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Introdução 

A Vacina Financeira é uma ferramenta realizada de forma totalmente on-line e 

composta por cinco etapas: contextualização, pontos chaves, definição de objetivos, passo a 

passo prático e avaliação do processo. Entre cada etapa, o participante recebe mensagens 

de feedback e orientações personalizadas de consultoria financeira. Os dados apresentados 

correspondem as respostas de 135 participantes que participaram de todo o processo da 

Vacinação, que tem duração de cinco a 60 dias de acordo com o progresso de cada 

participantes. 

O presente relatório apresentará os dados do momento inicial e final da avaliação do 

programa, ou seja, os questionários foram respondidos antes da primeira etapa e depois da 

quinta. Os questionários foram idênticos e composto por 22 afirmações avaliadas por uma 

escala de concordância de 1 a 5, sendo 1 “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. 

Nesses momentos, foram avaliados autoeficácia financeira, mal-estar financeiro, 

autocontrole financeiro e crenças sobre dinheiro. 

 

Análises Descritivas das Avaliações 

As tabelas abaixo apresentam as médias e desvios padrões dos itens das avaliações. 

As tabelas estão divididas pelos tópicos avaliados, apresentando os dados nos dois 

momentos de coleta.  



 

A primeira tabela apresenta os dados sobre Autoeficácia Financeira. Podemos 

observar uma melhora da avaliação dos itens após a realização do programa, sendo que 

apenas o item “é um desafio definir minhas prioridades financeiras” não ocorreu mudança 

nos valores. 

  Avaliação Inicial Avaliação Final 

 Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Eu me sinto no controle das minhas finanças 3,38 1,39 3,56 1,46 

Consigo gerar renda extra 2,07 1,43 2,69 1,46 

Consigo me preparar financeiramente para a 
minha aposentadoria 

2,60 1,49 3,55 1,41 

Quando confrontado com um desafio financeiro, 
eu me sinto capaz de descobrir uma solução 

3,19 1,40 3,50 1,34 

É um desafio definir minhas prioridades 
financeiras 

2,74 1,37 2,74 1,37 

A segunda tabela diz respeitos aos itens sobre Mal-estar Financeiro. A maioria dos 

itens deste tema teve sua avaliação final menor, o que é esperado por se tratar de um 

fator negativo, o objetivo é que as pessoas tenham menos mal-estar financeiro em suas 

vidas. 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

 Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Minha situação financeira é motivo de estresse 3,01 1,53 2,53 1,36 

Tenho conflitos familiares por conta de dinheiro 2,57 1,54 2,21 1,39 

Eu me sinto confortável de falar sobre dinheiro 
com pessoas próximas 

1,74 1,53 1,52 1,50 

Uso meu dinheiro para atender meus valores de 
vida 

1,36 1,28 1,37 1,37 



 

Me sinto confortável com a minha situação 
financeira atual 

2,69 1,36 2,28 1,41 

A terceira tabela se refere aos itens de Autocontrole Financeiro. Todos os itens 

tiveram sua avaliação final maior do que a inicial, indicando que o programa auxiliou na 

mudança de percepção sobre seu autocontrole financeiro. 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

 Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Não consigo guardar dinheiro 1,95 1,67 2,48 1,50 

Tenho prioridades financeiras definidas 3,40 1,43 3,72 1,42 

Lembro de minhas prioridades para resistir às 
tentações de consumo 

3,26 1,45 3,66 1,41 

Pago parcelado mesmo sem ter certeza de que 
conseguirei pagar as parcelas futuras 

2,78 1,58 3,36 1,21 

Separo dinheiro para diferentes objetivos 
simultaneamente 

2,52 1,51 3,05 1,51 

Pesquiso preços antes de comprar 3,94 1,42 4,06 1,44 

A quarta e última tabela é sobre os itens de Crenças sobre Dinheiro. Os itens, em sua 

maioria, tiveram uma avaliação final maior do que a inicial, em alguns casos essa tendência 

não era esperada, porém podemos considerar que crenças são fatores mais complexos de 

serem mudados e avaliados durante uma intervenção de curto prazo. 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

 Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Eu posso ter renda vinda dos meus investimentos 2,89 1,67 3,55 1,55 

Eu posso melhorar minha vida aprendendo a usar 
estrategicamente o meu dinheiro 

4,52 1,30 4,42 1,35 

Preciso ganhar mais dinheiro para conseguir 1,70 1,51 2,41 1,51 



 

guardar 

O quanto eu ganho é o meu maior problema 
financeiro 

2,62 1,39 2,92 1,33 

É necessário ter muito dinheiro para ser 
investidor 

2,92 1,36 3,17 1,21 

Eu teria mais autonomia para me aposentar 
fazendo investimentos 

3,97 1,41 3,98 1,39 

 Interpretando os valores de desvio padrão dos itens, em todas as tabelas 

apresentadas, observamos que as respostas dos participantes são uniformes. Ou seja, os 

participantes possuem uma avaliação similar entre eles, o que faz o uso da análise por 

média ser adequado. 

