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RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO FINANCEIRO,

COMPRAS COMPULSIVAS E AS DÍVIDAS

NO CARTÃO DE CRÉDITO 

INTRODUÇÃO

Você já ficou com dívidas no cartão de crédito?

Com a grande oferta de crédito no mercado, é crescente os número de endividados. Na sua família, no

trabalho, ou possivelmente você, já contraiu divida ao usar o cartão. Considerando esse situação serão

expostos neste trabalho, possíveis fatores que levam ao endividamento com o cartão de crédito

CONCLUSÃO

Segundo Amadeu (2009), a grande oferta por

crédito no mercado, exige dos indivíduos o

entendimento de cada opção, saber calcular e

administrar a sua capacidade de endividamento.

Contudo, é neste contexto que, se percebe a

importância da alfabetização financeira, é neste

momento que o usuário pode mensurar os riscos e

as oportunidades financeiras, tornando-os

consciente sobre os produtos financeiros.

O estudo de Kunkel e Vieira (2015) apontou a

alfabetização financeira como o principal fator para

conscientização no uso do cartão de crédito. Muitas

pessoas acabam se endividando pelo uso indevido,

ou seja, pela falta de conhecimento financeiro.

Segundo Vitt, Anderson, Kent, Lyter, Siegenthaler, &

Ward (2000), a alfabetização financeira somente é

capaz de auxiliar no desenvolvimento das

capacidades necessárias para fazer escolhas bem

informadas ao inter-relacionar conhecimentos,

atitudes e comportamentos financeiros.

Outro fator de endividamento são as compras

compulsivas, motivadas por fatores emocionais.

Para autores como Faber e Christenson (1996),

pessoas propensas a compras compulsivas veem o

cartão de credito como ferramenta de poder e como

meio de obtenção de prestigio social e poder.

O estudo de (Xiao, Tang, Serido, & Shim, 2011)

analisou várias hipóteses que poderiam ter

influência nas dívidas do cartão de crédito. Uma

representação dessas hipóteses estão

apresentadas resumidamente na Figura 1, onde é

possível observar dois dos fatores analisados e

resumidos por este trabalho.
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O artigo utilizado como referência para este trabalho,

mostra que o conhecimento financeiro, tem uma

relação direta com o endividamento do cartão de

crédito, quanto mais o indivíduo conhece sua condição

financeira, a possibilidade dele se tornar endividado

diminui. Portanto sugerimos que a pessoa que

aperfeiçoe seu conhecimento financeiro realizando

cursos e palestras que abordam a educação

financeira. A pesquisa aponta também uma relação

entre as compras compulsivas e o endividamento, por

fatores emocionais como autoestima e prestígio social.

Sugere-se que exista um monitoramento dessas

dívidas, que retardam o endividamento.


