, 

conforme Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Distribuição da matrícula em cursos tecnológicos por grande área do curso - Brasil 2016 

 
Fonte: INEP (2017b, p. 46). 

 

Um dos fatores que influencia a procura por cursos superiores tecnólogos é a sua 

abordagem, que é considerada mais prática, com o objetivo de formar profissionais que atendem 

diretamente às demandas do mercado de trabalho, bem como a sua duração que também é 

menor, podendo ser de 2 a 3 anos, além do valor que também é mais acessível, podendo chegar 

a metade dos valores oferecidos para um curso de bacharelado. 

Dentre os cursos da área de administração, os mais procurados são Processos 

Gerenciais, Gestão de RH, Logística, Gestão Pública, Gestão Financeira e Gestão Ambiental. 

Além desses cursos existem inúmeros outros como Gestão Hospitalar, Comércio Exterior, 

Marketing, Gestão da Qualidade, Hotelaria, dentre outros (CFA, 2015). 

Para Silva, Oliveira e Oliveira (2015), o mercado de trabalho pode ser entendido como 

um mecanismo de oferta e procura, de troca de bens, onde a globalização e os avanços 

tecnológicos estão deixando-o cada vez mais exigente em relação a inserção de novos 

colaboradores. 

Segundo Campos e Rosa (2009) cada país ou região demanda por um profissional de 

administração que atenda às suas necessidades e que possua características inerentes aos ramos 

de atividade produtivas e comerciais predominantes do local. 

Em pesquisa realizada por Campos e Rosa (2009), afim de identificar o perfil do 

profissional de administração em conformidade com as exigências do mercado, ao qual estudou 

agências de recrutamento e seleção da cidade de João Pessoa/PB, identificou-se que o mercado 

e o número de oportunidades para administradores estavam em grande expansão. Apesar de o 

mercado para profissionais em administração sinalizar para uma perspectiva de crescimento, 

também foi possível identificar um aumento da parcela de jovens profissionais formados que 
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não conseguiam uma alocação no mercado de trabalho. Os resultados mostraram que embora 

os profissionais possuam conhecimento técnico adequado, apresentavam carência de 

habilidades e competências exigidas, que são adquiridas, em sua grande maioria, com a 

experiência profissional. Das 4 empresas analisadas, apenas uma destacou que não considera a 

experiência um pré-requisito na hora de contratar um profissional.  

Para Murad (2017, p. 87) “há os estágios criados pelas instituições de ensino como 

forma de complementar a formação e facilitar o acesso ao mercado, sendo reconhecido por 

organizações e estudantes como uma forma legítima (e as vezes necessária) para ingresso na 

esfera laboral”. 

Entre as habilidades e competências mais exigidas estão a de saber decidir e solucionar 

problemas, conduzir mudanças, obter cooperação e solucionar conflitos, respeitar os valores 

humanos e considerar as diferenças individuais, capacidade de auto planejar, entre outras 

(CAMPOS; ROSA, 2009). 

Segundo Murad (2017) é crescente a exigência por profissionais mais qualificados e 

com habilidades variadas, onde as habilidades humanas têm sido demandadas cada vez mais 

pelas empresas.  

Em relação aos profissionais de administração, visto que é o segundo maior curso em 

números de matrículas no país (INEP, 2017b), com consequentemente aumento na concorrência 

por uma oportunidade no mercado de trabalho, estar de acordo com o perfil de exigência das 

empresas é de extrema importância. Atualmente as empresas não oferecem mais estabilidade 

ou perspectivas de crescimento, onde o trabalhador passa a ser responsável por sua própria 

qualificação que tem sido considerada um diferencial para inserção e sobrevivência no mercado 

de trabalho (MURAD, 2017). 

Nesse contexto, para fazerem parte do novo mundo do trabalho é necessário que os 

profissionais em administração se mantenham constantemente qualificados e atualizados as 

novas tendências das empresas que exigem um perfil profissional “flexível, o dinâmico, 

competitivo e exigente” (MURAD, 2017, p. 94). 

 

3.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

 

Qualquer atividade no mundo empresarial, e até mesmo pessoal, envolve a alocação de 

recursos financeiros. As finanças corporativas é o processo da área de finanças que envolve as 

decisões financeiras tomadas pelos negócios e as ferramentas e análises necessárias para tal 

fim. No caso dos administradores, estes possuem três decisões no campo das finanças: (i) 
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decisão financeira – que envolve captação de recursos e gestão de capital dos recursos de curso 

prazo (capital de giro); (ii) decisão de investimento – relacionado com o planejamento do 

orçamento de capital; e (iii) distribuição de dividendos – que se relaciona com a definição com 

a política de remuneração dos investidores pela empresa (ASSAF NETO, 2014). 

A administração financeira de uma empresa se torna seu coração, onde uma boa gestão 

de onde, como e quando investir seus recursos é de fundamental importância para a 

sobrevivência e crescimento da mesma. As finanças corporativas preocupam-se com a alocação 

mais eficiente dos recursos e a seleção mais adequada de suas fontes de financiamento, não 

devendo predominar uma maior preocupação com o desempenho isolado de um ativo, mas com 

o reflexo que determinada decisão causa em toda a organização (ASSAF NETO, 2014). 

Nesse contexto, destaca-se as finanças pessoais que consiste no processo de gerir de 

forma eficaz as remunerações e despesas pessoais (LAIA; PASSOS, 2016).  

Para Olipio e Marleni (2013) finanças pessoais significa planejar como e quando 

comprar, sendo o grande diferencial das pessoas que possuem um bom controle de suas finanças 

pessoais as formas como elas encaram o dinheiro. 