Comparação de respostas antes e depois do projeto 

Para comparar os resultados das avaliações iniciais e avaliações finais, foram criados 

scores com as médias dos itens de cada escala. Os fatores foram testados e encontrados por 

análises fatoriais, onde os itens com as cargas fatoriais inversas ao fator foram ajustados. Os 

scores estão apresentados no gráfico abaixo para comparação dos fatores antes e depois do 

curso. 



 

 

Analisando o gráfico podemos observar que os fatores tiveram mudanças alinhadas 

aos objetivos do programa. Ocorreu um aumento das avaliações dos fatores Autoeficácia 

financeira, Autocontrole financeiro e Crenças sobre o dinheiro e uma queda em mal-estar 

financeiro. Estes resultados apontam que, mesmo que alguns itens isolados não tenham tido 

a mudança esperada, quando consideramos os fatores globalmente ocorreu uma mudança 

da relação dos participantes com suas vidas financeiras após passarem pela “Campanha de 

Vacinação em Massa”. 

Depoimentos 

Ao final da Vacinação 88 participantes apresentaram comentários espontâneos sobre 

o programa, seguem alguns deles. 

“Parabenizo toda equipe pelo belíssimo trabalho que desenvolvem, despertando nos educandos 
essa noção do uso consciente do dinheiro na nossa vida. Um abraço.” - Cristiane Ferreira do 
Nascimento de Paula 
 
“Foi muito gratificante, todas atividades do curso. Me ajudou bastante, em relação ao meu 
financeiro.” - Geisimar Santana Costa Campos 



 

 
“A Oficina veio em um bom momento, porque apesar de não ter muitas dívidas meu salário 
nunca sobrava e eu não entendia o porquê. Apesar de usar uma planilha de Excel não era 
totalmente fiel a ela e a buraco por onde escoava o meu dinheiro não era encontrado. Com o 
bombeiro financeiro eu estou conseguindo administrar melhor a minha vida financeira e planejar 
de uma forma melhor. Meu 6º G desse mês (Gratidão) eu dedico a vocês!”  - Camila Carvalho de 
Menezes 

 
“A oficina on-line me deu uma visão de como posso começar a investir o meu dinheiro, mesmo 
sendo um valor mínimo. O importante é começar a investir.” - Flávia Crystynna de Lima Lacerda 

 
“A Oficina On-line sem dúvidas me ajudou a mudar a forma como enxergo e, principalmente, a 
forma como valorizo o meu dinheiro. Pensar duas, três vezes antes de realizar uma despesa é um 
exercício constante no fortalecimento dessa prática. Com meu cônjuge as conversas sobre 
dinheiro ficaram mais fáceis e utilizar os objetivos propostos na Oficina On-line trouxe mais 
clareza e entendimento acerca das finanças em família. Por fim, é o início de um novo ciclo de 
prosperidade, sucesso e tranquilidade. Carol e Léo: gratidão!”  - Isabel Souza 

 
“Quero parabenizar a todos pelo excelente curso!!! Conteúdo e forma de abordagem 
maravilhosa. Tenho certeza que fará diferença na vida de todos que participarem.” - Sheyson 
Medeiros 
 
“A oficina foi muito importante para minha vida profissional e também financeira. Os vídeos 
muito esclarecedores e me levou a uma reflexão crítica sobre unha conduta em relação ao uso do 
dinheiro”  - Mônica Aparecida Carvalho Silva 

 
 

Considerações Finais 

Esta pesquisa foi realizada pelo grupo de pesquisa Influência (influencia.unb.br) do 

Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Brasília. Desenvolvida pelos 

pesquisadores Aline Fernandes (lattes.cnpq.br/9442464642972180) e Filipe Lima 

(lattes.cnpq.br/3258997335187468) sob coordenação do Prof. Dr. Fabio Iglesias 

(lattes.cnpq.br/7272973509202067).  

   


