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RESUMO 

 

 

 

 

Este projeto se aplica ao estudo profundo dos efeitos da Educação Financeira como indutora 

da formação da Taxa de Poupança e da Taxa de Investimento, seja no caso brasileiro, ou nas 

abordagens da literatura internacional. Procura-se entender e discernir sobre a baixa inserção 

histórica da Educação Financeira no Brasil e a sua importância para a formação da poupança 

e investimento em uma economia ainda emergente e de renda média. Apresentam-se nesta 

dissertação, bancos de dados qualitativos e quantitativos que orientam a percepção dos 

indivíduos acerca do tema proposto no Brasil e em países selecionados. A busca da perfeita 

analogia entre o Capital Humano aplicado às finanças comportamentais é objeto de conclusão 

específica sobre o tema selecionado. Procura-se oferecer propostas para a utilização e 

otimização da Educação Financeira como instrumento fundamental para o incremento 

sustentável da Taxa de Poupança e da Taxa de Investimentos na Economia Brasileira e um 

ensaio de plano de ensino voltado ao Nível Superior. 
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Consumo, Antropologia do Consumo, Poupança, Investimento, Estratégias Nacionais e Índice 

Educação Financeira (IEF). 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This project applies to the deep and huge study of the effects of financial education to induce 

the formation of savings rate and investment rate, as it is in Brazil, or in the approaches of the 

international literature. It intends to understand and explain the low historical insertion of 

Financial Education in Brazil and its importance for the formation of savings and investment 

in a still emerging and middle-income economy. We present in this study, qualitative and 

quantitative databases that guide the perception of individuals about the proposed theme in 

Brazil and in selected countries. The search for the perfect analogy between the Human 

Capital applied to Behavioral Finance and their specific conclusion is shown on the selected 

theme. We offer proposals for the use and optimization of financial education as a 

fundamental instrument for sustainable increase in the savings rate and the investment rate in 

the Brazilian Economy and also a teaching plan to oriented and driven to Higher Education. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

 

              Vivemos uma época de incertezas, onde a capacidade de discernir sobre como agir e 

lidar com dinheiro ganha a cada dia maior importância.  A velocidade de informação e a 

estonteante rapidez com que os acontecimentos influenciam as pessoas e suas decisões de 

poupança, consumo ou investimento, ganham a cada dia um tom mais importante, na medida 

em que podem significar qualidade de vida futura e maior previsibilidade. 

               Impressiona a maneira como as decisões associadas a poupar, consumir ou investir 

influenciam os hábitos, a cultura e os valores das pessoas, independente de sua condição 

social ou econômica. 

               Em um país com tamanha desconfiança e reconhecidamente indulgente como o 

Brasil, a necessidade de se criar uma escala de pulverização e aprendizado dos conceitos de 

Educação Financeira se mostra a cada dia mais urgente, haja vista a falta de aculturamento e 

posicionamento em uma nação, curiosamente dotada de um enorme e complexo leque de 

produtos financeiros voltados para toda e qualquer gama da poder aquisitivo e porte de 

recursos.   

               É sabido que, em países de menor confiança, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) tende a se mostrar sem elevação e pouca reação, sendo isto bem comprovado pela 

desigualdade entre os gêneros. O mesmo pode ser denotado com a pouca compreensão e 

aceitação da importância da Educação Financeira em pleno século XXI.    

               Em parte, muito se reflete, como consequência, na baixa Taxa de Poupança e 

investimento observada no país. Ainda que tenhamos que separar o joio do trigo, ou seja, ao 

nível dos segmentos privado e público, os conceitos são aplicáveis em ambos os casos.   

               Inserido e pertinente a esta pesquisa, abordaremos o caso “particular” brasileiro, 

onde, apesar do histórico de hiperinflação, descontrole orçamentário, má gestão das finanças 

públicas e mistura “atemporal” de práticas hedonistas e moralistas de consumo, continuamos 

a observar uma baixa aderência e prática dos conceitos de Finanças Comportamentais. 
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2. OBJETIVO 
 
 
 
               Entender e explicar as razões da inadequada Educação Financeira no Brasil e seus 

efeitos na formação da Taxa de Poupança e de investimento histórica e a longo prazo.  

Abordaremos os elementos formadores da decisão de educar e ser educado financeiramente, 

ou seja, como formar bons poupadores (renda maior que consumo) e bons aplicadores 

financeiros (bons investidores com poupança canalizada para investimentos de longo prazo) e 

geradores de renda e qualidade de vida. Citaremos o perfil da formação da renda, consumo, 

poupança pública e privada e a obtenção da equação de simetria da poupança e dos 

investimentos. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

• Entendimento da baixa inserção histórica da Educação Financeira no Brasil; 
 

• Atingir conclusões sobre como a Educação Financeira tem sido ineficiente e necessita 

ser importante para a formação de poupança e investimento em uma economia ainda 

emergente e de renda média como a brasileira; 

• Pesquisas e bancos de dados qualitativos e quantitativos que orientem a percepção dos 

indivíduos acerca da importância da Educação Financeira para a formação da Taxa de 

Poupança e Investimentos no Brasil e em países selecionados; 

• Oferecer propostas para a utilização e otimização da Educação Financeira como 

instrumento fundamental para o incremento sustentável da Taxa de Poupança e de 

investimentos na Economia Brasileira e um plano de ensino voltado ao Nível 

Superior; 

• Discernir sobre a perfeita analogia entre o Capital Humano aplicado às Finanças 

Comportamentais. 
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4.  HIPÓTESE 
 
   
 

Espera-se que esta pesquisa e estudo aponte respostas para o problema da existente 

inadequação associada à Educação Financeira no Brasil. Pretende-se nortear caminhos que 

possam desvendar razões históricas, a inteligência emocional, sentimentos de culpa 

(indulgência), antropologia do consumo, baixa qualidade educacional, acesso a informações 

de investimento, produtos direcionados às classes econômicas e/ou sociais que expliquem a 

baixa exposição atual e sinalizem o potencial de crescimento e inserção da Educação 

Financeira.   

A avaliação da hipótese estará ligada à questão central e ao problema da pesquisa, 

sendo considerada uma verdadeira bússola para o trabalho, e sobre o que se baseia a 

credibilidade das fontes. Seu maior desafio será verificar a validade das respostas provisórias, 

seja para confirmá-las ou para refutá-las, sendo importante formulá-las de forma afirmativa.                   

É esperado que este estudo encontre respostas para o problema de pesquisa, e espera-

se concluir que a Educação Financeira é de fundamental importância para a obtenção de taxas 

de investimento e poupança compatíveis com a necessidade de indução ao crescimento 

econômico sustentável brasileiro e à melhoria generalizada da qualidade de vida. 

Esta hipótese deverá estar embasada na interpretação dos resultados da pesquisa de 

dados empíricos elaborados e analisados a partir das perguntas direcionadas aos participantes 

e suas respostas acerca da importância da Educação Financeira para a formação da Taxa de 

Poupança e da Taxa de Investimentos. 

 

 

5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

 

 O estudo se limitará ao entendimento e aceitação da importância da Educação 

Financeira e o seu impacto na formação da Taxa de Investimento e poupança dos indivíduos e 

do país.   

Como teorias de suporte, serão utilizadas abordagens associadas ao estudo das 

Finanças Comportamentais, Antropologia do Consumo, Capital Humano, Comportamento do 

Consumidor (Hedonista & Moralista), Antropologia, Psicologia, Fatores Emocionais, 
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Escolaridade, Ciclo de Vida e Alocação de Recursos, Finanças Corporativas e Públicas, 

dentre outro(a)s. 

A escolha do tema se justifica pela evidente necessidade de aculturamento dos 

indivíduos no aperfeiçoamento do trato com o dinheiro e como isto se repercute na sua 

capacidade de poupança e investimento e/ou escolha alternativa de consumo. 

 

 

6. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 
 
 

Disciplina de uso e demanda universais, a Educação Financeira é indutora para o 

bom conhecimento de outras disciplinas, tais como: Matemática Financeira, Matemática, 

Cálculo, Cálculo Avançado, Orçamento Empresarial, Orçamento Doméstico, Gestão de 

Investimentos, Administração Financeira, Finanças Corporativas, Finanças Internacionais, 

Finanças Nacionais e Finanças Públicas, dentre outras. 

Tal conhecimento e aplicação pode proporcionar, como forma de se atingir a 

excelência na alocação dos recursos financeiros, a otimização da poupança e do investimento 

(empresas, governos/nacional e indivíduos) nos níveis macro e micro. Sua relevância é 

extensa uma vez que, ao ser bem utilizada, promove a otimização de um recurso caro, já que a 

Economia é a “ciência da escassez” e, através de um forte processo de conscientização, 

podemos atingir o domínio do bem mais caro ao mundo, o capital (K). 

Segundo dados referentes às Finanças Comportamentais, menos de 10% da 

população economicamente ativa brasileira tem ou teve acesso a conceitos básicos associados 

às decisões otimizadoras de poupança, consumo e investimento. Além disso, nota-se a 

existência de correlações entre países de IDH elevado e a propensão à existência de taxas de 

poupança e investimento elevadas.   

Temos que ressaltar, como relevante para este estudo, o entendimento da baixa 

inserção histórica da Educação Financeira no Brasil, suas características, principais variáveis 

e abordagens, além de apresentar possíveis cenários de inclusão, consequências e importância 

do tema para o conjunto da sociedade brasileira. Além disso, abordaremos as Estratégias 

Nacionais observadas em outros países, alguns em estágio mais avançado de inserção da 

Educação Financeira como elemento propulsor para o incremento da Taxa de Poupança e de 

Investimento. 
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7. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO 
 
 
 

O fio condutor desta pesquisa será a abordagem inicial acerca da importância da 

Educação Financeira para a formação da capacidade de poupança e investimentos das 

pessoas, notadamente no Brasil. 

A escolha do tema nos traz para a relevância deste estudo, em que será primordial o 

entendimento da baixa inserção histórica da Educação Financeira no Brasil, suas 

características, principais variáveis e abordagens, além de apresentar possíveis cenários de 

inclusão, consequências e importância para o conjunto da sociedade brasileira. 

Os objetivos iniciais incluem a maior compreensão da importância da Educação 

Financeira e como esta tem sido insuficiente para a formação de poupança e investimento em 

uma economia ainda emergente e de renda média como a brasileira, além de oferecer 

propostas para a utilização e otimização da Educação Financeira para o incremento saudável e 

sustentável da Taxa de Poupança e de investimentos da economia brasileira. 

Buscamos uma percepção sobre a Educação Financeira e sobre os valores 

incorporados, ou os domínios das representações (DURKHEIM, 2004). 

Nosso tema principal neste trabalho inclui a perspectiva de se obter elementos que 

conduzam à percepção da importância da Educação Financeira para a formação da capacidade 

de poupança e investimento dos indivíduos.   

Inicialmente, para tanto, elaboramos 5 (cinco) perguntas iniciais indutivas e diretas 

para observar e entender o grau de atenção e importância dado pelas pessoas pesquisadas ao 

tema proposto.  Apresentaremos as perguntas, os dados coletados e a seguir, os resultados 

obtidos. 

 

 

7.1   Pesquisa Introdutória 
 

 

Pergunta 1: Você considera a Educação Financeira importante para o conjunto 

de sua vida ? 

 
Amostra Participantes Sim Total (%) 

36 36 100% 
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Pergunta 2: Você considera que o Brasil precisa implementar disciplinas de 

Educação Financeira nos Ensinos Fundamental e Médio? 

 

Amostra Participantes Sim Total (%) 

36 36 100% 

 

 

Pergunta 3:  Você acredita que o detentor de Educação Financeira planeje 

melhor o seu futuro? 

 
Amostra Participantes Sim Total (%) Não Total (%) 

36 34 94,4% 2 5,6% 

 

 

Pergunta 4: A Educação Financeira pode permitir maior acesso e conhecimento 

de melhores produtos financeiros ? 

 
Amostra Participantes Sim Total (%) Não Total (%) 

36 32 88,9% 4 11,1% 

 

 

Pergunta 5: Você acredita que, com Educação Financeira, o seu planejamento de 

Poupança e Investimentos será bem sucedido? 

 
Amostra Participantes Sim Total (%) 

36 36 100% 

 

Faremos a interpretação dos dados apresentados/pesquisados e, ao final deste tópico, 

uma associação direta com conceitos apresentados na Antropologia do Consumo, tão 

importante para o entendimento do comportamento do consumidor e suas atitudes. 

Os números de respostas apresentados nas 5 (cinco) perguntas chega a 180 e, vale 

ressaltar, apenas 6 respostas do conjunto de perguntas foram negativas, o que significa 

apontar que, em 96,7% das respostas, fica evidenciada a importância da Educação Financeira. 



21 
 

Nas perguntas 1,2 e 5, em todas as respostas, a assertividade foi absoluta, o que 

significa que 100% da amostra concorda que a Educação Financeira é um diferencial em suas 

vidas, que o Brasil precisa investir na Disciplina e sua inserção nos Ensinos Fundamental e 

Médio, e que há melhor expectativa de planejamento de poupança e investimentos com o seu 

conhecimento. 

Mesmo quando não houve unanimidade na amostra pesquisada na pergunta 3 (94,4% 

de assertividade) e na pergunta 4 (88,9% de assertividade), os resultados obtidos demonstram 

que a enorme maioria acredita que o bom e saudável planejamento do futuro está associado à 

capacitação para o acesso e escolha dos melhores produtos financeiros. 

A interpretação deste material de pesquisa se faz interessante na medida em que o 

conjunto da amostra pode ser considerado como uma razoável aproximação da camada da 

população em que o conceito de consumo clássico pode ser melhor compreendido, ou seja: 

consumo é igual a gastos mais investimentos.   

Esta abordagem e associação com o consumo pela conceituação da Antropologia se 

faz presente em Colin Campbell e Livia Barbosa (2006), a partir da reflexão sobre a analogia 

ao consumo moderno. Segundo as autoras, a atividade de consumo tem se tornado uma 

espécie de padrão ou modelo de como os cidadãos das sociedades contemporâneas ocidentais 

passaram a encarar todas as atividades, uma espécie de “filosofia default” para toda a vida 

moderna. Livia Barbosa e Colin Campbell (2006) apontam ainda que isto pode significar que 

o consumo não deve ser mais visto como uma reação fútil à insignificância e sim, uma 

perfeita solução para essa experiência.  

Portanto, com base neste diagnóstico, é razoável afirmar que temos, sim, uma 

civilização de consumo. Vale ressaltar que a amostra pesquisada aponta para a urgência e 

necessidade da incorporação dos conceitos de Educação Financeira na sociedade brasileira e 

provavelmente com potencial de absorção por todas as classes sociais.   

Dada a sua enorme abrangência, com considerações sobre representações e práticas, a 

Educação Financeira ganha maior abrangência e importância também para as Classes Baixas, 

onde o Consumo, visto como um Investimento e a “posse de bens”, denota um caráter e 

percepção de status e ascensão social e econômica latentes. 

De fato, em um país como o Brasil, o tema proposto desta Dissertação exige um 

aprofundamento evidente, já que se trata, em geral, de uma sociedade com baixa Taxa de 

Poupança e consequente limitada capacidade de investimento, além de ainda possuir uma 

renda considerada “média” dentro do padrão mundial observado. 
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A importância da Educação Financeira na formação da Taxa de Poupança e na Taxa 

de Investimento, deve ser pesquisada e trabalhada a fundo em um questionário que envolva 

com firmeza dados empíricos, frutos de uma pesquisa de cunho tanto quantitativo como 

qualitativo. Aceita a hipótese de sua vital importância, passemos ao novo questionário 

constituído de 10 questões abrangentes sobre a percepção dos indivíduos sobre temas ligados 

às Finanças Comportamentais e os graus de conveniência e aceitação dos conceitos da 

Educação Financeira e seus efeitos sobre a “pretensa” capacidade de poupar e investir. A 

amostra da pesquisa é constituída de 178 participantes.    