Para Pinheiro (2013) apud Olipio e Marleni (2013, p. 189) o desconhecimento 

financeiro pode levar as pessoas a serem vítimas de uma série de práticas enganosas utilizadas 

pelo mercado para estimular o consumo. Com isso, tanto as finanças pessoais quanto as 

finanças corporativas necessitam de um planejamento financeiro adequado, avaliando todos os 

gastos e riscos a fim de se manterem estáveis. 

O ensino da administração financeira deve começar desde as séries iniciais da educação, 

sendo a educação financeira o processo pelo qual as pessoas (consumidores e investidores) 

melhoram sua compreensão sobre conceitos e produtos financeiros, por meio da informação, 

instrução e orientação (LAIA; PASSOS, 2016).  

A gestão das finanças pessoais serve de base para uma tomada de decisão mais 

consciente, diminuindo a possibilidade de erros e mostrando ser uma ferramenta capaz de 

diminuir interferência de fatores emocionais nas decisões (ANDRADE; LUCENA, 2014). 

Assim, segundo Andrade e Lucena (2014) o aumento da educação financeira tem 

impactos positivos na vida empresarial e pessoal dos indivíduos, pois aumenta o bem-estar, 

ajuda a reduzir as pressões sociais e psicológicas, o stress e doenças.  

Segundo Savoia Saito e Angelis (2007) apud Andrade e Lucena (2014, p. 51) é 

“evidente que não há uma preocupação por parte dos governantes em oferecer uma capacitação 

adequada à população para que possam tomar decisões no âmbito financeiro”, ficando evidente 

o porquê que de cada 10 consumidores, 8 não conseguem fechar as contas do mês com a renda. 
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Para Lucci et al. [21--, p. 4] “a importância da educação financeira pode ser vista sob 

diversas perspectivas e que sob a perspectiva de bem-estar pessoal, jovens e adultos podem 

tomar decisões que comprometerão seu futuro”.  

Destacam Braunstein e Welch (2002) apud Lucci et al. [21--, p. 4] as operações de 

mercado e as forças competitivas ficam comprometidas quando consumidores não tem 

habilidade para administrar efetivamente suas finanças. 

Sendo assim, podemos ver como os autores se complementam ao conceito e importância 

da educação financeira para todos, sendo que com a educação financeira as pessoas ficam mais 

seguras e felizes em suas decisões de compra. 

Assim,  

[...] a educação financeira é fundamental para a sociedade brasileira e torna-se de 

grande importância inseri-la no contexto político nacional visto que influencia 

diretamente nas decisões de indivíduos e famílias brasileiras (SAVOIA; SAITO; 

SANTANA (2007) apud OLIPIO; MARLENI, 2013, p. 186). 

 

Atualmente a educação financeira tem feito parte de diversos debates sobre sua inserção 

no currículo escolar, principalmente depois da Lei nº 7.397, de 22 de dezembro 2010 que 

instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), a mesma, age em 

conformidade com algumas diretrizes como: atuação permanente e em âmbito nacional,  

gratuidade das ações de educação financeira, prevalência do interesse público, atuação por meio 

de informação, formação e orientação, formação de parcerias com órgãos e entidades públicas 

e instituições privadas e avaliação e revisão periódicas e permanentes. 

O primeiro levantamento da ENEF (2013) identificou cerca de 100 iniciativas voltadas 

a orientação da educação financeira, e para que se tivesse maior precisão dos dados em 2013 

foi realizado o primeiro mapeamento de projetos existentes no país, onde foram identificadas 

803 iniciativas, das quais 60% são absolutamente gratuitas. Já em 2018, o resultado mostrou 

mais de 1.300 iniciativas em todo o Brasil, entre escolas do ensino médio e universidades, 

públicas e privadas, associações, cooperativas e órgãos da iniciativa privada (ENEF, 2018). 

Foram identificados quatro grupos que atuam predominantemente com a educação 

financeira: a educação financeira para o futuro, que privilegia o ensino para crianças e jovens; 

a democratização da educação financeira, cujo objetivo é introduzir temas financeiros à 

população; consultorias especializadas, que oferece a venda, treinamento e consultoria; e, 

empresas privadas com foco no mercado de atuação, que visa qualificar seus mercados. Das 

iniciativas, 70% são pertencentes à iniciativa privada e ao setor público (ENEF, 2009). 

O estudo de Bacellar (2016), verificou que 86% dos discentes estudados indicaram 
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melhorar sua compreensão sobre assuntos financeiros por meio de jornais, internet e outros e 

destes 43% concordaram que melhoraram sua compreensão através desta busca. Ainda sobre a 

educação financeira, apenas 45% dos estudantes costumavam efetuar cursos relacionados a 

educação financeira e 62% dos estudantes afirmam realizar com frequência leituras de assuntos 

relacionadas finanças. No que se refere ao nível de endividamento, apenas 12% afirmam com 

grau de certeza não possuírem dividas. Dos estudantes analisados 65% informaram que se 

consideram bem informados para tomarem decisões financeiras, destes, 55% afirmaram que 

não controlam mensamente seus gastos, sendo que, dos estudantes analisados, apenas 28% 

efetuavam um planejamento financeiro anual. 

