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SIGNIFICADOS DO DINHEIRO: A VISÃO DO FUTURO ADMINISTRADOR. João Heitor de 
Avila Santos, Guilherme Diehl Miranda, Ari Aloisio Justen Júnior, Marlon Dalmoro, Kelmara Mendes 
Vieira (orient.) (UFSM). 

A conversibilidade proporcionada pelo dinheiro faz dele um objeto presente em todos os momentos de uma vida 
econômica cotidiana, que por sua vez, representa um papel significante na vida social. Diante desta situação 
pesquisas têm surgido para identificar o significado do dinheiro, buscando delimitar a estrutura cognitiva deste 
construto e as variáveis a ele relacionadas. O estudo tem como objetivo geral avaliar o significado do dinheiro. 
Especificamente, busca-se a identificação dos fatores relevantes que são atribuidos ao dinheiro e avalia-se a 
influência do genêro e da idade na definição destes fatores. Para isto, foi realizada uma survey junto a 211 estudantes 
de graduação em Administração. Os dados foram coletados por meio de questionário e analisado com a técnica de 
Análise Fatorial Exploratória. Foram obtidos cinco fatores relevantes. O principal deles, contribuindo com 27, 43% 
para a explicação da variância foi o fator denominado “realização”, mostrando o dinheiro como símbolo de 
competência, habilidade, autonomia, liberdade e sucesso. O segundo representa a dimensão “poder”; pois o dinheiro 
tudo compra, faz ser respeitado, representa sucesso, é forma de comparação (querer saber se os outros ganham mais). 
O terceiro e o quinto estão mais ligados à forma com que os indivíduos lidam com dinheiro e envolvem o 
“orçamento” e a “retenção”. O quarto é o fator mais negativo, pois associa a visão do dinheiro como um causador de 
“sofrimento”. Em média, as mulheres ficam mais inquietas diante de problemas financeiros. Com relação à idade 
apenas para o fator “sofrimento” a correlação foi significativa. De maneira geral, este estudo mostra que o dinheiro 
apresenta um significado além do papel de moeda. Suas faces estão associadas a diversos aspectos da sociedade, 
envolvendo desde características culturais, sociais e econômicas. Conseqüentemente suas simbologias incluem desde 
o poder e a realização até o medo e o sofrimento. 
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