Podemos afirmar que há na pesquisa uma boa diversificação de classes econômicas e 

sociais e uma relativa pulverização nos níveis de instrução dos entrevistados, no que, cabe 

observar, incluem-se indivíduos com grau de instrução a partir do Ensino Fundamental. Esta 

amostra, vale ressaltar, apresenta uma dominância de indivíduos com o ensino superior 

completo (85% do total, correspondente a 151 pessoas) ou níveis de instruções superiores. 

Cerca de 22% dos entrevistados constitui o grupo de funcionários públicos da amostra, 

com o restante concentrado em atividades no setor privado.  O grupo constituído por apenas 

estudantes é reduzido: 12 entrevistados. 

A faixa etária da amostra foi a seguinte: 15-30 anos (20 entrevistados), 31-45 anos 

(108 entrevistados), 46-65 anos (46 entrevistados) e 66-90 anos (4 entrevistados).  A 

preferência por determinadas faixas etárias se justifica pelo conceito do “Ciclo de Vida” e 

“Renda Permanente”, que serão abordados nesta Dissertação. 

Alguns entrevistados (total de 36 pessoas, 20% da amostra) precisaram de maiores 

esclarecimentos quanto ao teor das perguntas/questões e algum nível de abertura para 

diferenciar poupança de investimento e isto foi feito através de contatos por telefone, e-mail e 

contato presencial.  Por se tratar de um tema que afeta a qualidade de vida de todas as 

gerações e que, ao se inserir no contexto atual e perspectivo brasileiro, gera interesse 

imediato, a participação da enorme maioria dos pesquisados foi voluntária e de extrema boa 

vontade. O objetivo foi identificar o grau de ocorrência, frequência e importância que se 

determinou para cada variável incluída nas questões propostas. 
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7.2   Pesquisa Específica 

 

 

Pergunta 1: Você se sente inseguro(a) para tomar decisões quanto aos seus 

recursos financeiros (ativos e passivos)? 

 

Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

30 62 52 26 8 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

16,85% 34,83% 29,21% 14,61% 4,50% 100% 

 

Esta pergunta pode ser interpretada como a insegurança ao se tomar decisões, seja de 

ampliar ativos ou passivos.  Pouco mais de 20% dos indivíduos se mostram confiantes e 

seguros em tomar decisões (somatório de raramente e nunca), enquanto mais de 43% dos 

participantes apontam sua indecisão sempre e/ou frequentemente. Isto denota o espaço 

existente para a oportunidade e demanda existentes para a melhor formação financeira.  

Apenas 4,5% dos participantes declararam que não sentem em nenhum momento insegurança 

ao tomar decisões quanto aos recursos financeiros. Inicialmente, a partir do grau de 

observação de instrução superior, não se observou maior dispersão de respostas em relação ao 

conjunto da amostra. 

 

Pergunta 2: As Instituições Financeiras têm interesse em elucidar com clareza e 

exemplos os conceitos de Educação Financeira associados à formação da Taxa de 

Poupança e da Taxa de Investimentos? 

 

Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

94 26 10 2 46 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

52,81% 14,61% 5,62% 1,12% 25,84% 100,00% 

As respostas associadas a esta questão não deixam dúvidas quanto à desconfiança e 

desconforto dos participantes no que diz respeito à participação das Instituições Financeiras 
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na elucidação da importância da Educação Financeira e seus efeitos sobre a formação de 

Poupança e Investimento.   Apenas 2 do total de 178 participantes afirmam que as Instituições 

Financeiras “sempre” atuam como esclarecedoras e incentivadoras do tema.   

Por outro lado, mais de 78% dos indivíduos entrevistados, afirmam que raramente 

e/ou nunca, há interesse das Instituições Financeiras em preparar as pessoas em indivíduos 

preparados para distinguir Poupança de Investimentos ou prepará-los com prévia Educação 

Financeira. 

Temos aqui dois aspectos que merecem maior reflexão.   

O primeiro diz respeito ao próprio perfil da capacidade de poupar e investir do 

brasileiro médio (por renda média per capita), onde o desconhecimento e o perfil conservador 

o levam a optar por “poupar” e “investir” através da tradicional caderneta de poupança, no 

qual se destaca sua nula propensão de superar historicamente e de forma perspectiva os 

rendimentos líquidos de outros instrumentos de renda fixa.  Nota-se que ao longo do tempo, 

todavia, seja em função da crise de emprego e massa salarial, ou recentemente, da percepção 

da baixíssima remuneração do capital empregado, os saques líquidos se tornaram crescentes 

nos anos de 2015 e 2016 (até agosto), com saídas liquidas de, respectivamente, R$ 52 bilhões 

e R$ 48 bilhões. Vale ressaltar que até agosto de 2016, os brasileiros ainda mantinham cerca 

de R$ 641 bilhões na caderneta de poupança.   

O segundo aspecto está diretamente associado ao baixo investimento realizado pelas 

instituições financeiras no aprimoramento de seus funcionários com o intuito de “esclarecer e 

educar financeiramente” as pessoas.  Neste sentido, o baixo retorno observado ao “gerir” ou 

“captar” recursos da maior parte da pirâmide socioeconômica e a concentração de pessoal 

qualificado em áreas de “investimento qualificado” (acima de R$ 250 mil) ou público 

“Private” (acima de R$ 2 milhões), explicam o baixo interesse. 

Soma-se a isto, a busca “incessante” por um spread crescente entre custo de captação 

e custo de aplicação de recursos, cujo spread mais vantajoso para a Instituição Financeira é a 

oferta de remuneração ao correntista e/ou investidor da Caderneta de Poupança. 

Em suma, se não houver uma transformação no papel de esclarecimento das 

Instituições Financeiras, a figura do “educador financeiro” será primordial para incrementar a 

capacidade de poupança e oportunidades de investimento dos indivíduos.   
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Pergunta 3: Você acredita saber distinguir as diferenças entre a Taxa de 

Poupança e a Taxa de Investimentos? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

42 12 50 40 34 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

23,60% 6,74% 28,09% 22,47% 19,10% 100,00% 

 

Nesta pergunta, algumas respostas e interpretações podem ser citadas e explicadas.   

Em primeiro lugar, algumas pessoas compararam a taxa de remuneração/rendimento entre a 

caderneta de poupança e outro instrumento de renda fixa (investimento). De fato, a pergunta 

induz o participante a se posicionar quanto à distinção entre o ato da capacidade de poupar e o 

ato da capacidade de investir. Alguns aceitam o conceito de que a poupança é igual ao 

rendimento disponível e, por consequência, elegível ao ato de investir (investimentos). 

De qualquer forma, nos causa apreensão o fato de que mais de 42% da amostra 

pesquisada não sabe distinguir os conceitos de poupança e de investimento.  Entre os que 

afirmam saber sempre fazer a distinção, o número atinge 22,5%. Temos aqui mais uma 

constatação da necessidade de maior embasamento destes conceitos entre a população 

brasileira.   

 

            Pergunta 4: O debate atual sobre crise fiscal no Brasil lhes causam interesse e 

preocupação? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

4 10 70 94 0 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

2,25% 5,62% 39,33% 52,80% 0,00% 100,00% 

 

As respostas não deixam qualquer dúvida de que a crise fiscal brasileira é 

acompanhada pela amostra pesquisada e de que mais de 92% se sentem frequentemente ou 

sempre preocupados com o tema e suas implicações.   

Este é um dado importante, já que denota a percepção dos indivíduos de que a falta de 

balanceamento e controle das contas públicas pode, de alguma forma, lhes causar efeitos de 
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perda de qualidade de vida e/ou problemas financeiros. Vale ressaltar que nenhum dos 

participantes respondeu que nunca deixou ter interesse ou preocupação com o tema.  É uma 

informação alentadora para o início de um processo de conscientização da importância da 

Educação Financeira e da arte de poupar e investir. 

 

             Pergunta 5: Você se considera qualificado e preparado a investir em outros 

produtos financeiros, além da caderneta de poupança? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

22 50  46 36 24 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

12,36% 28,09% 25,84% 20,23% 13,48% 100,00% 

 

Apenas 13,48% da amostra se apresenta despreparada para investir em outros produtos 

financeiros a não ser a caderneta de poupança. Todavia, isto não significa amadurecimento 

financeiro. Pouco mais de 46% dos participantes se mostram sempre ou frequentemente aptos 

a investir em outros produtos financeiros. Os restantes, pouco mais de 40% serão o público 

alvo principal de uma campanha de Educação Financeira que procure focar em produtos 

melhores que a caderneta de poupança e com perfil conservador de aplicação. 

Nota-se aqui a falta que um planejamento e direcionamento financeiros fazem a uma 

parcela considerável da amostra pesquisada.  Pode-se fazer, perfeitamente, uma analogia à 

baixa preferência pela poupança, associada à desconfiança (vide pergunta 2) quanto ao 

interesse das Instituições Financeiras em explicar os conceitos de Educação Financeira e seus 

efeitos para a formação da Taxa de Poupança e da Taxa de Investimentos. 

Também impressiona que apenas 20% da amostra se mostre e se considere qualificado 

e preparado para investir em outros produtos financeiros que não a caderneta de poupança. 

Em outras palavras, cerca de 80% dos participantes da pesquisa são candidatos potenciais a 

uma “imersão” em Educação Financeira, em como investir e como acumular poupança. 

 

            Pergunta 6: Com base na incerteza econômica e no orçamento doméstico, você 

procura se adequar e gastar melhor e bem? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 
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8 26 78 66 0 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

4,49% 14,61% 43,82% 37,08% 0,00% 100,00% 

 

 

Os participantes são firmes em apontar a necessidade de ajustes no orçamento 

doméstico em épocas de crise e incertezas na Economia.  Ninguém (dentro da amostra) é 

contra a adequação e de gastar melhor e bem, e os que agem neste sentido - sempre e 

frequentemente - somam pouco mais de 80% dos participantes. Este é um indicativo 

importante de finanças comportamentais, e mostra a maior conscientização dos participantes 

em saber e entender como se comportar frente aos gastos domésticos.  

 O próximo passo, dada a importância do tema, seria a instrução e distinção do que são 

gastos/despesas fixas e/ou variáveis, ou seja, o necessário e o supérfluo (objeto de redução). 

Apenas 4,5% dos participantes da amostra demonstram desinteresse em se adequar a gastar 

“melhor e bem” ao responder que agem desta forma raramente.   

 Neste caso, cabe um comentário específico: a pergunta formulada tem forte dose 

indutiva, não se pode negar, e além disso, dados empíricos associados à antropologia do 

consumo associam o consumo às características de “indulgência” da população brasileira.  Ou 

seja, a resposta “raramente”, com peso de 4,5%, pode estar subestimada.   De fato, perguntas 

fortemente indutivas podem causar algum tipo de distorção. De qualquer forma, a 

consolidação das respostas mostra uma maior conscientização das pessoas quanto à 

necessidade de controles e ajustes no orçamento doméstico. Ao citarmos na pergunta a 

“incerteza econômica”, os participantes associaram o termo ao cenário “observado e 

previsível” de queda na massa salarial e na renda disponível. 

 

 

             Pergunta 7: Na sua opinião, a Educação Financeira, a Taxa de Poupança, e a 

Taxa de Investimentos serão fundamentais para a sua qualidade de vida ao se 

aposentar? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

4 12 34 122 6 178 
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Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

2,25% 6,74% 19,10% 68,54% 3,37% 100,00% 

Quase 89% dos participantes (somatório de sempre e frequentemente) da amostra se 

mostram atentos à necessidade de ser educado financeiramente e investir e poupar melhor 

para o incremento da qualidade de vida ao se aposentar. De fato, nota-se aqui a iniciativa 

individual de cada participante para a promoção de um futuro melhor, mais digno e com 

maior e melhor qualidade de vida.  Ser dono do próprio destino financeiro e arcar com as suas 

consequências parece nortear o pensamento da grande maioria da amostra. 

Mais uma vez, evidencia-se aqui a necessidade do aculturamento e da formação 

financeira dos indivíduos quanto à distinção da necessidade de poupar e gerar capacidade de 

investimento. Pouco menos de 6% dos participantes se mostram indiferentes a este tema ao 

citar que raramente ou nunca se preocupam em absorver Educação Financeira para poupar 

mais e investir melhor. Uma minoria que parece não querer entender o que é nascer e viver 

em um país com renda média mensal abaixo de USD 600, déficit nominal de 10% do PIB, e 

com baixíssima Taxa de Poupança e de investimento, além de ter uma das menores relações 

de taxa de trocas (importações mais exportações) do comércio mundial, apesar de flutuar no 

ranking entre a sétima e a nona economia mundial (PIB absoluto em USD).   

 

            Pergunta 8: Você acredita que seus direitos à aposentadoria estão garantidos e 

não serão alterados ao longo do tempo? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

50 24 6 14 84 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

28,09% 13,48% 3,37% 7,87% 47,19% 100,00% 

 

A quantidade de respostas que somam raramente e nunca é de 75% da amostra, o que 

demonstra uma maior maturidade das pessoas quanto à compreensão do momento que 

passamos e da possibilidade cada vez maior da revisão dos direitos previdenciários. Este é o 

tema do futuro! E provavelmente, o grande impulsionador e indutor da mudança de 

comportamento financeiro das pessoas ao longo do tempo. Quando três de cada quatro 

participantes se posiciona desta forma, há uma convergência entre expectativas e a realidade, 

além de uma melhor condição de se realizar um processo de conscientização e preparação. 
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Um país não pode suportar o carregamento de despesas com aposentadorias e pensões 

(conta consolidada do setor público e privado) de aproximadamente 15% do PIB enquanto 

sua Taxa de Poupança é inferior a este valor, e esta depende da criação de poupança externa 

em um cenário de curto e médio prazos completamente desfavoráveis e com a inversão da 

tendência (a longo prazo) do bônus demográfico e da queda da produtividade dos fatores de 

trabalho tão evidenciadas nos últimos anos.  

Por outro lado, pouco mais de 11% dos participantes da amostra dizem acreditar que 

sempre ou frequentemente seus direitos previdenciários estão garantidos e não serão 

alterados. Ainda que analisemos a amostra de forma consolidada, notamos que, 

coincidentemente, a maioria destes participantes é constituída por funcionários públicos.   

É curioso notar que, no universo de todas as respostas dos funcionários públicos, a 

importância de se educar financeiramente e gerar capacidade de poupar e investir é levada em 

conta. No entanto, quando se inclui a possibilidade de alteraração nas condições de 

aposentadoria, há no teor das respostas uma completa contradição com os conceitos 

anteriormente aceitos.   

Isto denota a complexidade e a dificuldade em se alterar o desbalanceamento das 

contas públicas, o que se refletirá sempre na evolução da Taxa de Poupança e na Taxa de 

Investimentos, inclusive, e também com reflexos, no setor privado. 