Em estudo feito por Ribeiro et al. (2009), com o objetivo de avaliar a propensão ao 

endividamento e os gastos dos estudantes de Administração da Universidade Federal de Santa 

Maria, onde através de um questionário, buscou-se avaliar a influência de fatores 

comportamentais (materialismo, cartão de crédito) e de perfil (gênero, idade e religião), numa 

amostra de 168 entrevistados em sala de aula, os resultados mostraram que 55,4% dos 

entrevistados eram do sexo feminino, a maioria (95,8%) era solteiro, 97% não tinha filhos, e 

60% moravam em casa própria. Entre os entrevistados, 25,3% estava desempregado e apenas 

22,9% tinha trabalho remunerado. Com relação a renda familiar, 35,7% recebiam de 1 a 3 

salários mínimos, gastavam menos do que ganhavam (58,3%) e frequentemente realizavam 

poupança (41,7%). Ademais, 69,7% afirmaram que sempre pagavam o total de suas faturas, 

onde a maioria delas estava no crediário (29,5%). No quesito comportamento, a maioria 

afirmou que admirava pessoas que possuíam bens e que comprar as dava prazer e felicidade. A 

partir dos resultados, conclui-se que o consumo dos entrevistados está inteiramente ligado a 

questões comportamentais, onde o prazer e a felicidade são os maiores fatores para os gastos, 

e que, em média, conseguiam poupar 22,76% de sua renda. 

Em pesquisa realizada por Andrade e Lucena (2014), com o objetivo de identificar o 

nível de educação financeira de estudantes graduandos da área de Contabilidade e Engenharia 

de uma Universidade Federal e a influência que os fatores emocionais exercem nessas escolhas, 

utilizou se a pesquisa descritiva e bibliográfica, com estudos através da aplicação de 

questionários a 240 alunos. Em relação ao perfil dos estudantes, a maioria era do sexo 

masculino, entre 19 e 25 anos, cursando entre o primeiro e o quinto período. De acordo com os 

resultados obtidos, 63,6% dos estudantes se sentem preparados para gerir suas finanças 

pessoais, onde apenas 34% concordam parcialmente que a educação financeira é o caminho 

mais indicado quando o assunto é finanças pessoais. 

No que tange a influência dos fatores emocionais nas escolhas, os autores identificaram 
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que 28,02% afirmavam já ter comprado algo sem necessidade apenas por inveja, 35,86% já 

compraram apenas por prazer e 40,71% apenas por estética sem levar em conta o custo-

benefício. Assim, a pesquisa demonstrou que embora os alunos acreditavam estarem 

preparados para gerenciar suas finanças pessoais, ainda são influenciados por seus sentimentos. 

Na pesquisa realizada por Gonzalez Junior, Melo e Silva (2015), com objetivo de 

analisar o orçamento familiar como uma ferramenta para gerir os recursos financeiros de pais 

universitários, na qual realizou-se um estudo exploratório, descritivo, de abordagem mista, 

através de um questionário, que foi realizado com os estudantes da Faculdade Adventista da 

Bahia que eram pais, sendo uma população de 200 estudantes e uma amostra aleatória de 25%, 

50 estudantes. No que tange ao perfil dos alunos pesquisados, 50% era do sexo feminino e 50% 

do sexo masculino, 86% dos indivíduos eram casados e a maioria eram dos cursos de Teologia 

(30%) e Administração (22%) e 50% tinha apenas 1 filho. Os resultados obtidos mostraram que 

58% dos entrevistados alegam que fazem uso de algum planejamento financeiro, onde destes, 

82% usam apenas anotações como ferramenta de controle dos gastos. A pesquisa mostrou que 

86% destes pais possuem interesse em aprender mais sobre ferramentas que os ajudem e 

auxiliem a fazer o controle correto dos gastos e investimentos e apenas 24% realizam poupança. 

Em estudo realizado por Dias et al. (2017) buscou-se apresentar o comportamento 

financeiro dos estudantes universitários dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas de uma Instituição Federal de Ensino Superior, a partir da pesquisa 

exploratória, bibliográfica, através de questionário, onde a população dos 3 cursos era igual a 

402 alunos e a amostra foi formada por 133 alunos, 33%. Os resultados mostraram que 43,52% 

dos respondentes eram do curso de Administração, 32,82% eram do curso de Ciências 

Contábeis e 23,66% era do curso de Ciências Econômicas, onde a maioria era do sexo 

masculino, com 21 a 25 anos, solteiro, sem filhos e exercendo trabalho remunerado. Em relação 

as questões de ordem financeira, 87,78% afirmaram que sabiam o que era educação financeira, 

39,13% adquiriu conhecimento através da família, 34,16% de revistas, livros, TV e/ou internet, 

19,87% afirmaram que adquiriu conhecimento somente através da universidade e 6,84% 

através de amigos e escola. 

Ainda nesse sentido, os autores verificaram que a maioria (67,18%), afirmaram realizar 

o controle de suas finanças, enquanto que 57,26% dos respondentes disseram que não possuem 

independência financeira. No caso da perda total de suas fontes de renda, 45,82% afirmaram 

que não conseguiriam se manter no mesmo padrão de vida apenas com suas economias, 25,19% 

manteriam o padrão por aproximadamente 1 a 3 meses, 19,84% viveriam no mesmo padrão de 

4 a seis meses e apenas 9,15% viveriam de sete a mais de 12 meses apenas com suas economias. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

4.1 O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL E O CENSO DO INEP 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2016 do INEP, publicado em 2017, 

existiam 5.005 cursos de administração no Brasil, sendo 511 a distância e 4.494 presenciais, 

sendo que dentre os cursos presenciais, 185 estavam na Bahia.  

Com relação as IES que ofertam o curso de administração, observou-se 2.379 

instituições que oferecem o curso no Brasil, sendo 152 a distância e 2.227 presenciais. No que 

se refere as IES presenciais, tem-se 231 em instituições de ensino superior públicas e 1.996 em 

instituições privadas, sendo que dentre as presenciais 120 estão na Bahia, das quais 29 estão em 

Salvador (INEP, 2017a).  

De acordo com o INEP (2017a) o número de cursos de administração por região do país 

pode ser observado no Quadro 6, a seguir. 