 

            Pergunta 9: Você se imagina participante de um Congresso, Seminário ou Curso 

Avançado sobre a importância da Educação Financeira para a formação da Taxa de 

Poupança e da Taxa de Investimentos? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

34 70 22 24 28 178 

 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

19,10% 39,33% 12,36% 13,48% 15,73% 100,00% 

 

Esta pergunta é indutiva quanto ao interesse prático em se aculturar no tema.  Pouco 

mais de 25% dos participantes da amostra mostram interesse em participar de congressos, 

seminários ou cursos (somatório de “sempre” e “frequentemente”).  Trata-se de um dado 

contraditório quando comparado ao somatório de “raramente” e “nunca” que atingiu quase 
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35% dos participantes da amostra.  Menos mal foi o fato de que  quase 40% dos entrevistados 

se arriscam a participar ocasionalmente nos eventos propostos. 

Portanto, o tema causa interesse à grande maioria (vide as repostas anteriores), mas 

apenas um em cada quatro participantes espera absorver e investir tempo em conceitos 

práticos. Isto denota a importância de se começar cedo com a formação e aculturamento de 

futuros cidadãos que possam distinguir e optar por cenários individualizados para a sua 

formação de poupança e a sua consequente, capacidade de investir mais e melhor. 

 

            Pergunta 10: O seu planejamento financeiro envolverá a perspectiva dos direitos 

previdenciários em detrimento da formação própria de poupança e investimentos? 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

24 48 30 12 64 178 

 
Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre Nunca Participantes 

13,48% 26,97% 16,85% 6,74% 35,96% 100,00% 

 

É auspicioso notar que cerca de 49% dos participantes da amostra raramente ou nunca 

envolverão ou considerarão os direitos previdenciários como mais importante que a formação 

própria de poupança e investimentos. Este é o número potencial dos que se preparam na 

prática para alavancar e consolidar tanto a sua capacidade de poupança como a de 

investimentos.  Neste caso, provavelmente, expectativa e realidade estarão no mesmo nível.   

Na outra ponta, cerca de 23,5% dos entrevistados afirmam que sempre e 

frequentemente a perspectiva dos direitos previdenciários nortearão sua capacidade de 

poupança.  Quanto aos investimentos, é difícil precisar o que imaginam, já que não se coloca 

aqui os passos que foram ou serão tomados.   

Não obstante, citamos uma frase do filósofo norte-americano Amos Alcott no século 

XIX: “To be ignorant of one´s ignorance is the malady of the ignorant” [“Ignorar a própria 

ignorância é a doença do ignorante”] (apud GIAMBIAGI, 2015). 

Kiyosaki (2000, pág. 65) retrata que a maior causa da dificuldade financeira é o 

desconhecimento da diferença entre um ativo e um passivo. Nossa pesquisa qualitativa e 

quantitativa apontou em alguns momentos que diversos indivíduos participantes da amostra 

não sabem distinguir ativos geradores de renda dos ativos que se tornam passivos ao gerar a 
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obrigação da amortização de impostos, taxas, contribuições e dívidas e que, eventualmente, 

ainda sofrem depreciações ao longo do tempo.  

 

8. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

O questionário e pesquisa aqui realizados reforçam a análise empírica que dá maior 

credibilidade à necessidade de se educar financeiramente os indivíduos, de forma a 

incrementar a capacidade de poupança e a qualidade de investimentos dos mesmos, e cujos 

resultados poderão levar a uma maior qualidade de vida, crescimento econômico e 

planejamento sustentáveis da sociedade.  

Os dados apurados foram objeto de reexame com muitos dos participantes, seja 

através de entrevista eletrônica ou através de entrevista informal e de cunho pessoal entre o 

orientado/mestrando e o entrevistado/participante.  O objetivo geral a atingir é a confirmação 

da importância da Educação Financeira, enquanto os objetivos específicos se dividem em sua 

importância para a formação da Taxa de Poupança e da Taxa de Investimentos.  

A justificativa para a pesquisa qualitativa passa, invariavelmente, pela necessidade de 

se aprofundar no perfil de ações e decisões dos indivíduos quanto às finanças 

comportamentais e à própria antropologia do consumo. O tema é complexo e o estudo e o 

entendimento das razões que levam os indivíduos a buscar conhecimento financeiro e os 

movimentos de otimizar a sua poupança e investimentos se faz primordial para uma 

conclusão bem fundamentada do tema da dissertação. 

Portanto, o estudo e pesquisa propostos apresenta uma abordagem assertiva dos 

seguintes temas e tópicos: Educação Financeira, Capital Humano, comportamento do 

consumidor, Antropologia do Consumo, ciclo de vida, finanças comportamentais, Taxa de 

Poupança e Taxa de Investimento, com temas ambientados no Brasil e no exterior, de forma a 

se produzir um relato e conclusões pertinentes ao tema.   

É proposta deste estudo organizar referências e bancos de dados de diversos autores, 

entidades, fontes e pesquisadores, tais como Marcel Domingos Solimeo, Istvan Karoly 

Kasznar, Fabio Giambiagi, Alexandre Schwartsman, Douglas Bernheim, Claudio Castro, 

Theodore Schultz, Adam Smith, Linda Tesar, Sebastian Edwards, Martin Feldstein, Napoleon 

Hill, Jacob Mincer, Gary Stanley Becker, John Maynard Keynes, André Massaro, Amadeu 

Jr., Carlos Ivan Simonsen Leal, Sergio Roberto da Costa Werlang, Ricardo Rochman, 
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Cristiano Costa, Cléber Miranda, Livia Barbosa, Sylvia Vergara, Cecília Mattoso, Carlos 

Geraldo Langoni, Affonso Celso Pastore, Eduardo Giannetti, Bernard Appy, Claudio Porto, 

Mansueto de Almeida Jr., Dileep Mehta, Gustavo Cerbasi, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, 

Leonardo Porto de Almeida, Peter Lynch, Alvir Hoffmann, BM&F Bovespa, ACREFI, 

ANAPP, ANBID, BACEN(BCB), Instituto Ethos, CETELEM, OCDE, Febraban, ABECS, 

SUSEP, Anbima, Fenaban, ENEF, MEC, IBGE, BCB, Pnad, PNPE, Instituto Ethos, IPEA, 

PDE, Emerald, Scielo, FED USA, Bank of England, Google Schoolar, dentre outros. 

Começaremos a desenvolver nosso ambiente de Referencial Teórico com o professor 

Istvan Kasznar (2016), conselheiro econômico da ACREFI (Associação Nacional das 

Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento) e sua abordagem sobre a importância 

da autoeducação creditícia do bom tomador de empréstimos. Trata-se de um primeiro capítulo 

de Educação Financeira em um cenário onde se convive com mudanças marcantes e 

significativas em um país como o Brasil. 

O autor cita com pertinência que ‘tomar dinheiro’ é recomendável para quem sabe se 

disciplinar, se autopoliciar e viver conforme sua capacidade. No sentido oposto, o termo não é 

direcionado a quem extrapola seus gastos, abusa da sorte e ignora os perigos das decisões que 

estão fora de seu eixo de controle.  

Cita-se ainda medidas que devem ser tomadas para pavimentar o caminho do sucesso 

que podem levar a momentos de satisfação: 

 

• Conhecer sua condição financeira e a si mesmo; 

• Conhecer as ofertas, o que são, quem as oferece e quanto custam; 

• Imaginar o que pode ocorrer no futuro, pelo prazo, é até mais do crédito; 

• Informar-se sobre os fornecedores e as condições nas financeiras; 

• Interagir com financeiras e empresas idôneas e com boa reputação; 

• Interar-se das planilhas do crédito que se negocia; 

• Negociar datas amigáveis de reembolso de pagamentos, que possam gerar 

mais conforto e segurança; 

• Manter-se informado através de contato constante com o credor e seu 

representante; 

• Ler em detalhes o contrato que será assinado e tirar eventuais dúvidas; 

• Optar por taxas pré-fixadas e fluxo de prestações constante; 

• Usufruir o crédito, com alegria e serenidade, e boa sorte! 
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A compreensão da Educação Financeira engloba muitos conceitos. Chama a atenção 

a definição de Alvir Hoffmann (2005), diretor de Fiscalização do Bacen (BCB), que entende o 

termo como o processo pelo qual consumidores e investidores melhoram, por meio de 

informação, instrução e orientação, sua compreensão sobre conceitos e produtos financeiros e: 

 

• Desenvolvem habilidades e adquirem confiança para se tornarem mais 

conscientes das oportunidades e dos riscos financeiros; 

• Criam ações efetivas que melhorem o seu bem-estar e a sua proteção; 

• Fazem escolhas com boa informação; 

• Sabem onde procurar ajuda e assessoria; 

• Evitam o “sobre-endividamento”; 

• Fortalecem programas de segurança financeira; 

• Facilitam a criação e mobilização de poupança e promovem uma maior 

consolidação financeira; 

• Estabelecem melhor relação entre clientes e operadores financeiros de acordo 

com seus direitos e obrigações. 

 

Segundo Alvir Hoffmann, representante brasileiro na ASBA (Asociación de 

Supervisores Bancarios de Las Américas), o fortalecimento do acesso aos melhores serviços 

financeiros contempla duas atividades: 

 

• Elaboração de um Programa de Educação Financeira que permita aos 

consumidores de produtos e serviços financeiros tomar decisões informadas e 

exercer melhor seus direitos e obrigações; 

• Analisar as melhores práticas de proteção ao consumidor e desenvolvimento 

do marco nominativo e regulatório; 

 

Portanto, a promoção da Educação Financeira deve ser complementar à regulação 

financeira, pois ambas ajudam a dar maior segurança aos usuários dos serviços financeiros.  O 

“case brasileiro”, além disto, tem suas particularidades históricas bem características, tais 

como a incidência de taxas de juros nominais elevadas que agravam o mau uso do crédito e 

um alavancador da inadimplência, que aumenta o spread bancário.  
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Soma-se a isto o resquício da cultura inflacionária, especialmente nas faixas etárias 

acima de quarenta anos e o crescente acesso da população a produtos e serviços financeiros. 

Em linha com a tendência mundial, a qual abordaremos mais à frente, o Banco 

Central do Brasil (BCB), segundo seu diretor de Fiscalização, tomou as seguintes ações de 

incentivo à Educação Financeira no Brasil:  

 

• BACEN – Escola: visitas monitoradas ao Museu de Valores; 

• BACEN – Universidade: programa de palestras para universitários; 

• BACEN Jovem: página interativa do BACEN na internet; 

• Serviços ao Cidadão: página informativa no sitio do BACEN na internet; 

• Publicações educativas para segmentos específicos; crianças, universitários, 

investidores e cidadãos; 

• Curso de “Gestão Financeira Pessoal” para multiplicadores; 

 

No âmbito doméstico brasileiro, um paper interessante é o produzido por Elaine 

Martins Silva (2010), tecnóloga em Produção Industrial pela FATEC de Taquaritinga. Com 

foco exclusivo na Educação Financeira, Martins Silva (2010) discorre sobre ferramentas de 

inclusão social de melhoria de vida do cidadão e de promoção do sistema financeiro do país, 

de modo que estes possam tomar decisões fundamentadas e seguras considerando o 

planejamento realizado de suas finanças e saibam distinguir, dentre as várias opções de 

investimentos existentes, aquela que melhor condiz com os riscos e retornos pretendidos. 

O artigo (SILVA, 2010) busca tratar da Gestão Financeira e de sua importância em 

aplicar o planejamento como alicerce tanto no cotidiano empresarial, para gerenciar os 

orçamentos familiares, bem como a “a definição de investimentos e acúmulo de bens, 

tornando claro que investimentos geram lucros e bens geram despesas”. De fato, o artigo cita 

medidas para proteger os consumidores dos produtos financeiros por meio de regulação e 

fiscalização, que serão tanto mais efetivas quanto maior for a sincronia com os esforços 

educacionais.  Assume-se, com isto, que a existência de maior conhecimento de finanças 

tende a promover uma maior formação de poupança.    

A Educação Financeira poderia, portanto, atuar diretamente nas variáveis pessoais e 

sociais, contribuindo para formar uma cultura de planejamento de vida.  

Segundo Kiyosaki (2000, p. 65 apud. SILVA, 2010), a “principal causa da 

dificuldade financeira está simplesmente no desconhecimento da diferença entre um ativo e 



35 
 

um passivo”.  Já citado anteriormente, o autor, explicita como o termo “investimento pode ser 

definido de forma abrangente como aplicação de dinheiro e título, ações, imóveis, 

maquinários, etc.” (KIYOSAKI, 2000, p. 65 apud. SILVA, 2010), com o propósito de obter 

ganho (lucros) ou gerar renda. 

Os diagramas abaixo demonstram isto de forma bem simplificada ao retratar o fluxo 

de caixa dos investidores.  Nota-se que a geração de renda está nos investimentos, onde os 

ativos trabalham para gerar mais renda. Com o recebimento dos dividendos e juros, o 

investidor paga as suas despesas.  Eis a grande diferença em relação ao fluxo de caixa de 

quem não investe:  “É que, no caso dos ativos, o valor só tende a crescer, enquanto no fluxo 

dos recebimentos, após pagar suas despesas, não restará nenhuma renda”. 

 

 
                    Figura 1: Fluxo de Caixa dos Investidores 

       Fonte: Kiyosaki, 2000 
 

Outro ponto abordável quando se fala em dinheiro e crédito é o Sistema Financeiro.  

E isto significa que o fluxo de dinheiro envolve principalmente a sociedade.  Entender o 

funcionamento do Sistema Financeiro e a razão da existência do Mercado Financeiro é um 

pressuposto da teorização e prática da Educação Financeira. 

Para Musa (2006, p.85) o mercado financeiro é constituído por todas as pessoas que 

movimentam dinheiro. Diariamente, essas pessoas (ou cada um de nós) assumem um ou mais 

dentre três papéis sociais: poupadores, emprestadores (ou circuladores) e creditados. Para 

Musa, os poupadores são todas as pessoas que guardam dinheiro nos bancos, os 

emprestadores são todas as instituições financeiras, e os creditados são as pessoas que tomam 

dinheiro emprestado. 

Segundo Neto (2009, p,76), ainda, “as diversas negociações financeiras têm como 

referência comum a taxa de juros, como a moeda de troca dos mercados financeiros”. 

E cabe agora uma crítica quanto ao comportamento observado no tratamento que o 

brasileiro médio dá a seu planejamento financeiro. Se por um lado, as pessoas sentem 

dificuldades em calcular as taxas de juros, desconhecem o seu mecanismo e, na hora de 
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efetivar a compra, só analisam se o valor da prestação cabe em seu orçamento, por outro, esta 

atitude resulta no aumento da inadimplência e, consequentemente, no aumento dos juros.  

Como consequência - ainda sem citar a destruição fiscal do Estado - os juros altos inibem a 

atividade produtiva, restringem o consumo, aumentam o desemprego e levam ao baixo 

crescimento econômico. 

De acordo com Giannetti (2005, p. 232), o conceito de juros vai além das fronteiras 

da ciência econômica, se encontrando totalmente ligado ao nosso psicológico. O autor 

argumenta que os juros são ditados por duas atitudes que, em relação às trocas do tempo, se 

complementam: pagar agora, viver depois (posição credora) ou viver agora, pagar depois 

(posição devedora).  O autor prossegue: 

A primeira atitude foca o futuro, e expressa a preferência de cuidar do 
amanhã, ou seja, antecipar custos em troca do aumento dos benefícios 
futuros. A segunda atitude se esforça para melhorar as condições do 
presente, aproveitar as oportunidades imediatas e desfrutar o momento. É 
claro que, quanto maior o tempo, maior será o acréscimo do custo. Por outro 
lado, a vida é agora. A impaciência em desfrutar as coisas boas da vida, 
aliada a uma visão confiante do futuro, pode, perfeitamente, levar a 
sociedade a consumir sem delongas o que produz (GIANNETTI, 2005, 
p.239). 