 

Quadro 6: Cursos de Administração Presenciais por Região do Brasil 

Região Quantidade de cursos 

Região Norte 314 

Região Nordeste 751 

Região Centro-Oeste 375 

Região Sudeste 2.225 

Região Sul 829 

TOTAL 4.494 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com o INEP (2017a). 

 

Como observa-se no quadro 6, a maior quantidade de cursos de administração no Brasil 

se encontra na região sudeste, seguida pela região sul, região nordeste, região centro-oeste e 

região norte. A região sudeste se destaca com 49,5%, tendo o total de 2.225 cursos de 

administração, sendo o estado de São Paulo o que possui a maior quantidade, com 1.403 cursos. 

Assim, verifica-se que o estado de São Paulo se destaca por possuir a maior rede empresarial 

do país, desde nacionais a multinacionais, e possuir os municípios mais desenvolvidos do país. 

Os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro que também se encontram na região sudeste 

e o estado do Rio Grande do Sul que se encontra na região sul, possuem juntamente com o 

estado de São Paulo 55% de todos os negócios do país (EMPRESÔMETRO apud TERRA, 

2014), ou seja, mais da metade das empresas, por isso, pode-se inferir o porquê de concentrarem 

a maior quantidade de cursos de administração com 436, 304 e 323 cursos, respectivamente 

(INEP, 2017a). 

O curso de administração se encontra em sua maioria em instituições privadas, por estas 
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representarem 89,6% das instituições que oferecem o curso.  

No ano de 2016 o número de matrículas foi de 1.212.231 em cursos de Administração 

por todo o país, sendo 12,3% em instituições públicas e 87,7% em instituições particulares 

como mostra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Número de Matrículas no Curso de Administração no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com o INEP (2017a). 

 

O curso ficou em primeiro lugar no número de matrículas durante 5 anos consecutivos 

(2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), passando a ficar em segundo lugar a partir do ano de 2014, 

quando o curso de direito assumiu a liderança, conforme mostra o Quadro 7 (INEP, 2017b).  

 

Quadro 7: Os 3 Maiores Cursos de Graduação em Relação ao Número de Matrículas 

Ranking de Matrículas 

Ano 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

2009 Administração Direito Pedagogia 

2010 Administração Direito Pedagogia 

2011 Administração Direito Pedagogia 

2012 Administração Direito Pedagogia 

2013 Administração Direito Pedagogia 

2014 Direito Administração Pedagogia 

2015 Direito Administração Pedagogia 

2016 Direito Administração Pedagogia 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com o INEP (2017b) 

 

4.2 ANÁLISE DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE SALVADOR-BA E 

SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DOS BACHARÉIS EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

De acordo com o INEP (2016), foram identificadas 43 IES na cidade de Salvador, entre 

as IES, apenas 4 são públicas, sendo uma universidade federal, uma universidade estadual e 
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dois institutos federais, todas as outras 39 instituições são privadas, correspondendo a um total 

de 90,6% das instituições de ensino superior da cidade de Salvador de acordo com o censo de 

2016 (INEP, 2017b).  

Entre as IES, 2 são centros universitários, 35 são faculdades, 4 são universidades e 2 são 

institutos federais, conforme o quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8: Organização Acadêmica das IES com Base no Censo 2016 no INEP 

IES 
Unidade Administrativa 

Público Privado 

Centro Universitário  2 

Faculdade  35 

Universidade 2 2 

IFs e Cefets 2  

Total por unidade 4 39 

TOTAL 43 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com o INEP (2017b) 

 

Das 43 IES, apenas 29 oferecem o curso de Bacharelado em Administração, 

constituindo 67% das instituições presentes na cidade de Salvador. Das 29 IES que ofertam o 

curso de Bacharelado em Administração, apenas foram encontradas as matrizes curriculares, 

nos sites em 23 instituições, correspondendo a uma amostra de 79%. 

As 29 IES oferecem o curso de Bacharelado em Administração em diferentes turnos, 

sendo eles: diurno, noturno, diurno e noturno, matutino e noturno, matutino, vespertino e 

noturno como mostra o Quadro 9. 

 

Quadro 9: Turno em que as IES ofertam o curso de Bacharelado em Administração 

Turno Quantidade de IES 

Diurno 1 

Noturno 5 

Diurno e noturno 2 

Matutino e noturno 13 

Matutino, vespertino e noturno 1 

Não disponibilizado/encontrado 7 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Das 23 instituições que ofertam o curso de Bacharelado em Administração analisadas, 

91% possuem a duração de 4 anos e 9% a duração de 4 anos e meio, atuando em regime 

semestral, com 8 ou 9 semestres. Essas IES possuem carga horária de 3.000 a 3.558 horas, 

sendo que 15 instituições apresentam cursos com carga horária de 3.060 a 3.558 horas e 8 

instituições apresentaram matrizes com carga horária de 3.000 horas, atendendo ao mínimo, de 

acordo com o anexo da Resolução 02/2007 do CNE. 



35 

 

Nesse sentido, verificou-se na presente pesquisa que 70% das IES possuem entre 7 a 9 

disciplinas da área de finanças em suas matrizes curriculares, 13% possuem entre 10 e 13 

disciplinas, e 17% possuem entre 1 a 6 disciplinas como mostra o Quadro 10. 

 

Quadro 10: Disciplinas da área de finanças por IES 

Quantidade de disciplinas da área de finanças IES 

1 1 IES 

5 1 IES 

6 2 IES 

7 6 IES 

8 5 IES 

9 5 IES 

10 1 IES 

11 1 IES 

12 1 IES 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Observou-se diversas disciplinas da área de finanças nas matrizes curriculares das IES 

pesquisadas, podendo ser divididas entre disciplinas de formação básica, formação 

profissionalizante e estudos quantitativos. De todas as disciplinas da área de finanças 

encontradas nas matrizes curriculares dos cursos de administração analisados, 28% foram de 

disciplinas de formação básica, 33% de disciplinas de formação profissionalizante e 39% de 

disciplinas de estudos quantitativos. 

As disciplinas de formação básica como contabilidade de custos, gerencial e geral são 

disciplinas fundamentais que possuem o foco de integrar o estudante ao campo gerencial, 

estabelecendo relações entre a administração e outras áreas do saber, e que possibilita os 

profissionais a tomarem decisões sobre as operações diárias de uma organização. Observou-se 

que essas disciplinas foram mais ofertadas entre os primeiros semestres da graduação, entre o 

1º e o 4º semestre. 

Já as disciplinas de formação profissionalizante como administração financeira e 

orçamentária, finanças corporativas, auditoria e mercado financeiro possuem o foco em 

preparar o discente para o mercado de trabalho e foram mais ofertadas entre o 4º e o 7º semestre, 

já nas fases finais da graduação buscando preparar o discente para os ramos mais comuns da 

atividade profissional, capacitando o acadêmico ao exercício de sua profissão e a realidade 

empresarial. 

As disciplinas de estudos quantitativos como matemática, estatística, matemática 

financeira e métodos quantitativos traz meios para desenvolver a capacidade do discente de 

trabalhar com ferramentas estatísticas, probabilísticas, dentre outras, visando sólida formação 
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matemática, aplicando suas tecnologias em procedimentos inerentes à administração 

(OLIVEIRA, 2010). Foram mais ofertadas entre o 1º e o 4º semestre. A seguir, no Quadro 11 

apresenta-se as disciplinas de finanças mapeadas nas matrizes dos cursos. 

 

Quadro 11: Disciplinas da área de finanças encontradas nas matrizes curriculares das IES de acordo 

com o semestre 

DISCIPLINA 
Quantidade de Instituições por semestre 

Total por 

disciplina 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Formação Básica 

Contabilidade de Custos 1   9 4 2 2 -  -  -  18 

Contabilidade Geral 6 8 5 1     -    - 20 

Contabilidade Gerencial - 2 1 5 1 1 1 -  -  11 

Total  7 10 15 10 3 3 1 0 0 49 

Formação Profissional 

Administração Financeira e 

Orçamentária I 
 - -  2 3 4 5 -  -  - 14 

Administração Financeira e 

Orçamentária II 
-  -  -  -  3 3 2 -  -  8 

Análise das Demonstrações 

Financeiras 
2 -  1 1 1 1 1 -  -  7 

Auditoria -  -  -  -  -  1 -  2 -  3 

Finanças Corporativas 1 1 2 1 3 3 -  -  -  11 

Gerenciamento Orçamentário -  1 -  1 3 1 3 -  -  9 

Mercado de Capitais -  -  -  -  -  2 -  1 -  3 

Mercado Financeiro -  - -  1 -  2 1 -  -  4 

Total 3 2 5 7 14 18 7 3 0 59 

Estudos Quantitativos 

Estatística -  3 10 3 1 -  -  -  -  17 

Estatística Aplicada - 1 -  2 3 1 -  1 -  8 

Matemática 10 -  -  -  1 -  -  -  -  11 

Matemática Aplicada 2 6 -  1 -  1 - -  -  10 

Matemática Financeira -  5 8 4 2 -  1 -  -  20 

Métodos Quantitativos -  -  1 -  2 1 -  -  -  4 

Total 12 15 19 10 9 3 1 1 0 70 

TOTAL 22 27 39 27 26 24 9 4 0 178 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

No tocante as disciplinas de educação financeira e de finanças pessoais não foram 

encontradas nenhuma disciplina relacionada nas matrizes curriculares dos cursos de 

Bacharelado em Administração das 23 IES analisadas.  

Observou-se que as disciplinas encontradas são voltadas as finanças empresariais como 

administração financeira e orçamentária, análise das demonstrações financeiras, auditoria, 

contabilidade geral e gerencial e finanças corporativas. A partir dos achados da presente 

pesquisa, o pressuposto “a”, formulado na introdução foi refutado, pois os cursos de graduação 

em Administração, ofertados por IES na cidade de Salvador, não ofertam componentes 

curriculares relacionadas a gestão das finanças pessoais dos seus discentes. 
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Já com relação ao pressuposto “b”, este foi confirmado, pois os componentes 

curriculares previstos nas matrizes dos cursos de graduação Administração, ofertados por IES 

na cidade de Salvador, no que se refere as disciplinas profissionais da área de finanças, estão 

voltadas para a gestão das finanças corporativas. 

Contudo, é importante ressaltar que não se pode afirmar com 100% de certeza que em 

sala de aula os docentes não abordem a temática, pois não foi realizado um estudo nos planos 

de cursos e nem em sala de aula com os discentes, limitando-se a analisar as matrizes 

curriculares e a existência dos componentes nos fluxos dos cursos. 

Todas as disciplinas encontradas da área de finanças trazem um víeis para gerenciar as 

finanças empresariais, fazendo com que se destaque mais uma vez a importância da inserção 

de disciplinas de finanças pessoais e educação financeira nos currículos dos cursos de 

Bacharelado em Administração, ainda que de forma transversal ou interdisciplinar. Pois, 

segundo Andrade e Lucena (2014) a educação financeira contribui para uma qualidade de vida 

saudável, a boa gestão das finanças pessoais e familiares, bem como a viabilização de projetos 

e sonhos. Ademais, as técnicas das finanças empresariais também podem ser empregadas nas 

finanças pessoais, ajudando a controlar e planejar melhor o orçamento pessoal.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo geral analisar se os cursos de bacharelado em 

Administração ofertados na cidade de Salvador-Ba, contemplavam em suas matrizes 

curriculares componentes que contribuam para a educação financeira dos Bacharéis em 

Administração. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental, descritiva, de natureza bibliográfica, 

cujo dados secundários foram obtidos a partir das matrizes curriculares dos cursos de 

administração ofertados na cidade de Salvador, assim como os dados das IES foram obtidos 

junto a base de dados do INEP, referente ao ano de 2016, publicado em 2017. 