 
Em termos práticos, causa estranheza e forte repercussão o fato de haver uma 

evidente falta de grades educacionais voltadas à elaboração de programas, currículos e 

conteúdos direcionados ao desenvolvimento de habilidades ligadas à formação de poupança, à 

obtenção de crédito, às decisões de aposentadorias, ou seja, conteúdos sobre os quais os 

indivíduos apresentam conhecimento em nível inadequado.   

 

 

8.1   Instituto de Educação Ivoti – IEI 

 

 

Apesar de ser considerado uma exceção à regra no cenário brasileiro, o projeto de 

Educação Financeira do Instituto de Educação Ivoti, na cidade de Ivoti no Rio Grande do Sul, 

existente desde 2002, foi desenvolvido por 16 instituições do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Seu objetivo principal é despertar em crianças jovens e adultas o raciocínio 

financeiro, além da visão ética da responsabilidade social necessária para a construção de uma 

sociedade sustentável.   
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Podendo ocorrer durante as aulas, em diversas disciplinas, ou em oficinas 

específicas, as crianças aprendem a entender a função do dinheiro, sua relação com o dia a dia 

e com o futuro. Orientados pelos professores habilitados pelo projeto, os alunos refletem 

sobre o valor do salário, relações de consumo, compras a prazo e à vista, a importância de 

economizar, consumismo e outros pontos igualmente importantes, possibilitando que tracem 

perspectivas éticas e sociais do dinheiro.  

No Instituto Ivoti, o projeto abrange os alunos da segunda à quarta série, com 

enfoques temáticos integrados ao programa curricular obrigatório, e da quinta à oitava série, 

no qual se abordam planos de estudo de matemática, ética e história.  Já no Ensino Médio, o 

projeto de Educação Financeira tem uma carga horária de duas horas semanais e os alunos se 

inscrevem espontaneamente.   

A cada etapa do projeto, os alunos são incentivados a fazer pesquisa e levantamento 

de dados junto às suas famílias quanto ao orçamento doméstico. Com base nas porcentagens 

da renda familiar, eles fazem comparações e tentam aperfeiçoar o uso do dinheiro de cada 

família, discutindo os gastos e encontrando alternativas para redução.   

De fato, o projeto cria condições para que os estudantes, independente da idade, 

possam refletir a respeito da responsabilidade de cada um no planejamento e administração 

econômica, aprendendo a dar importância ao ato de economizar (poupar) e que passem a 

gerar consciência de investimentos em qualidade de vida. 

Os resultados obtidos pelo Instituto Educacional Ivoti mostraram que os alunos 

foram capazes de diferenciar os produtos financeiros mais rentáveis e passaram a analisar os 

riscos e a estar mais preparados para tomar decisões e cumprir compromissos financeiros.  A 

longo prazo, essas ações podem transformar esses jovens em cidadãos financeiramente 

preparados e que exerçam uma postura ética dentro da sociedade. 

Antes de abordarmos o cenário internacional e suas tendências quanto à 

maximização da Educação Financeira e seus efeitos para as sociedades e cidadãos, cabe 

registrar ações privadas, institucionais e de cunho governamental no Brasil constituídas para 

alavancar conceitos de Educação Financeira. 

 

 

8.2 Instituto Ethos – Uma Abordagem de Educação Financeira 
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Criado em 1998 por empresários e executivos da iniciativa privada, o Instituto Ethos 

vem se destacando como um polo de troca de experiências e o aprimoramento de práticas que 

incrementem a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. 

Em setembro de 2015, foram realizados diversos painéis, cujos objetivos eram a 

discussão e o entendimento de como os desequilíbrios financeiros das contas públicas, das 

empresas ou das pessoas tem custos que precisarão ser suportados para que se retome a 

prosperidade. 

Foram de grande contribuição para a aceitação da importância da Educação 

Financeira os depoimentos e as apresentações do economista do Banco Itaú, Caio Megale e de 

Jurandir Macedo, fundador do Instituto de Educação Financeira. 

Variável decorrente da cultura indulgente brasileira, foi abordada a necessidade de se 

derrubar o tabu que é falar sobre dinheiro.  De fato, normalmente, os brasileiros não 

conversam sobre as suas contas pessoais, seja por uma situação muito próspera ou muito 

negativa, e isto faz com que a população permaneça distante do uso consciente do dinheiro e 

da possibilidade de fazer escolhas mais sustentáveis. 

É necessária a abertura de várias frentes para combater a falta de Educação dos 

brasileiros. Os palestrantes apenas confirmam as nossas maiores preocupações acerca do tema 

em questão.  A Educação Financeira nada mais é do que ensinar às pessoas a fazerem 

escolhas conscientes e a utilizarem os produtos financeiros para melhorar sua vida. Grande 

parte da população vive na falsa ilusão de que é possível passar a vida gastando mais do que 

se ganha, e muitas vezes não faz reserva de imprevistos e não se prepara para a aposentadoria. 

A possibilidade de fazer escolhas mais conscientes impacta positivamente tanto na 

vida no presente, como no futuro, sendo estas escolhas, específicas para cada indivíduo ou 

família, de acordo com seus hábitos e suas necessidades. 

Jurandir Macedo (2000) define com propriedade ao afirmar que “muito mais 

importante do que qualquer moeda é uma hora de vida”.  Deve-se dar muita atenção para o 

risco de desviar o consumo para consumismo.  O consumo é quando gasto essa hora da vida e 

o resultado é positivo.  No consumismo, nós comemos, comemos e comemos e a fome nunca 

some.  Um pouco de antropologia do consumo poderia nos ajudar, já dizia Lívia Barbosa. 
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8.3   ENEF – Estratégia Nacional de Educação Financeira 
 

 

Com a atenção voltada para o incremento na cultura financeira do país, o governo 

brasileiro constituiu, em novembro de 2007, um grupo de trabalho com representantes do 

Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da 

Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), com a proposta de desenvolver uma Estratégia Nacional de Educação Financeira 

(ENEF) no país, além de uma pesquisa que mapeasse o grau de conhecimento financeiro da 

população brasileira.   

Em outubro de 2009, a ENEF teve a sua estrutura apresentada em Brasília com a 

finalidade de promover a coordenação e o aprimoramento da atuação das entidades da 

administração pública federal que regulam e fiscalizam as atividades relacionadas à captação 

pública da poupança popular. Um programa e projeto pilotos foram oferecidos para algumas 

escolas selecionadas.  O programa é apresentado por intermédio de materiais didáticos – 

Livro do Aluno e Livro do Professor – elaborados a partir das diretrizes do grupo de trabalho 

da ENEF, e é composto por diversas situações e conteúdos didáticos que contextualizem 

conceitos de Educação Financeira.  

De acordo com o Projeto de Lei 206/2009, são nove os fatores que tornam relevante 

a Educação Financeira no Brasil: 

 

• Orientar sobre o uso correto do crédito e demais produtos financeiros para 

evitar o endividamento e a inadimplência; 

• Planejar o uso dos recursos financeiros, pessoais e familiares; 

• Despertar o interesse e a consciência sobre gestão financeira em busca de um 

diagnóstico da situação pessoal e familiar; 

• Entender a importância do controle do orçamento doméstico por meio do 

conhecimento de conceitos como receita bruta, receita líquida, custos, 

despesas e da distinção entre ativos, passivos, bens, direitos, obrigações e 

dívidas; 

• Desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar 

visando ao equilíbrio financeiro; 

• Evitar o desperdício e valorizar o consumo com base em critérios racionais; 
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• Dar embasamento às decisões de investimento e financiamento; 

• Evitar que o consumidor se torne vítima de propagandas enganosas; 

• Preparar novas gerações para o uso inteligente e responsável do dinheiro; 

 

Todo este processo implicou na elaboração de programas e currículos voltados ao 

desenvolvimento de habilidades ligadas à formação de poupança, à obtenção de crédito, às 

decisões de aposentadoria e de investimentos, ou seja, conteúdo sobre os quais a grande 

maioria dos indivíduos apresentam conhecimento inadequado. 

 

                      
 
Figura 2: Funções do ENEF 
Fonte: Site Oficial ENEF 

 

Como membros da comissão permanente do Comitê Nacional de Educação 

Financeira (CONEF) e como consultores e fiscalizadores do ENEF, foi realizado, em 

dezembro de 2015, um workshop com a finalidade de identificar, alinhar e fomentar, ações 

voltadas aos adultos e outros públicos selecionados de forma a facilitar a visualização das 

iniciativas de Educação Financeira desenvolvidas pelo Comitê. 

As iniciativas em andamento e em desenvolvimento pelos órgãos e entidades que 

compõem o Comitê apresentam os conteúdos em diferentes níveis de profundidade (básico, 

intermediário e avançado).  Os principais assuntos tratados nas mais diversas iniciativas são:  

 

• Educação Financeira Básica – Cidadania, Receitas & Despesas/Orçamento, 

Reservas (Poupança) & Investimento, Crédito, Autonomia, Prevenção, 

Proteção e Planejamento; 
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• Relacionamento com Sistema Financeiro Nacional (produtos e serviços 

financeiros, canais de atendimento, funcionamento do SFN e meios de 

pagamento); 

• Benefícios Previdenciários; 

• Regime Geral de Previdência Social; 

 

No total, foram listadas cento e doze iniciativas de dez órgãos e entidades 

componentes do CONEF, BCB, CVM, SUSEP, Ministério da Fazenda (MF), Ministério da 

Justiça (MJ), Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), ANBIMA, 

BM&FBovespa, CNSEG e FEBRABAN). 

Foram apresentados 41 materiais, incluindo apostilas, cartilhas, folhetos, glossário, 

livros ilustrados infantis, livros didáticos, guias e manuais, com conteúdos abordados em 

níveis básico, intermediário e avançado. Ocorreram trinta e três iniciativas presenciais, 

compostas principalmente por palestras, cursos, visitas guiadas a instituições, 

competições/jogos, peças de teatro e eventos (conferências, seminários, fóruns) para públicos 

específicos. 

Muitas iniciativas são de Educação Financeira básica, e outras abordam temas bem 

específicos de responsabilidade da instituição que as realiza. De acordo com a experiência 

adquirida e avaliada no workshop, temas mais próximos do cotidiano, como assuntos 

relacionados à dinâmica familiar geram mais interesse do que temas técnicos, em especial 

para palestras avulsas. 

As iniciativas presenciais costumam ter mais impacto no público atingido, mas, no 

entanto, elas têm alcance reduzido (número de pessoas) e custo relativamente alto, o que é um 

impeditivo de oferta à sociedade. A questão da logística também fica prejudicada: as 

iniciativas se concentram principalmente em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, onde os 

órgãos e entidades se situam geograficamente. 

Participaram das palestras realizadas pelos órgãos e entidades do CONEF cerca de 

256.000 pessoas em 2015, 1.400 pessoas participaram de fóruns, seminários e conferências, e 

cerca de 100.000 pessoas compareceram a visitas guiadas.  É possível estimar que, somando-

se todas iniciativas presenciais de todos os membros do CONEF, mais de 600.000 cidadãos 

tiveram acesso direto à Educação Financeira em 2015. 

Nas iniciativas virtuais (sem contato presencial com o público), foram listadas 38, 

divididas entre as seguintes entidades: BCB, BM&Fbovespa, CNSEG, CVM, FEBRABAN e 

MTPS.  SUSEP e MJ pretendem lançar iniciativas virtuais em 2016 (portal e educação a 
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distância – EaD – de curso presencial, respectivamente).  As iniciativas presenciais 

compreendem: portais específicos para a Educação Financeira na internet; vídeos disponíveis 

na internet (Youtube); cursos a distância; perfis em redes sociais com conteúdos de Educação 

Financeira; aplicativos para smartphones/tablets; concursos educacionais; competições 

virtuais; ferramentas (calculadoras, simuladores, planilhas digitais).  Por terem grande alcance 

e baixo custo, e contando com divulgação eficiente, podem alcançar um número muito maior 

de cidadãos.    

Exemplo notável foi o curso de finanças pessoais lançado em 2015 pela 

BM&Fbovespa, que teve 26.000 alunos.  Por outro lado, as iniciativas virtuais ficam restritas 

a quem tem acesso à internet ou a smartphones, e seus conteúdos competem pela atenção do 

cidadão com os inúmeros outros assuntos disponíveis na rede. 

Com relação aos públicos preferenciais, o foco do projeto foi direcionado a 

estudantes, professores universitários, servidores públicos e estudantes do ensino médio, 

ainda que a maior parte seja para o público adulto em geral. Algumas iniciativas têm ainda 

foco na classe C, estimada em 50% da população economicamente ativa e consumidora.  

Cabe ainda ressaltar a baixíssima exposição de populações tidas como mais 

vulneráveis, tais como os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), classes D e E, 

superindividados ou aposentados de baixa renda. Nesta amostra, encontram-se consolidados 

dados que mostram que cerca de 45% das famílias brasileiras se encontram endividadas, 

sendo a parcela da renda familiar comprometida com a amortização de juros e/ou principal 

próxima a 40%.  Além disto, cerca de 25% das famílias endividadas encontram-se com uma 

ou mais contas em atraso superior a 30 dias. Portanto, no mínimo 10% das famílias brasileiras 

se encontram em uma situação financeira e de liquidez extremamente frágeis.  

A seguir, listamos algumas das iniciativas e abordagens do CONEF e seus membros 

em 2015. 

 Tabela 1: CONEF / ENEF: Iniciativas e Abordagens 2015  
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Fonte: CONEF / ENEF – Resultados Iniciativas, 2015 
Os dados apresentados anteriormente mostram que existe um enorme potencial de 

acesso e abordagem aos cidadãos brasileiros, tão deseducados financeiramente, assim como 

carentes da construção de uma sólida poupança financeira e capacidade de investimentos. 

Outra iniciativa louvável, adicional ao que apresentamos anteriormente, vem do 

BACEN (Banco Central do Brasil), com a elaboração do Guia de Excelência (BACEN, 

2014), cujo foco é a construção de, assim como afirma o subtítulo do guia, uma Educação na 

Oferta de Serviços Financeiros.   

 

 

8.4   BACEN (BCB) – Guia de Excelência 
 

 

Nossos dados empíricos pesquisados na série de perguntas formuladas já nos 

mostraram a desconfiança dos participantes/indivíduos quanto ao papel das instituições 

financeiras na elucidação da necessidade de se obter Educação Financeira para a tomada de 

decisões que afetam, a longo prazo, a qualidade de vida. Lembremos que cerca de 78% dos 

participantes da pesquisa responderam que raramente e/ou nunca há interesse em formar 

indivíduos autônomos e inteligentes financeiramente. 

Soma-se a isto, o fato de que o BACEN (BCB) já identificou a crescente 

alavancagem, maior endividamento e risco financeiro como o maior problema das famílias 
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brasileiras.  Os números se tornaram alarmantes na última década, com um boom no 

crescimento do crédito, mas de total insustentabilidade da capacidade de pagamento, haja 

vista a deterioração dos níveis de emprego, massa salarial e rendimento médio da população 

brasileira. 

Torna-se imperativa a elucidação e a adoção de uma política de informação e 

assessoramento com vistas à melhoria do processo de decisões de fornecer e tomar crédito. 

Este é um país de baixa poupança (15% a 17% PIB), baixíssima Taxa de Investimento (15% a 

17% PIB), e com uma enorme massa de indivíduos sem o discernimento de tomar decisões 

quanto ao empoderamento de “ter” e suas consequências para o “ser” ao longo do tempo. 

Segundo o BACEN (BCB), a participação das instituições financeiras é fundamental 

no processo de Educação Financeira, pois tem posição privilegiada para atuar como vetor de 

disseminação, uma vez que estão no momento e local certos para apresentar aos consumidores 

opções de produtos e serviços financeiros, explicando suas características, benefícios, custos e 

riscos, inclusive ao abordar temas relacionados à gestão de finanças pessoais. O chamado 

teachable moment é a oportunidade para aprender a melhor forma de gerenciar a vida 

financeira e avaliar as opções de financiamento dos indivíduos. 

O Guia de Excelência (Serviços de Crédito) visa incrementar o processo de 

Educação Financeira do consumidor, colaborando para a melhor compreensão dos produtos e 

serviços contratados pelos consumidores e para decisões mais bem fundamentadas, 

contribuindo, assim, para a prevenção do endividamento excessivo e para a redução de 

conflitos entre consumidores e instituições financeiras. 

Segundo a ANEFAC (Associação Nacional de Executivos de Finanças, 

Administração e Contabilidade), a taxa de juros média geral mensal para pessoa física atingiu 

8,13% a.m. em agosto de 2016, o que corresponde à uma taxa equivalente a 155,48% a.a., a 

maior taxa de juros desde agosto de 2003. 

Isto denota a importância de se estabelecer, através do Guia de Excelência, um 

documento de referência para as instituições financeiras que queiram adotar práticas voltadas 

para a Educação Financeira dos consumidores no momento da oferta de serviços.   

O desenvolvimento do guia foi coordenado pelo Departamento de Educação 

Financeira (Depef) no âmbito da área de Relacionamento Institucional e Cidadania do BCB, e 

ocorreu entre os anos de 2013 e 2014, portanto, estudos e processos relativamente recentes. 

Em setembro de 2013, a minuta do guia foi objeto de discussão com representantes 

da Senacon, do Ministério Público Federal, dos Procons de São Paulo e do Rio de Janeiro, da 

Associação Brasileira de bancos (ABBC), da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da 
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Organização de Cooperativas Brasileiras (OCB).  Os propósitos e o conteúdo do documento 

foram debatidos, o que resultou em importantes contribuições para a consolidação do 

documento, incorporadas no Guia de Excelência do BCB. 

A ação e iniciativa do BCB ilustra de forma prática, como a Educação Financeira, a 

proteção e a inclusão financeira da população contribuem para a eficiência do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) e para a manutenção da estabilidade econômica do país. 

Todavia, cabe ressaltar, que as práticas do Guia não são obrigatórias, não devendo 

ser interpretadas pelo consumidor como um direito, e nem como uma obrigação das 

instituições financeiras. 

 

Norteado em seis princípios, o Guia de Excelência (BACEN, 2014), preza atingir: 

 

• Educação Financeira: Processo mediante o qual os indivíduos melhoram 

sua compreensão de conceitos e dos produtos financeiros, de maneira a, com 

informação, formação e orientação claras, adquirir os valores e as 

competências necessárias para se tornarem conscientes das oportunidades e 

dos riscos neles envolvidos e, então, fazer escolhas conscientes; 

• Vontade de Informar: Comportamento de ir além de entregar um contrato 

ou de deixar uma informação visível e acessível. Implica na entrega da 

informação até que se verifique que o consumidor realmente a compreendeu, 

levando em conta a sua capacidade de leitura, conhecimento e experiência 

financeira; 

• Psicologia Econômica: Estratégia de incorporar mecanismos que induzam 

mudanças efetivas de comportamento do consumidor, tornando o processo de 

educação mais eficaz. Pondera que o indivíduo está sujeito a limitações 

cognitivas (por exemplo, distrações e percepção seletiva), a problemas de 

autocontrole e de autoconfiança exagerada, além de hábitos que afetam 

negativamente sua tomada de decisão, mesmo munido de informação, 

formação e orientação; 

• “Empoderamento” do Consumidor: Capacidade do consumidor por meio 

da Educação Financeira e da democratização do acesso à informação, para 

que ele possa, de forma autônoma, realizar uma correta avaliação das 

responsabilidades, encargos, benefícios e riscos envolvidos em uma operação 



46 
 

financeira e, assim, ter liberdade, de fato, para decidir a melhor opção em 

relação a sua necessidade e capacidade de pagamento; 

• Crédito Responsável: Incorporação de medidas preventivas para evitar 

problemas de endividamento; 

• Ótica do Cliente: Desenvolvimento de produtos, serviços, canais e 

comunicação que considerem as necessidades do cliente, seu perfil, suas 

vulnerabilidades e sua capacidade econômica financeira, de forma a tornar 

mais equilibrada a relação entre consumidores e fornecedores. 

 

Elaborado pelo BCB, este documento objetiva e prioriza os serviços de crédito, 

abordando os seguintes aspectos: Publicidade e Oferta, Contratação de Crédito, Pós-Venda de 

Crédito e Cartão de Crédito. 

8.4.1     Serviços de Crédito – Publicidade e Oferta 
 

 

A) Linguagem e forma de apresentação 

• Direcionar os aspectos informativos sobre as características, os riscos, e as 

condições do produto de crédito oferecido; 

• No material publicitário, utilizar linguagem de fácil entendimento; 

• Adotar mecanismos para garantir que o consumidor faça a devida reflexão 

antes de contratar uma operação de crédito, prevenindo a contratação por 

impulso ou equívoco (atenção especial aos caixas eletrônicos e internet 

banking). 

 

B) Custos e Riscos 

• Apresentar ao cliente, os custos e riscos envolvidos à contratação do crédito; 

• Inserir alertas sobre possíveis consequências do mau uso de crédito nos 

materiais publicitários de produtos de crédito; 

• Fomentar no cidadão a busca por outras fontes de informação e que não tome 

decisões baseadas apenas nas informações fornecidas pelo funcionário da 

instituição financeira; 

• Informar que a carência para o pagamento e a suspensão temporária do 

pagamento geram custos adicionais (mais juros) para os clientes. 
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Figura 3: Warning de Endividamento 
Fonte: Guia de Excelência – BCB 

 

 

C) Divulgação do Custo do Crédito 

• Priorizar e informar o Custo Efetivo Total (CET) na divulgação do custo 

da operação de crédito ofertada ao cliente, independente do canal 

utilizado; 

 

 
• Apresentar no material publicitário um exemplo representativo da oferta 

de crédito, que inclua, o montante de crédito, prazo, valor da parcela, 

somas das parcelas e CET (Custo Efetivo Total) anual e mensal; 

• Quando da divulgação do valor da parcela da operação, deve-se optar pela 

apresentação da parcela mensal, evitando-se a oferta de crédito com 

parcelas para pagamento com frequência semanal ou diária. 

 

D) Prospecção de Clientes 

• Explicar o objetivo da abordagem já no início do contato; 

• Informar ao cidadão se deseja ser incluído ou continuar a ser incluído nas 

campanhas de divulgação de produtos de crédito da instituição; 

• Não oferecer brindes (bens, serviços, participação em sorteios, descontos 

em compras (associados ao volume de crédito). 
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8.4.2    Serviços de Crédito – Contratação de Crédito 
 

A) Informações ao Cliente 

• Com linguagem de fácil compreensão, destacar em folha de rosto as 

informações essenciais do contrato, tais como as condições da 

contratação, as obrigações do cliente e da instituição financeira e as 

principais características do produto com exemplos de modalidade de 

empréstimo pessoal – “Entenda seu empréstimo”; 

• Na contratação, anexar ou grampear a folha de rosto “Entenda seu 

empréstimo” ao contrato, à frente da primeira página; 

• Ler a folha de rosto para o cidadão antes da contratação e esclarecer 

dúvidas de forma a reduzir o “não entendimento” do contrato entre as 

partes; 

• Informar o somatório das parcelas do contrato, isto é, a soma das parcelas 

a pagar em Reais (R$), conforme descrito no exemplo abaixo; 

• Na simulação das operações de crédito, oferecer ao cliente ao menos três 

cenários possíveis de contratação, informando o valor da parcela, prazo, 

soma das parcelas e CET; 

• Nos contratos disponibilizados pela internet, facilitar a sua localização, a 

partir da página inicial do site; 

• Oferecer as contratações do crédito com seguro e sem o seguro, 

evidenciando o custo de aquisição do seguro, além de explicar de forma 

clara, que os direitos em casos de eventuais sinistros, estejam inclusos na 

opção sem o seguro e os benefícios contratados a mais quando se opta 

pela aquisição do seguro e simular a contratação com e sem o seguro; 

• Para produtos e serviços mais complexos, como cartão de crédito, 

disponibilizar manual técnico com linguagem simples, clara e direta, que 

informe como o produto ou serviço funciona, os principais direitos, as 

obrigações, os custos, e o que acontecerá em casos de inadimplência, 

utilizando sempre exemplos de cenários possíveis, com números, para 

facilitar o entendimento do cliente. 
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Tabela 2: Cenários de Operações de Crédito 

 
Fonte: Guia de Excelência - BCB 

 

 

B) Forma de Contratação 

• Solicitar que o cliente confirme a contratação da operação em uma tela 

específica para confirmação e que contenha as seguintes informações: 

valor das prestações, soma das parcelas em reais e o Custo Efetivo Total 

(CET) ao ano e ao mês; 

• Destacar a pergunta de confirmação em cor ou tamanho diferente do 

restante do texto; 

• Apresentar a tela com as principais informações da operação específica e 

o número do protocolo do contrato a que ela se vincula, oferecendo ao 

cliente a opção de imprimir estas informações; 



50 
 

• No caso de internet banking, oferecer também a opção de imprimir ou 

salvar o contrato. 

 

                              Quadro 1: Fechamento de Operação de Crédito 

 
                                     Fonte: Guia de Excelência – BCB 

 

C) Forma de Cobrança 

• No contrato de operação de crédito, permitir que o cliente opte por 

autorizar o débito por outras formas de cobrança, quando houver 

dificuldade na cobrança principal ou atraso de pagamento; 

• Explicar ao cliente os riscos e os custos de cada forma de cobrança. 

•  

 
       Fonte: Guia de Excelência – BCB 

 

D) Crédito Rotativo 

• Explicitar ao cliente as características dos produtos de crédito rotativo, 

como cheque especial e cartão de crédito; 

• Esclarecer que o uso dos limites do cheque especial e do cartão de crédito 

implica constituição de dívida, com cobrança de juros; 

• Incentivar o cliente a buscar a melhor solução financeira para seu caso, ao 

esclarecer que o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial são 

produtos destinados a emergências, para uso de curto prazo, e costumam 
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ter taxas de juros maiores que os juros cobrados nas demais modalidades 

de crédito; 

• Atender prontamente à solicitação do cliente pela redução dos limites de 

crédito do cheque especial ou do cartão, sempre respeitando a opção do 

cliente por limites inferiores ao vigente ou a opção de cancelamento. 

 

 

8.4.3    Serviços de Crédito – Pós-Venda de Crédito 
 

 

A) Limite de Crédito 

• Evitar o aumento de limites de crédito sem a anuência do cliente, 

especialmente para aqueles com histórico de dificuldades de pagamento; 

• Determinar um limite previamente acordado e, somente quando entender 

que o cliente tem capacidade de pagamento, propor o aumento do limite e 

prevenir o endividamento excessivo; 

• Especial atenção deve ser dada aos clientes com histórico ou sinais de 

dificuldades financeiras (atrasos constantes de pagamentos, recorrência 

no pagamento do valor mínimo do cartão de crédito, inadimplência por 

mais de três meses e/ou renegociações existentes); 

• “Warning de Liquidez de Crédito”: quando o cliente realizar operações 

como saques, pagamentos ou transferências, que o levem ao uso do 

cheque especial, deve-se disponibilizar uma mensagem, em forma de 

alerta, informando-o de que não há saldo suficiente para concretizar 

aquela operação e que o limite do cheque especial será utilizado; 

• Enviar mensagem contendo o CET, além da informação de que a 

cobrança de juros e encargos pode ser evitada se o saldo negativo for 

regularizado no mesmo dia; 

• Alertar os clientes quando o cheque especial estiver sendo utilizado e a 

conta se encontrar sem movimentação por mais de noventa dias; 
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B) Informações sobre a situação das dívidas 

• Apresentar, por meio de valores em reais, o histórico da evolução das 

dívidas contraídas por seus clientes; 

• Disponibilizar informações completas sobre os créditos contratados nos 

caixas eletrônicos e pela internet; 

• Facilitar o fornecimento de declaração de adimplência das operações 

contratadas, de forma gratuita ao cliente; 

 

 

C) Liquidação Antecipada 

• Oferecer aos clientes, de forma acessível, a simulação de liquidação 

antecipada de operações de crédito parcial ou total, além de apresentar as 

informações sobre os procedimentos necessários e sugerir que a opção de 

simulação seja oferecida por meio de qualquer canal creditício procurado 

pelo cliente, seja ele atendimento pessoal, seja telefônico, caixa eletrônico 

ou internet banking; 

• Sugerir aos clientes a utilização de tela de simulação para os casos de 

caixa eletrônico e internet banking; 

• Nos contatos pessoais e presenciais, explicitar que os dois passos iniciais, 

são fundamentais para a redução do risco financeiro e a possibilidade da 

formação de poupança e investimento; 

• Disponibilizar em todos os canais utilizados para comunicação com o 

cliente, em linguagem simples de direta, a informação de todos os passos 

necessários para efetivar a quitação antecipada de uma operação de 

crédito. 
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Quadro 2: Modelo de Tela de Simulação 

 
Fonte: Guia de Excelência – BCB 

 

D) Renegociação de Dívidas: 

• Quando o cliente explicitar dificuldades de pagamento, propor a 

renegociação das dívidas; 

• Para clientes em inadimplência ou com dificuldades de pagamento, evitar 

renegociações de dívidas que envolvam a oferta de um refinanciamento 

com a concessão de mais crédito; 

• Após a renegociação de dívidas que envolvam o cheque especial, 

suspendê-lo automaticamente até a quitação total da dívida, ou ao menos 

por três meses, salvo quando o cliente optar expressamente pela não 

suspensão; 

• Explicar ao cliente que a suspensão aumenta as chances de a pessoa se 

adaptar à sua realidade orçamentária, voltando a dispor do instrumento 

que deu causa à renegociação uma vez quitada a dívida ou após o período 

mínimo de adaptação. 
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8.4.4   Serviços de Crédito – Cartão de Crédito 
 
 

 

A) Emissão 

• Ao emitir cartão de crédito, oferecer ao cliente um manual técnico de 

referência rápida, em linguagem simples e direta, sobre o funcionamento 

do instrumento, chamando atenção para os custos associados a atrasos e a 

pagamentos parciais da fatura e orientando-o sobre a importância de 

utilizar o cartão de forma controlada, de maneira a evitar problemas de 

endividamento, ou seja, descrever o perfeito funcionamento do cartão de 

crédito. 