Quanto a análise da contribuição das IES que ofertam o curso de administração no que 

se refere a oferta de disciplinas versando sobre a educação financeira dos discentes, verificou-

se que os componentes curriculares ofertados estão voltados para o gerenciamento empresarial, 

não observando componentes versando sobre finanças pessoais, pois nenhuma das disciplinas 

encontradas estavam relacionadas as finanças pessoais e educação financeira. 

Com base no estudo pode se perceber a educação financeira como um instrumento de 

orientação, controle e uso adequado dos recursos pessoais e também como um processo de 

desenvolvimento das habilidades necessárias para a tomada de decisões. Com a finalidade de 

possibilitar ao administrador formação que integre capacidade de gestão tanto dos recursos das 

entidades, quanto de recursos pessoais, é preciso que sejam adotadas políticas públicas que 

versem para que sejam implantadas nas matrizes curriculares dos cursos de Administração, a 

temática educação financeira, para que competência de gestão de finanças pessoais também 

sejam desenvolvidas, discutindo o assunto de forma como componente obrigatório nas matrizes 

curriculares dos cursos de Administração, ou por meio de componente curricular optativo, 

tendo em vista a sua importância para a formação pessoal e profissional dos graduandos. 

  Verificou-se ainda que os cursos de graduação em Administração, ofertados por IES na 

cidade de Salvador não ofertam componentes curriculares relacionadas a gestão das finanças 

pessoais dos seus discentes. Ademais, observou-se que os componentes curriculares previstos 

nas matrizes curriculares dos cursos de graduação em Administração, ofertados por IES na 

cidade de Salvador, no que se refere as disciplinas profissionais da área de finanças, todas estão 

voltadas para a gestão das finanças empresariais. 

Assim, conclui-se que, os cursos de bacharelado em Administração ofertados na cidade 

de Salvador, não contemplam em suas matrizes curriculares componentes que contribuam para 

a educação financeira dos Bacharéis em Administração e, portanto, não podem garantir que os 
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discentes possuam uma educação financeira sobre as suas finanças pessoais. 

Como pesquisas futuras, recomenda-se o estudo nas ementas das disciplinas 

encontradas nas matrizes curriculares dos cursos e um estudo com amostras de discentes das 

instituições, de modo a avaliar se possuem alguma relação com a educação financeira em suas 

aulas e a ampliação da amostra da pesquisa para não só no curso de administração, mas para 

em outros cursos das ciências sociais aplicadas visando melhorar a representatividade dos 

resultados, bem como, adaptar e aplicar a pesquisa com estudantes da educação básica, pois a 

maioria dos estudos identificados na literatura são direcionados ao ensino superior e aos 

docentes. 

 

 

  



40 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Jefferson Pereira de. LUCENA, Wenner Glaucio Lopes. A Influência da 

Educação Financeira e os Fatores Emocionais: Um Estudo com Alunos de Contabilidade e 

Engenharia. Revista de Administração e Negócios da Amazônia, v.6, n.3, set/dez. 2014. 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. – 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2014. 

 

BACELLAR, Flávia da Rocha. Um estudo sobre a alfabetização financeira dos discentes 

do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal da Bahia – IFBA. 44 f. 

2016. Monografia - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 

2016. 

 

BARRÍA, Cecilia. A próxima crise econômica mundial pode ser pior que a de 2008? BBC 

Mundo. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43504687>. 

Acesso em: 14 jul. 2018. 

 

BARRUCHO, Luís Guilherme. Entenda as medidas do governo para estimular a 

economia. BBC Brasil. 2012. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/05/120528_entenda_medidas_governo>. 

Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

BRASIL. DECRETO N.º 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965. Dispõe sobre o exercício 

da profissão de Administrador e dá outras providências. Brasília, 9 de setembro de 1965 

 

BRASIL. DECRETO Nº 7.397, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010. Institui a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira - ENEF, dispõe sobre a sua gestão e dá outras 

providências, Brasília, 22 de dezembro de 2010. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7397-22-dezembro-2010-609805-

normaatualizada-pe.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

 

BRASIL. DECRETO Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm>. Acesso em: 22 maio 2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43504687
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/05/120528_entenda_medidas_governo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm


41 

 

 

CAMPOS, Ilka Maria Soares. ROSA, Maria Nilza Barbosa. O administrador e o mercado 

de trabalho: análise do perfil exigido pelas empresas em João Pessoa/PB. VI CONVIBRA 

– Congresso Virtual Brasileiro de Administração - 2009.  

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO 

(CNC). Perfil do endividamento das famílias brasileiras em 2017. Disponível em: 

<http://cnc.org.br/central-do-conhecimento/pesquisas/economia/perfil-do-endividamento-das-

familias-brasileiras-em-2017>. Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO (CFA). História da Profissão. Disponível 

em: <https://cfa.org.br/administracao-administracao/administracao-historia-da-profissao/>. 

Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO (CFA). Perfil, Formação, Atuação e 

Oportunidades de Trabalho do Administrador e do Tecnólogo -  2015. PESQUISA 

NACIONAL SISTEMA CFA/CRAs. 2015. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE 

JULHO DE 2005. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Administração, bacharelado, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, 19 de junho de 2007, Seção 1, p. 6. 