 

 

B) Pagamento Mínimo 

• Alertar o cliente sobre as consequências de atrasos ou do pagamento 

parcial da fatura do cartão de crédito, inclusive no momento da 

contratação; 

• Explicitar na fatura que o pagamento mínimo constitui a contratação de 

uma operação de crédito no valor do saldo remanescente, isto é, no valor 

da diferença entre o valor total da fatura e o pagamento mínimo efetuado; 

• Apresentar o saldo remanescente a ser cobrado na próxima fatura, 

acrescido do valor dos juros a ser cobrado do cliente e impostos; 

• Inserir na fatura orientações sobre pagamentos avulsos, esclarecendo que 

eles são uma opção para quitar antecipadamente dívidas remanescentes, 

diminuindo, assim, o valor total da dívida sempre que o cartão não for 

pago integralmente pelo cliente e informar também ao cliente o 

procedimento para realizar pagamentos avulsos. 
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Tabela 3: Demonstração do Custo da Dívida 

 
Fonte: Guia de Excelência – BCB 

 

C) Parcelamento da Fatura 

• Quando da oferta do parcelamento da fatura, deve-se apresentar a soma das 

parcelas; 

• Ao oferecer o parcelamento da fatura, informar ao cliente que o parcelamento 

é referente ao valor da fatura do mês, não incluindo, portanto, compras 

parceladas ainda não cobradas na fatura. 

 

D) Compras Parceladas 

• Apresentar as compras à vista e as compras parceladas separadamente; 

• Informar as compras parceladas a vencer nos próximos meses; 

• A critério da instituição financeira, pode-se ou não inserir esta informação 

no caso da fatura do cliente, cujo valor total de compras parceladas seja 

residual ou menor que 5% do valor médio da fatura. 

 

Tabela 4: Compras Parceladas 

 
Fonte: Guia de Excelência – BCB 
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E) Juros e Multas 

• Explicar na fatura, em linguagem simples e direta, os juros e as multas 

cobrados pelo cartão de crédito; 

• Se não há cobrança de juros e multas, não há necessidade de inserir esta 

informação, na fatura dos clientes; 

• Apresentar na fatura do cliente o valor total cobrado nos últimos doze 

meses com juros e multas, tarifas e impostos. 

 

Quadro 3: Cálculo de Juros 

 
Fonte: Guia de Excelência – BCB 

 

 

F) Serviços Adicionais 

• Oferecer serviços que auxiliem o cliente a monitorar seus gastos no cartão 

de crédito; 

• Ao informar o cliente via SMS sobre nova compra no cartão, apresentar o 

total de gastos até o momento para a próxima fatura; 

• Permitir ao cliente personalizar um limite para seu controle pessoal de 

gastos, sem prejudicar o limite de crédito estabelecido; 

• Enviar um SMS ou e-mail ao cliente quando o valor da próxima fatura 

estiver próximo do limite escolhido. 
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Este excepcional guia do BCB, ou melhor, uma verdadeira cartilha de formação 

educacional financeira, pode ser interpretado como um instrumento de aculturamento da 

população brasileira, fundamental para a consolidação de uma cultura e hábitos de avaliação 

constante e de redução da alavancagem (endividamento) das famílias, além de propiciar 

discernimento e maior probabilidade de incrementar a capacidade de poupar e investir pelos 

indivíduos. 

Apesar de sua importância, esta iniciativa do BCB, vale lembrar, surgiu ainda em 

caráter de sugestão e aprimoramento das relações entre os agentes econômicos do SFN, em 

especial os fornecedores de crédito e os tomadores de crédito. Sua correta implantação e 

aferição de resultados ainda se encontra em uma fase inicial, já que sua origem remonta ao 

ano de 2014.  Ainda assim, cabe comentar que o Guia de Excelência se apresenta em um 

momento histórico e peculiar, já que observamos, no biênio 2015/2016, as maiores taxas de 

endividamento e inadimplência da população brasileira, representada pelo conjunto de quase 

50% das famílias que se apresentam sem capacidade de pagamento e refinanciamento de suas 

dívidas decorrentes das diversas modalidades de crédito. 

 

 

 

8.5    Cenário Internacional 
 

 

Quanto ao cenário internacional, a importância da Educação Financeira é crescente e 

diversos países já se encontram em estágios avançados de consolidação de seus conceitos 

difundidos pela sua população.   

Mercados desenvolvidos apresentam grande faixa de opções de produtos e serviços 

financeiros, além de novas tecnologias para o acesso e comercialização. As últimas duas 

décadas sacramentaram o aumento da expectativa de vida da população mundial e as recentes 

reformas nos sistemas previdenciários transferem dos governos para os cidadãos a 

responsabilidade sobre sua aposentadoria. 

Uma breve inserção do cenário internacional se faz necessária nesta pesquisa.  e é 

hora de situarmos o Brasil neste processo de inclusão da Educação Financeira, o passo inicial 

e decisivo para a formação de uma maior e sustentável Taxa de Poupança e investimentos, 

seja para as empresas, governos ou indivíduos. 
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Andrea Grifoni e Flore-Anne Messy (OECD, 2012), nos trazem informações 

apresentadas em um Congresso Mundial da OECD (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) focado em gestão de risco, governança, investimentos, 

proteção de benefícios e Educação Financeira. A OECD vem trabalhando na elaboração e 

aplicação de princípios de estratégias nacionais para a Educação Financeira, que chamaremos 

de NS (Estratégias Nacionais), cujos conceitos e princípios tiveram a aceitação e endosso dos 

líderes dos países que constituem o G-20 (20 maiores eonomias do mundo). 

Em 2012, existiam 36 países de diferentes variedades econômica, financeira e 

sociodemográfica que já aplicavam algum nível das Estratégias Nacionais (NS) desenvolvidas 

pela OECD. A Tabela a seguir, traz os estágios de desenvolvimento de cada país, a partir do 

início da implantação das Estratégias Nacionais. 

Tabela 5: Estágios de Desenvolvimento 

Estratégia Nacional (EN) Num Países 

Países que desenvolveram e 

implementaram (data de implementação) 

14 Australia (2011), Brasil (2010), República 

Tcheca (2010), India (2010), Irlanda (2009), 

Japão (2005), Malasia (2003), Holanda (2008), 

Nova Zelandia (2008), Portugal (2011), 

Eslovenia (2011), Espanha (2008), Reino 

Unido (2003), EUA (2006) 

Países em fase de desenvolvimento de 

EN, mas ainda sem data de 

implementação 

21 Canada, Colombia, Estonia, Indonesia, Quenia, 

Letonia, Líbano, Malawi, México, Peru, 

Polonia, Romenia, Sérvia, África do Sul, 

Suécia, Tanzania, Turquia, Uganda, Russia, 

Tailandia, Zambia 

Fonte: OCDE, fev. 2012 

 

A seguir, apresentamos outra tabela, em que se identificam as fontes de informação e 

seus critérios das mais diversas formas.  É nesta fase que os países têm a chance de acessar os 

métodos preferidos para regras específicas e definem a população alvo, além de determinar a 

extensão das necessidades dos grupos mais vulneráveis. 
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Tabela 6: Fontes de Evidência / Métodos 

 
Fonte: OCDE, fev. 2012 

 

Surveys nacionais com literatura financeira, dados de comportamento do consumidor 

e exemplos copiados de outros países, são os métodos utilizados para definir prioridades e 

utilizados por respectivamente, 80%, 52% e 67% dos países desta amostra. 

A tabela a seguir nos traz o envolvimento e participação de instituições na Estratégia 

Nacional (NS). Nota-se forte presença de instituições governamentais ligadas às atividades de 

supervisão e regulação das atividades financeiras. 

 

Tabela 7: Instituições Envolvidas com a Estratégia Nacional (NS) 

 
Fonte: OCDE, February, 2012 

Country National Surveys Consumer Surveys Opinion Polls Financial Market Surveys Consumer Complaintes Survey of Providers Examples from other countries Other
22 18 13 5 2 12 6 16 14
Australia x x x x x
Brazil x x x
Canada x x x x x
Colombia x x x x
Czech Republic x x x x x x
Estonia x x x
India x x x x x
Ireland x x x
Japan x x x x
Lebanon x x x x x
Malaysia x x x x
Mexico x x
Netherlands x x x
New Zealand x x x x
Peru x x x
Poland x x x x
Portugal x x x x
South Africa x x x
Spain x x x x
Sweden x x x x
Turkey x x x x
UK x x x

Country Supervisory Authority, Financial Regulator Central Bank Government Other
Australia x
Brazil x x x
Canada x
Czech Republic x x
Denmark x
Estonia x x
India x x x x
Ireland x
Japan x x x
Lebanon x
Malaysia x
Mexico x
Netherlands x
New Zealand x
Peru x x
Poland x x
Portugal x x
South Africa x
Slovenia x
Spain x x
Sweden x x x
Turkey x
UK x x
USA x
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Na maior parte dos países, o envolvimento de diversos participantes na Educação 

Financeira é incentivado pelas autoridades governamentais e inclui uma interação relevante 

com o setor privado, sindicatos, classes/grupos acadêmicos, gestores de recursos e grupos de 

comunidade e caridade.   

Dentre os países com estas características, destacamos: República Tcheca, 

Dinamarca, Irlanda, Nova Zelândia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.  No Brasil, nota-

se maior participação de organizações privadas, sob a supervisão de representantes 

governamentais. 

É inegável que um número crescente de países escolheu lidar e incrementar a 

necessidade da Educação Financeira para sua população através da implantação articulada e 

coordenada de Estratégias Nacionais. Isto ocorre tanto em países desenvolvidos como 

emergentes e em diferentes sistemas financeiros e dos mais complexos contextos. 

Em suma, a OECD definiu a Educação Financeira como  

 

o processo mediante o qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em 
relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que com 
informação, formação e orientação claras possam desenvolver os valores e 
as competências necessários para se tornarem mais conscientes das 
oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas 
bem informadas, saber onde procurar ajuda, adotar outras ações que 
melhorem o seu bem-estar e, assim, tenham a possibilidade de contribuir de 
modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades 
responsáveis, comprometidos com o futuro (SALITO, 2008, p. 63).  

 

 

8.5.1  Princípios e Recomendações de Educação Financeira, segundo a Cartilha da 
OCDE: 
 
 

• A Educação Financeira deve ser promovida de uma forma justa e sem vieses. 
Ou seja, o desenvolvimento das competências financeiras dos indivíduos 
precisa ser embasado em informações e instruções apropriadas, livres de 
interesses particulares; 

 
• Os programas de Educação Financeira devem focar nas prioridades de cada 

país, isto é, se adequarem à realidade nacional, podendo incluir, em seu 
conteúdo, aspectos básicos de um planejamento financeiro, como as decisões 
de poupança, de endividamento, de contratação de seguros, bem como 
conceitos elementares de matemática e economia. Os indivíduos que estão para 
se aposentar devem estar cientes da necessidade de avaliar a situação de seus 
planos de pensão, necessitando agir apropriadamente para defender seus 
interesses; 
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• O processo de Educação Financeira deve ser considerado, pelos órgãos 

administrativos e legais de um país, como um instrumento para o crescimento 
e a estabilidade econômica, sendo necessário que se busque complementar o 
papel exercido pela regulamentação do sistema financeiro e pelas leis de 
proteção ao consumidor; 

 
• O envolvimento das instituições financeiras no processo de Educação 

Financeira deve ser estimulado de tal forma que a adotem como parte 
integrante de suas práticas de relacionamento com seus clientes, provendo 
informações financeiras que estimulem a compreensão de suas decisões, 
principalmente nos negócios de longo prazo e naqueles que comprometam 
expressivamente a renda atual e futura de seus consumidores; 

 
• A Educação Financeira deve ser um processo contínuo, acompanhando a 

evolução dos mercados e a crescente complexidade das informações que os 
caracterizam; 

 
• Por meio da mídia, devem ser veiculadas campanhas nacionais de estímulo à 

compreensão dos indivíduos quanto à necessidade de buscarem a capacitação 
financeira, bem como o conhecimento dos riscos envolvidos nas suas decisões. 
Além disso, precisam ser criados sites específicos, oferecendo informações 
gratuitas e de utilidade pública; 

 
• A Educação Financeira deve começar na escola. É recomendável que as 

pessoas se insiram no processo precocemente; 
 

• As instituições financeiras devem ser incentivadas a certificar que os clientes 
leiam e compreendam todas as informações disponibilizadas, especificamente, 
quando forem relacionadas aos negócios de longo prazo, ou aos serviços 
financeiros, com consequências relevantes; 

 
• Os programas de Educação Financeira devem focar, particularmente, aspectos 

importantes do planejamento financeiro pessoal, como a poupança e a 
aposentadoria, o endividamento e a contratação de seguros; 

  
• Os programas devem ser orientados para a construção da competência 

financeira, adequando-se a grupos específicos, e elaborados da forma mais 
personalizada possível. 

 
Fonte: OCDE, 2005. 
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8.6   A interessante abordagem do Federal Reserve (FED USA) e o aculturamento 
no Ensino Médio (High School) 

 

 

Não nos causa surpresas o fato de que a maior economia do mundo e o país precursor 

nos avanços da livre iniciativa, empreendedorismo e liberdades individuais, também 

desenvolvesse, através de seu Banco Central (Federal Reserve), o aculturamento financeiro 

de sua população.  Diversas são as iniciativas e programas encontrados no site oficial do FED 

USA e escolhemos, em particular, a preocupação e a promoção do aculturamento e 

planejamento financeiro nos jovens que cursam o High School, o equivalente ao ensino médio 

no Brasil.   

“Our Investment: Consumers who are better educated on how the economy functions 

and the financial tools available to make better decisions – which benefits the economy in the 

long run”. (FED USA) 

Na visão do FED USA, o maior investimento a ser feito é educar os consumidores a 

entender o funcionamento da economia e das melhores ferramentas financeiras disponíveis 

para tomar melhores decisões, o que beneficia a Economia a longo prazo. 

Com base nesta visão de longo prazo, foi elaborada uma estratégia de abordagem aos 

jovens de 14 anos a 18 anos que cursam o High School, através das seguintes ações 

estratégicas: 

 

• Core Concept Cards: Vocabulário online com expressões econômicas e de 

finanças pessoais com suas definições em cartões. Inclui atividades, jogos e 

acessos para utilização interativa dos cartões; 

• Professor Finance and Fed Boy Meet The Catastrophe Clan: Plano 

fundamental de lições que incluem finanças pessoais no intuito de se ter uma 

visão geral das operações de crédito e financiamento, dos direitos dos 

consumidores associados ao crédito e da interpretação da Card Act; 

• Focus On Financial Services: Lições que incluem vídeos online e 

introdução às instituições financeiras e seus serviços.  Diretrizes de estudo 

são oferecidas aos estudantes de forma a permitir a escolha da instituição de 

sua preferência; 
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• Teaching Tips: Fornece maneiras de integrar assuntos atuais e de pesquisa 

FED Kansas City com a classe de alunos através de atividades externas e 

discussão de questões; 

• No Frills Money Skills: Episódios em vídeos de curta duração que 

desenvolvem tópicos financeiros; 

• The Money Circle: lições e conceitos de dinheiro, economia e finanças 

pessoais. Destacam-se as abordagens sobre: funções e características do 

dinheiro, poupança e investimento, uso inteligente do crédito, e o papel do 

Federal Reserve USA na economia; 

• The Economic Exploration Trunk: Locais que oferecem lições, atividades 

e materiais práticos nas áreas de economia, finanças pessoais, história e 

moedas/câmbio. Pode ser agendado para o escritório mais próximo do 

Federal Reserve; 

• It’s Your Paycheck: Coleção de aulas financeiras que incluem relatórios de 

poupança, orçamento, empréstimos e crédito; 

• Cars, Cards and Currency: Lições que desafiam os estudantes a se 

envolver em três áreas das finanças pessoais: cartões de crédito, cartões de 

débito, e compras a prazo de carros em cenários reais e práticos; 

• Common Concepts: Conceitos e aplicações de crédito, taxa de desconto, 

indicadores econômicos, empreendedorismo, política fiscal, inflação, taxas de 

juros, política monetária, operações do mercado aberto e poupança e reservas 

requeridas. 

Podemos observar o quanto abrangente e incisiva esta abordagem de Educação 

Financeira pode provocar nos estudantes do Ensino Médio norte-americanos.  Todos os FED 

regionais estão envolvidos em todos os projetos, o que confirma o compromisso e a 

importância dados ao aculturamento financeiro como mola propulsora da capacidade de 

poupar e investir melhor e de forma sustentável. 

Da teoria à prática, separamos um modelo de ensino aplicado pelo FED aos 

estudantes do High School nos EUA. O intuito é desenvolver a capacidade de poupar e 

investir com inteligência financeira a longo prazo. 
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Quadro 4: Objetivos de Instrução - FED USA 

 
Fonte: Site Federal Reserve USA, Financial Education 

 

Quadro 5: Como Investir o Dinheiro – FED USA 

 
Fonte: Site Federal Reserve USA, Financial Education 
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Evidencia-se, desta forma, os pilares da Educação Financeira e a busca para 

respostas advindas de perguntas fundamentais:  

 

• Como devo investir meu dinheiro? 

• Devo começar novo e cedo e seguir em frente ao longo da carreira? 

• Quais as estratégias para me tornar um investidor? 

• Como mensurar os riscos e os ganhos associados a um investimento? 

• Devo intensificar minha capacidade de pesquisa à diversas fontes confiáveis? 

 

 

8.7   Bank of England: a autoridade monetária a serviço da Educação Financeira 
 

 

Já vimos ao longo desta dissertação que os países que constituem o Reino Unido se 

apresentam em um estágio avançado da massificação da Educação Financeira, seja através 

dos esforços das instituições e entidades governamentais, ou através das iniciativas não 

governamentais.  Há também, como no caso norte-americano, um foco especial na formação e 

desenvolvimento das finanças pessoais dos estudantes de Ensino Médio. A seguir, um modelo 

do chamado ‘Teachers’ Note’ exemplifica a abordagem feita pelo Bank of England. 

Para cada sessão, os alunos precisam ler a cópia do cartão de informação e o seu 

correspondente cartão de atividades. As atividades que exigem mais de um cartão de 

informações são indicadas nesta nota. Para a maior parte das atividades, os alunos são 

demandados a escrever no próprio cartão da atividade, porém, consultas adicionais podem ser 

necessárias para algumas tarefas. Um resumo com o conteúdo de cada cartão de informação é 

oferecido em conjunto com notas explicativas ao longo das atividades correspondentes.   

Há enorme incentivo para os alunos desenvolverem suas atividades de forma 

independente. 
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 Tabela 8: Cartão de Atividades- Bank of England 

 
 Fonte: Site Bank of England, Financial Education 

 

 

De forma didática e intertemporal, mais cidadãos educados financeiros têm a 

oportunidade de criar prioridades para as suas necessidades de consumo, poupança e 

investimentos.  E isto se reflete como o caminho à direção à Plutocracia (maior poder e 

riqueza), algo completamente diferente do que ocorre no Brasil, com o seu perfil “indulgente” 

de tabu e dogma no trato com o dinheiro pela enorme maioria da população. 

 

 

8.8 OCDE e comparações internacionais – impactos da Educação Financeira na 
formação da Taxa de Poupança e de investimentos 

 

 

Já abordamos as iniciativas e os meios de implantação da Educação Financeira nos 

países da União Européia que constituem a OCDE.  Os dados que serão apresentados a seguir 

serão de grande valia para identificarmos se há correlações entre as políticas de implantação 

de Educação Financeira e a evolução da Taxa de Poupança e da Taxa de Investimentos como 

proporção do PIB de cada país citado e analisado.     

Vale ressaltar que os dados apurados são relativos às informações e séries estatísticas 

somadas e consolidadas do setor público e privado. 
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Para a Taxa de Poupança, os dados apresentados representam o somatório da 

Poupança Nacional (Privada com empresas e famílias e a do Governo).  Vale mencionar que 

países com larga tradição de financiamento e lastro através da poupança externa, formada pela 

boa evolução da Balança de Pagamentos e da Conta de Transações Correntes, além de portos 

seguros como receptores de capital, tendem a apresentar taxas de poupança mais modestas, 

sendo este o caso do Reino Unido e, em especial, dos Estados Unidos.  Isto não significa uma 

regra, mas uma exceção específica que é digna de menção ao comparamos os países 

componentes da OCDE.  Por isto, países com déficits orçamentários como os Estados Unidos 

e com relativa baixa poupança interna sobrevivem com os investimentos diretos (IED) e 

investimentos financeiros em seus principais títulos públicos (Treasuries).  

Cabe ressaltar que a Poupança Nacional representa a quantia disponível para 

financiar o investimento interno e o investimento externo líquido. 

Em 2012, o Brasil teve uma Taxa de Poupança de 15,4% PIB, segundo o IBGE e 

estima-se que atualmente esteja próximo a 14% em função da poupança negativa do Governo 

de 12% da Renda Disponível Bruta e, apesar de a poupança das famílias representar 25% de 

sua Renda Disponível Bruta no mesmo período. 

A título de comparação da Poupança com Renda Disponível (de acordo com o FMI), 

estamos muito mal posicionados, a saber: China (49,5%), Coréia (31,4%), Holanda (25,5%) e 

Chile (21,4%).   

 “Conscientização financeira das famílias, capacidade de crescimento do setor privado, 

atração para investimentos estrangeiros diretos e o carregamento de um Estado que não cabe 

no Orçamento parecem ser os grandes desafios micro e macro que envolvem a importância da 

Educação Financeira como forte alavancadora da Poupança e dos Investimentos no Brasil”. 

Denota-se com relativa facilidade este cenário quando observamos a relação entre a 

poupança nacional e o investimento, expressa pela seguinte equação, em que: 

 

S = Poupança Privada 

T = Receita Tributária 

G = Gastos do Governo 

I = Investimentos 

NX = Exportações Líquidas 

S + (T – G) = I + NX 
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Se aplicarmos à equação acima os dados macroeconômicos e fiscais brasileiros dos 

anos recentes (2015 e 2016), é evidente a incapacidade de se gerar poupança nacional 

compatível e alavancadora de investimentos. Veremos estas variáveis mais à frente, mas, nos 

países utilizados nas tabelas e gráficos comparativos, nota-se a enorme correlação dos 

números relativos à Taxa de Poupança e da Taxa de Investimentos. 

A tabela abaixo aponta os países em destaque quanto à capacidade de formar altas 

taxas de poupança.  Os dados mais recentes remontam a 2007 e 2008, e não é difícil imaginar 

que a maior seletividade observada para consumo e investimentos, após a crise financeira 

global de 2008, tenha causado alguma alteração mais relevante nestes dados. 

Tabela 9: Taxa de Poupança ODCE (%PIB)

 

   Fonte: OCDE, Julho, 2009 

 

Enquanto o Brasil “usufrui” de uma relação de Taxa de Poupança/PIB próxima a 

14%, diversos países da amostra acima apresentam taxas superiores a 25%. É muito 

interessante observar que diversos dos países citados como “modelos poupadores” são 

coincidentemente, alguns dos que se apresentam como mais avançados na difusão da 

Educação Financeira, seja na receptividade da população já informada e conscientizada, ou 

através de medidas e políticas de fomentação por parte dos órgãos e instituições 

governamentais. 
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A analogia feita a seguir considerou os países citados e apresentados em tabelas com 

a seguinte abordagem: 

Países da amostra com Taxa de Poupança acima de 25% PIB: Áustria, Bélgica, 

República Tcheca, Finlândia, Alemanha, Japão, Coréia do Sul, Holanda, Noruega e Suécia. 

Países da amostra com Estratégia Nacional de Educação Financeira já adotada até 

2008: Japão, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Eslovênia, Espanha, Inglaterra e Estados 

Unidos. 

Países da amostra em fase de desenvolver e adotar a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira: Canadá, Polônia, Suécia, Turquia e Rússia. 

Países da amostra com pelo menos três métodos ou fonte de evidências citadas: 

Austrália, Canada, República Tcheca, Estônia, Irlanda, Japão, Holanda, Nova Zelândia, 

Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Turquia e Inglaterra. 

Países da amostra com forte presença de órgão ou instituições governamentais 

envolvidas com a Estratégia Nacional de Educação Financeira: Brasil, Índia, Japão e Suécia. 

Se adotarmos uma regra de qualificar os países mais avançados em Educação 

Financeira pelo número “de destaques e citações”, teremos os seguintes destaques; Japão (4), 

Suécia (4) e Holanda (3).   

Para ratificar a avaliação feita até aqui, estes países estão muito bem posicionados na 

tabela referente à Taxa de Poupança PIB (%) ao apresentarem as seguintes médias relativas 

aos últimos três anos reportados: Japão (26,9% PIB), Suécia (26,7% PIB) e Holanda (28,6% 

PIB).   Vale lembrar que, na mesma amostra, a média dos países da OCDE é de cerca de 22% 

PIB, enquanto no Brasil, de cerca de 14% a 15% PIB. 

Portanto, taxas de poupança nacionais elevadas decorrem, em alguma medida, do 

grau do avanço e da conscientização da Educação Financeira, seja pelas famílias, setor 

privado ou governos ao determinarem seus níveis de gastos em contrapartida à necessidade de 

poupar e investir. 

E quanto à Taxa de Investimentos?  Existem correlações plausíveis? Há no cenário 

internacional (OCDE e BRICS) diferenças relevantes em comparação aos dados e o perfil 

brasileiro? 

Quanto à Taxa de Investimentos, seu conceito clássico e com plena aceitação no 

mundo acadêmico envolve a parcela em percentual do Produto Interno Bruto (PIB) destinada 

ao investimento em Ativos Fixos (Fixed Assets) e também é conhecida como a Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBKF), considerada um importante indicador de previsão de 
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crescimento econômico futuro, apesar de alguns tipos de investimentos não apresentarem 

contribuições para o crescimento econômico da mesma forma.   

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) reflete a aquisição de ativos fixos, ou 

seja, produtos que serão usados para a produção por diversos anos. As aquisições incluem 

tanto a compra de ativos (novos ou usados) e a construção de ativos pelos produtores para o 

seu próprio uso. Países da Europa Central, Nova Zelândia, México são grandes importadores 

de ativos fixos usados, o que altera os seus dados finais. 

A Taxa de Investimento é calculada com base na disposição dos ativos fixos 

divididos em máquinas e equipamentos, construção civil (habitações e edifícios), estradas, 

pontes e viadutos, aeroportos, barragens, pomares e plantações de árvores, desenvolvimento e 

incremento em terras para nivelamento e dragagem, desenvolvimento de dados, programas e 

computadores, entretenimento, artes em geral, literatura em geral e investimentos na 

exploração mineral. 

Todos estes Ativos contribuem para a produção futura, com a única exceção das 

habitações, cuja terminologia nas contas nacionais contribuem para a produção de serviços de 

moradias que são consumidas por proprietários e inquilinos, ao longo da vida útil da 

habitação.  

As tabelas e gráfico a seguir, exemplificam as comparações e evidências para os 

comentários e análises relevantes. 

 

Gráfico 1: Formação Bruta Capital Fixo: Países Selecionados (% PIB) 

 
Fonte: OCDE, 2009 
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Tabela 10: FBKF (% PIB) 

 
Fonte: OCDE, 2009 

 

As duas tabelas demonstradas acima apresentam diversas conclusões acerca do 

diferencial entre países e blocos apresentados.  Diversas são as particularidades da Taxa de 

Investimento (FBKF)/PIB (%) observadas e alguns insights norteiam nossas opiniões e 

conclusões. 

Por bloco de países, as médias de taxas de investimento foram as seguintes: União 

Europeia, composta por 27 Estados (20,1% PIB), OCDE (20,7%) e BRICS (22,8%). Em um 

primeiro momento, todos parecem estar muito próximos em termos do percentual do PIB 

dedicado aos Investimentos em ativos fixos, porém, a realidade e a situação de cada país é 

completamente distinta. 

Assim como fizemos com a análise da Taxa de Poupança e já sabemos da forte 

correlação entre esta e a Taxa de Investimentos, focaremos nos países cuja amostra apresenta 

alguns anos subsequentes da Taxa de Investimento igual ou superior a 25% PIB. Pelo 

conjunto da obra, um ranking hipotético mostraria entre os blocos e países:  
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Tabela 11: Destaques TAXA INVESTIMENTO (%PIB) 

País  Taxa de Investimento Média PIB (Amostra) 

China 36,1%  

Coréia do Sul 31,6%  

República Tcheca 27,6% 

Índia 26,1% 

Espanha 25,5% 

Japão 25,2% 

Fonte: OCDE, 2009 

 

Esta tabela reforça a importância da Taxa de Poupança como requisito fundamental 

para a formação da Taxa de Investimentos, já que Japão, Coréia do Sul e República Tcheca já 

apareciam como destaques (vide tabelas anteriores), além de citados como países de forte 

disseminação da Educação Financeira. 

Trata-se de países com forte tradição de poupança e conceitos rígidos adotados 

quanto ao trato com a necessidade e o valor do dinheiro e o consumo no tempo. 

Adaptemos estes cenários observados nestes países a algumas citações de Eduardo 

Giannetti em O Valor do Amanhã: 

 

A solução precisa encontrar o ponto adequado – um ajuste fino, mesmo que 
não necessariamente o ótimo absoluto – na combinação entre eles. Um 
modicum de paciência compensa. A impaciência, alertou Goethe em outro 
contexto, é castigada dez vezes mais pela impaciência, deseja-se antecipar o 
resultado almejado mas ele se afasta ainda mais. 
 
O espectro da fome, alimentado pela memória da privação passada, também 
faz temer o amanhã. A impulsividade animal, é preciso lembrar, não é 
sinônimo de precipitação desmiolada ou ação temerária. 
 
Antecipar custa, retardar rende.  Os mecanismos da troca intertemporal na 
natureza pertencem a duas modalidades básicas.  A primeira é usufruir 
agora, pagar depois.  O benefício é antecipado no tempo, ao passo que os 
custos chegam depois.  A segunda categoria de troca inverte os termos da 
primeira: pagar agora, usufruir depois.  Os custos precedem os benefícios. 
(GIANNETTI, 2005, p. 32) 

 

Seria errado transportar tais citações para o caso de países como o Japão, a Coréia do 

Sul e a China? Os números mostram que são países com essência poupadora e, por 

consequência, aptos a altas taxas de investimento. Em anos recentes, nota-se a inclusão da 

China e da Índia, como expoentes da Taxa de Investimentos, e isto se deve também a uma 
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maior cultura de poupança, associada a uma forte capacitação para o incremento da 

construção civil, inovação e tecnologia. China e Índia são os países com maior evolução 

relativa (%) de marcas e patentes nos últimos cinco anos (2011-2016). A inclusão da Espanha 

na amostra de países com alta Taxa de Investimentos é explicada, no período em análise, pela 

forte concentração da formação de ativos fixos na construção civil e habitações. Por outro 

lado, a crise imobiliária, a partir de 2008, foi inclemente para a redução do PIB e o aumento 

do desemprego espanhóis. 