 

DIAS, C. O.; AREANAS, N. V. S.; ARENAS, M. V. S.; SILVA, R. M. P. Perfil da 

Educação Financeira dos Acadêmicos dos Cursos de Ciências Contábeis, Administração 

e Economia de uma instituição federal de ensino superior brasileira. In: XVII Colóquio 

Internacional de Gestão Universitária. 22, 23 e 24 de novembro de 2017. Mar del Plata – 

Argentina. 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - ENEF. Relatório Analítico 

ENEF. Disponível em: <http://www.vidaedinheiro.gov.br/>. Acesso em: 22 maio 2018. 

 

GONZALEZ JUNIOR, Ivo Pedro. MELO, Edinaldo Rodrigues. SILVA, Kelvio Santos. 

Orçamento familiar como ferramenta de auxílio no gerenciamento dos recursos dos 

http://cnc.org.br/central-do-conhecimento/pesquisas/economia/perfil-do-endividamento-das-familias-brasileiras-em-2017
http://cnc.org.br/central-do-conhecimento/pesquisas/economia/perfil-do-endividamento-das-familias-brasileiras-em-2017
https://cfa.org.br/administracao-administracao/administracao-historia-da-profissao/
http://www.vidaedinheiro.gov.br/


42 

 

recursos financeiros de pais universitários. 1º CONGENTI – Congresso de Gestão, 

Negócio e Tecnologia da Informação. 2015. 

 

HERLING, Luiz Henrique Debei; MORITZ, Gilberto de Oliveira; COSTA, Alexandre 

Marino; MORITZ, Mariana Oliveira. FINANÇAS CORPORATIVAS: SUA 

ORGANIZAÇÃO E BASE EPISTEMOLÓGICA. Revista de Ciências da Administração, vol. 

16, núm. 39, agosto-, 2014, pp. 179-193. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS – INEP. Sinopse Estatística da Educação 

Superior 2016. Brasília: Inep, 2017a. Disponível em:  <http://portal.inep.gov.br/basica-

censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 30 jul. 2018.   

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS – INEP. Censo da Educação Superior 2016. 

Brasília-DF. 31 ago. 2017b. 

 

KERCH, A. L. . A Administração no Brasil: refletindo Sobre Cursos, Currículos e 

Formação do Administrador. In: XVI Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão, 2016, Caxias do Sul - RS. XVI Mostra de Iniciação Científica, Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão. Caxias do Sul - RS: Universidade de Caxias do Sul - UCS, 

2016. 

 

KÜHL, Marcos Roberto. VALER, Tatiana. GUSMÃO, Ivonaldo Brandani. Alfabetização 

Financeira: Evidências e Percepções em uma Cooperativa de Crédito. Sociedade, 

Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, mai/ago 2016. 

 

LAIA, Eliane da Silva. PASSOS, Eliane Tavares dos. Finanças pessoais: um olhar de como 

os acadêmicos de diferentes cursos de ensino superior gerenciam suas finanças pessoais. 

Revista Caribenha de Ciências Sociais. 2016. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 1998. 

 

LUCCI, Cintia Retz. ZERRENNER, Sabrina Arruda. VERRONE, Marco Antonio Guimarães. 



43 

 

SANTOS, Sérgio Cipriano dos. A influência da educação financeira nas decisões de 

consumo e investimento dos indivíduos. [21--]. 

 

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 

planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 

análise e interpretação de dados. - 7. Ed. – São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MARTELLO, Alexandro. Governo reduz IPI de carros e tributo sobre operações de 

crédito. G1 G1 Globo. 2012. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/governo-reduz-ipi-de-carros-e-tributo-sobre-

operacoes-de-credito.html>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. Mais de 1,2 mil brasileiros usam notas do Enem 

em Portugal. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-

superior-1690610854/63281-mais-de-1200-brasileiros-usaram-notas-do-enem-para-ingressar-

em-ies-portuguesas>. Acesso em: 20 set. 2018. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007. Dispõe 

sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Diário Oficial da União, 

Brasília, 19 de junho de 2007, Seção 1, p. 6. 

 

MURAD, Isabela. O MERCADO DE TRABALHO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO: 

analisando a formação profissional e as demandas das organizações. Periódico dos 

Programas de Graduação e Pós-Graduação em Administração e Recursos Humanos. Revista 

Foco. ISSN 1981-223X. V. 10, nº2, jan./jul. 2017. 

 

NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Desafios da educação superior. Sociologias, Porto Alegre, 

ano 9, nº 17, jan/jun, 2007, p. 14-21. 

 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Qual o Papel da Universidade? Universidade, Conhecimento 

e Opinião. Disponível em: <http://marxbrito.blogspot.com.br/2008/02/qual-o-papel-da-

universidade.html>. Acesso em: 22 fev. 2018. 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/governo-reduz-ipi-de-carros-e-tributo-sobre-operacoes-de-credito.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/governo-reduz-ipi-de-carros-e-tributo-sobre-operacoes-de-credito.html


44 

 

NOVO, Benigno Núñez. Os desafios da educação superior no Brasil. Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5208, 4 out. 2017. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/60966>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

 

OLIPIO, Claudir. MARLENI. Planejamento financeiro: Fugindo das dívidas. Revista da 

Universidade do Rio Verde, Três Corações, v. 11, n. 2, p. 183-191, ago./dez. 2013. 

 

OLIVEIRA, T.; VIANA, A. P. S.; BOVETO, L.; SARACHE, M. V. Escola, conhecimento, e 

formação de pessoas: considerações históricas. Politicas Educativas, Porto Alegre, v. 6, n.2, 

p. 145-160, 2013 – ISSN: 1982-3207. 

 

OLIVEIRA, Tiago Mendes de. Diretrizes Curriculares para o Curso de Bacharelado em 

Administração no Brasil. Revista Brasileira de Gestão e Engenharia – ISSN 2237-1664. 

Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Número II, Jul-dez 2010, Trabalho 06, Páginas 

92-105. 

 

OLIVIERI, Maria de Fátima Abud. Educação Financeira. ENIAC Pesquisa, Guarulhos (SP), 

p. 43-51, v. 2, n. 1, jan.-jun. 2013. 

 

RIBEIRO, Caroline do Amaral. VIEIRA, Kelmara Mendes. SANTOS, João Heitor de Avila. 

TRINDADE, Larissa de Lima. MALLMANN, Estela Isabel. FINANÇAS PESSOAIS: 

ANALISE DOS GASTOS E DA PROPENSÃO AO ENDIVIDAMENTO EM 

ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO. Salão de Iniciação Científica (21. : 2009 out. 19-

23 : UFRGS, Porto Alegre, RS). 

 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. Ed. – Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2015. 

 

SANTOS, Adilson Pereira dos. CERQUEIRA, Eustaquio amazonas de. ENSINO 

SUPERIOR: trajetória histórica e políticas recentes. IX Colóquio Internacional sobre 

Gestão Universitária na América do Sul. Florianópolis – Brasil, 2009. 

 

SASAKI, Fabio. Entenda a atual crise econômica brasileira em 5 passos. 2016. Disponível 

em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-crise-

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-crise-economica-brasileira-em-5-passos/


45 

 

economica-brasileira-em-5-passos/>. Acesso em: 13 jul. 2018. 

 

SILVA, Annyelle Magda Souza da. OLIVEIRA Mayara Evelin Soares de. OLIVEIRA, Rita 

Patricia Almeida de. JOVENS ADMINISTRADORES E O MERCADO DE 

TRABALHO. Ciências humanas e sociais | Recife | v. 2 | n. 1 | p. 39-52 | Nov. 2015 | 

periódicos.set.edu.br. 

 

SILVA, Manuela Ramos da. FISCHER, Tânia. Ensino de Administração: Um Estudo da 

Trajetória Curricular de Cursos de Graduação. XXXII Encontro da ANPAD. Rio de 

Janeiro/RJ – 6 a 10 de setembro de 2008. 

 

SOARES, Maria Susana Arrosa (Org). A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL. Porto 

Alegre, 2002. 

 

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wünsch. Cursos superiores de tecnologia em gestão: 

reflexões e implicações da expansão de uma (nova) modalidade de ensino superior em 

Administração no Brasil. RAP – Rio de Janeiro 44(2):385-414, MAR./ABR. 2010. 

 

TERRA. 1,8% dos municípios concentram metade das empresas do Brasil. Disponível 

em: <https://www.terra.com.br/economia/vida-de-empresario/18-dos-municipios-concentram-

metade-das-empresas-dobrasil,c19bc20ce10b6410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. 

Acesso em: 15 jul. 2018. 

 

UNIFAP. Objetivo do Curso de Administração. Disponível em: < 

http://www2.unifap.br/administracao/coordenacao/dados/objetivo-do-curso/>. Acesso em: 30 

jul. 2018. 

 

 

  

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-atual-crise-economica-brasileira-em-5-passos/
http://www2.unifap.br/administracao/coordenacao/dados/objetivo-do-curso/


46 

 

ANEXO A - Instituições de Educação Superior da Cidade de Salvador de acordo com o Censo 

da Educação Superior 2016 do INEP 

 

Quadro 12: Instituições de Ensino Superior da Cidade de Salvador de acordo com o Censo 2016 do 

INEP 

Nome IES 
Número de Instituições de 

Educação Superior 

Centro Universitário Jorge Amado  1 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública  1 

Escola de Engenharia de Agrimensura  1 

Estácio FIB – Centro Universitário Estácio da Bahia  1 

Faculdade Baiana de Direito e Gestão  1 

Faculdade Batista Brasileira  1 

Faculdade Castro Alves  1 

Faculdade Cidade do Salvador  1 

Faculdade de Ciências Contábeis  1 

Faculdade de Ciências da Bahia – FACIBA  1 

Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia  1 

Faculdade de Gestão e Negócios de Salvador  1 

Faculdade de Tecnologia e Ciências  1 

Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC 1 

Faculdade Delta 1 

Faculdade Dois de Julho 1 

Faculdade Dom Pedro II 1 

Faculdade Dom Pedro II de Tecnologia 1 

Faculdade Einstein 1 

Faculdade Evangélica de Salvador 1 

Faculdade Hélio Rocha 1 

Faculdade Maurício de Nassau de Salvador  1 

Faculdade Montessoriano de Salvador  1 

Faculdade Regional da Bahia 1 

Faculdade Ruy Barbosa 1 

Faculdade Social da Bahia 1 

Faculdade São Bento da Bahia  1 

Faculdade São Salvador  1 

Faculdade São Tomaz de Aquino 1 

Faculdade Vasco da Gama 1 

Faculdade Visconde de Cairú  1 

Faculdades Integradas Olga Mettig  1 

Instituto Baiano de Ensino Superior  1 

Instituto de Educação Superior Unyahna de Salvador  1 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano  1 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia  1 

Instituto Salvador de Ensino e Cultura  1 
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Nome IES 
Número de Instituições de 

Educação Superior 

Instituto Superior de Educação Ocidente  1 

Universidade Católica do Salvador  1 

Universidade do Estado da Bahia 1 

Universidade Federal da Bahia 1 

Universidade Salvador 1 

ÁREA1 – Faculdade de Ciência e Tecnologia   1 

TOTAL 43 

Fonte: MEC/Inep/Deed. 

 

 

 

 

 