 
                Tabela 12: Taxa de Investimento (% PIB) - OCDE, UE e BRICS 

Bloco Taxa de Investimento Média PIB (Amostra) 
OECD 20,7% 
UE (27 Estados) 20,1% 
BRICS  22,8% 

  Fonte: OECD, 2009 

 

As taxas médias de investimento na OECD e na União Europeia são muito próximas 

e já citamos alguns países que se destacaram.   

 

                Tabela 13: Taxa de Investimento (%PIB) Média BRICS 
BRICS Taxa de Investimento Média PIB (Amostra) 

China 36,1% 

Índia 26,1% 

Rússia 18,3% 

Brasil 16,8% 

África do Sul 16,5% 

Média 22,8% 

  Fonte: OCDE, 2009 

 

No caso dos BRICS, algumas particularidades se fazem observáveis e acabam por 

explicitar as diferenças entre os países. Tidos como expoentes na rota do fluxo de capitais 

mundial, há muito tempo os cinco países do Bloco se distinguem em termos de porte e 

composição de suas economias.  

A China (Taxa de Investimento de 36,1% PIB), por exemplo, como segunda maior 

economia do mundo, se apresenta como uma grande plataforma de exportações, cujo lastro se 

dá pelo fornecimento de commodities de países como o Brasil e a Rússia.  A Índia (Taxa de 
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Investimento de 26,1% PIB) vem demonstrando excelente dinamismo econômico pautado na 

evolução do setor tecnológico e de computação com consequente aumento das receitas de 

transferência de serviços.    

Guardadas as proporções, tanto a China e a Índia ainda apresentam baixas rendas per 

capita, não só em função de suas enormes populações, mas também em função da constante 

migração de economia agrícola para industrial e pela enorme massa populacional não 

contemplada com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais elevado.  

O Brasil, à frente apenas da África do Sul, e com um dinamismo econômico 

completamente diferente, mostra sinais de pouquíssima vitalidade na Taxa de Investimentos 

(16,8% PIB), reflexo direto de sua incapacidade de poupar, tão prejudicada recentemente pela 

poupança negativa observada nas três esferas governamentais: central, estados e municípios. 

Soma-se a isto o fato de que o incremento no endividamento de famílias, associado 

ao aumento “pouco planejado” da concessão de crédito, sem contrapartida no conhecimento e 

discernimento financeiro, levaram a uma exaustão da capacidade de poupar e, como 

consequência, da impossibilidade de aumentar a Taxa de Investimentos. 

Vale lembrar que a Taxa de Investimentos pressupõe maior produção, e o nível atual 

de ociosidade de 35% em alguns segmentos econômicos também serão impeditivos do 

aumento dos investimentos no Brasil. Isto para não citar os níveis atuais da ‘confiança do 

empresariado’ e da ‘confiança do consumidor’, em patamares dos mais baixos dos últimos 

dez anos. 

 
 
 

8.9 Educação Financeira e a formação da Taxa de Poupança e Investimentos  –  o caso 
brasileiro e abordagens acadêmicas 

 

 

Já vimos que o Brasil é por demais complexo quando comparado com diversos 

países do mundo, e que, ao não saber utilizar os efeitos da poupança externa (exportações 

líquidas) e aproveitar o enorme bônus demográfico verificado ente as décadas de 1960 e 

2010, tornou-se refém da incapacidade de se tornar próspero antes de atingir a senilidade. 

Nossos estudos apontam países como Japão, Coréia do Sul, República Tcheca e mais 

recentemente, a própria China, como benchmarks no tratamento dado à Educação Financeira 

e seus reflexos na formação da Taxa de Poupança e na Taxa de Investimentos. Estes são os 

exemplos e parâmetros a serem estudados e adaptados ao case brasileiro. 
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É notória e sabida a nossa fraqueza na qualidade e desenvolvimento da educação de 

base, basta se analisar friamente os dados mais recentes do IDEB. No conjunto da obra, 

alocamos a mesma proporção de recursos ao destinar a mesma fatia do ensino superior ao 

ensino básico, fundamental e médio. Como consequência, temos um desempenho pífio na 

performance do ensino médio, quando comparado a diversos países com um porte econômico 

muito inferior.   

Em diversos critérios internacionais do PISA (Programa Internacional de Avaliação 

dos Estudantes), o Brasil vem se deslocando para posições acima do septuagésimo lugar no 

ranking. Somos considerados demandadores da carreira de humanas e pouco fomentadores 

das carreiras de exatas! Nossas notas em matemática, guardadas raríssimas e elogiosas 

exceções, são péssimas, e nos colocam em uma posição constrangedora nos rankings da 

PISA. E quantos países emergentes começam a se destacar na cadeia de serviços de 

tecnologia, computação e inovação?    

China e India, já possuem marcas e patentes muito acima do Brasil e, em menos de 

uma década, estarão entre os dez países do mundo mais bem colocados. Isto é geração de 

poupança e de capacidade de investimento ! E se houver uma poupança privada saudável, 

associada a um governo que saiba poupar e investir e ainda a ajuda de uma poupança externa?    

Sem entrar nos detalhes estruturais históricos, o Brasil “flertou” com este cenário 

entre 2004 e 2009. E qual foi o legado? Os números sofríveis do biênio 2015-2016 já 

respondem apropriadamente a esta pergunta. Educação Financeira não é importante ?  

Planejamento e prevenção não são importantes? 

Além disso, a Educação Financeira no Brasil também se encontra em estágio de 

desenvolvimento inferior aos Estados Unidos e Reino Unido.  No primeiro, o tema é adotado 

obrigatoriamente na grade de ensino de alguns estados, 72% dos bancos promovem 

programas de Educação Financeira, além de diversas organizações engajadas nesse processo. 

No Reino Unido, embora seja facultativa, há um forte envolvimento dos atores do 

processo, inclusive com a criação de um fundo, com o intuito de estimular a cultura de 

poupança. A explicação para essas diferenças entre o Brasil e os países citados está na 

compreensão de fatores históricos, culturais, bem como da responsabilidade das instituições 

no processo de Educação Financeira. 

O extenso período de inflação comprometeu a capacidade de planejamento 

econômico-financeiro de longo prazo. Com a abertura econômic no início dos anos 1990, e o 

processo de estabilização do Plano Real, o mercado financeiro nacional se transformou e 

criou novos instrumentos, aumentando a complexidade dos produtos oferecidos.  
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Desse modo, os indivíduos e as famílias passaram a demandar maior conhecimento e 

informação atualizada para tomarem as suas decisões financeiras de forma fundamentada e 

segura. Apesar dessas mudanças, a Educação Financeira não foi agregada de maneira oficial 

nas grades curriculares e, nas universidades, não se constata uma ação efetiva e duradoura. 

Tal realidade reflete uma atuação ainda insuficiente do MEC, no que tange à inserção do tema 

em todos os níveis de ensino. 

Assim como no ensino, também não se verifica o desenvolvimento de programas de 

Educação Financeira nos bancos brasileiros. 

No Brasil, há uma situação preocupante no âmbito da Educação Financeira, 

demandando urgência na inserção do tema em todas as esferas, ainda mais considerando a 

desequilibrada distribuição de renda do país, onde representativa parte dos recursos 

produtivos é direcionada ao Estado, tornando imprescindível a excelência na gestão de 

recursos escassos por parte dos indivíduos e de suas famílias.  

Além de ser necessária uma coordenação maior de esforços e monitoramento das 

iniciativas do setor privado, o papel do setor público será de extrema importância para a 

propagação, fortalecimento e consolidação duradoura da Educação Financeira, sendo a 

participação das escolas e das universidades de grande relevância para o seu êxito.  

Nas últimas três décadas, três forças produziram mudanças fundamentais nas 

relações econômicas e sociopolíticas mundiais: a globalização, o desenvolvimento 

tecnológico e alterações regulatórias e institucionais de caráter neoliberal. Isso levou os países 

desenvolvidos a reduzirem o escopo e o dispêndio de seus programas de seguridade social, ou 

seja, houve o rompimento do paradigma paternalista do Estado. 

A partir da década de 1990, o Estado Brasileiro se transforma e efetua um conjunto 

de reformas de caráter neoliberal. Sob influência da globalização, ocorreram alterações nas 

bases tecnológica, produtiva, financeira e educacional, promovendo a reorientação do papel 

do governo no provimento de serviços, bens e na proteção aos indivíduos, aí incluídos os seus 

aspectos sociais e regulatórios.  

Outra força propulsora desse novo cenário foi a estabilização da moeda, acarretando 

a redução da inflação. Em um processo inflacionário, o “curtoprazismo” é a característica 

dominante nas decisões financeiras, levando os indivíduos a buscarem mecanismos de defesa 

do seu poder aquisitivo e do seu patrimônio. 

 A escolha de ativos reais e a procura por liquidez tendem a tornar essas decisões 

imediatistas e a encurtar o horizonte de planejamento. Desse modo, passa-se a priorizar o 

consumo, deixando de se criar uma cultura de poupança de longo prazo. 
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Com a estabilidade, invertem-se as premissas e os prazos são ampliados 

progressivamente. Os ativos financeiros são valorizados em relação a imóveis, terras e outros 

bens reais. A transição para esse novo universo não acontece naturalmente, ou seja, é um 

longo aprendizado, por parte dos indivíduos e das famílias, sobre a nova ótica da gestão 

financeira de seu patrimônio pessoal. 

Paralelamente, começa um processo de crescente transferência de responsabilidades 

aos indivíduos, até então sob a égide do Estado. A principal delas é a formação da poupança 

previdenciária, conforme disposto na Emenda Constitucional no. 5, de 1998, que estimula os 

planos de previdência complementar. Da mesma forma, decisões sobre o financiamento da 

casa própria, o consumo e o endividamento das famílias são alteradas em função desse 

cenário, com informações limitadas sobre os instrumentos financeiros à população. 

Logo, a principal dificuldade do indivíduo é planejar adequadamente suas ações de 

longo prazo; é preciso poupar por conta própria para a aposentadoria, não mais provida 

integralmente pelo Estado. Também é necessário reavaliar as decisões sobre a compra de sua 

casa própria e dos bens duráveis, bem como entender as novas modalidades de crédito e 

dominar a tecnologia disponível para a realização das transações financeiras básicas.  

O governo, incapaz de poupar e realizar os investimentos propulsores do 

crescimento, procurou, nos últimos anos, ampliar a oferta de crédito, para incentivar o 

consumo de bens e serviços e, assim, aumentar a produção. No entanto, o consumo das 

famílias não consegue, sozinho, estimular os investimentos, que geram empregos e elevação 

da renda.  

Para agravar esse quadro, a população, despreparada para dimensionar o volume de 

comprometimento do seu orçamento, avança com ímpeto ao crédito fácil e, endividada, busca 

caminhos para restaurar o seu equilíbrio. O crescimento desorientado do crédito produz a 

inadimplência. A partir daí,os empréstimos são interrompidos e a economia reduz a sua 

atividade. Como consequência dessas ações, surge um círculo vicioso de expansão e retração 

do crescimento econômico.  

Imaginemos este cenário e sua ocorrência se houvesse uma assertividade e maior 

entendimento da Educação Financeira pelos brasileiros e suas consequências para a esfera 

empresarial e governamental, e também individual, na melhoria e incremento do perfil de 

formação da Taxa de Poupança e de Investimento. 

Manson e Wilson (2000), citados por Dolvin e Templeton (2006), defendem que os 

programas de Educação Financeira estimulam o desenvolvimento de conhecimento, aptidão e 
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habilidades, formando indivíduos críticos, informados sobre os serviços financeiros 

disponíveis e preparados para administrar as suas finanças de maneira eficaz.  

Como recomendações para futuros desenvolvimentos, o estudo realizado por Volpe, 

Chen e Liu (2006) demonstra que os programas educacionais deverão focar as principais 

áreas de finanças pessoais, em que os indivíduos têm conhecimento inadequado, incluindo 

planos de aposentadoria e conceitos básicos de investimentos. 

Worthington (2006) afirma que o conhecimento financeiro pode ser enquadrado em 

duas vertentes: pessoal e profissional.  

Do ponto de vista pessoal, é atrelado à compreensão da economia e de como as 

decisões das famílias são afetadas pelas circunstâncias econômicas. Inclui ainda tópicos da 

gestão de recursos, tais como: orçamento, poupança, investimento e seguro.  

No âmbito profissional, o conhecimento financeiro é vinculado à compreensão de 

relatórios financeiros, fluxos de caixa e mecanismos de governança corporativa das empresas. 

Todd (2002), Braunstein e Welch (2002) dividem os programas de Educação 

Financeira em três grupos: aquele focado nas finanças pessoais, em assuntos como orçamento, 

poupança e crédito; outro que oferece treinamento específico para poupança previdenciária e 

é promovido por empresas; e, finalmente, o relacionado à compra de imóveis. 

 

 

8.10 A relação entre as taxas de poupança e as taxas de investimento – empirismo e 
abordagens acadêmicas 

 

 

Nesta seção, trataremos de avaliar e discutir, com exemplos práticos e abordagens 

acadêmicas, a relação entre as taxas de poupança e as taxas de investimento e suas principais 

variáveis no âmbito público e privado. Mais uma vez, partimos do pressuposto de que a 

Educação Financeira tem um papel primordial para a formação de ambas as taxas e isto 

ocorre de forma intertemporal e independe de nacionalidade, indivíduos, país ou estado a ser 

avaliado. 

As três diferentes formas de financiamento do investimento de um país são a 

poupança do governo, a poupança privada e a poupança externa ou internacional. Ao 

somatório das duas primeiras também se dá o nome de poupança nacional, doméstica ou 

interna. 
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Ao existir o pressuposto de independência entre essas poupanças, a elevação da 

poupança externa (exportações líquidas ou saldo de transações correntes) de um país traria 

benefícios ao seu desenvolvimento, uma vez que o volume de poupança disponível para 

financiar o investimento e o crescimento do país se elevariam. Academicamente, este conceito 

é bem aceito e cabe, em um primeiro momento, de forma agradável a países ditos emergentes, 

como o Brasil. Desta forma, uma análise qualitativa sobre a magnitude dos diversos efeitos 

sobre a poupança tornar-se-ia relevante para justificar a opção dos países em utilizar ou não 

os recursos provenientes do exterior. 

Os estudos de Corbo e Schmidt-Hebbel (1991), Edwards (1996) e Loayza et. AL. 

(2000), que descreveram a relação entre as diferentes formas de poupança de um país, 

enfocaram a relação entre a poupança privada e a poupança pública para vários países. Essa 

preocupação decorre da hipótese da equivalência ricardiana assumida em muitos modelos 

macroeconômicos. Segundo essa hipótese, qualquer alteração na poupança do governo teria 

que ter uma resposta na mesma magnitude e em direção contrária na poupança privada. 

Como veremos à frente (e sem comprovação empírica), a alteração nas decisões de 

consumo intertemporal dos agentes privados decorria da ideia de que aumentos/reduções no 

déficit do governo teriam que ser cobertos por elevações/reduções nos impostos ou por 

reduções/aumentos dos gastos do governo no futuro. Pressupondo-se o comportamento de 

suavização do consumo dos agentes, o aumento/redução de suas poupanças privadas seria a 

resposta ótima a ser dada. Dessa forma, esperar-se-ia um coeficiente significativamente 

negativo e próximo de um entre a poupança privada e a do governo para que a hipótese da 

equivalência ricardiana se verificasse. 

Embora se pudesse acreditar em um efeito deslocamento (crowding-out) entre a 

poupança privada e governamental, esse efeito não seria total, sinalizando que um aumento na 

poupança pública levaria a uma redução de menor magnitude na poupança privada. 

O trabalho de Loayza et. al. (2000) procurou distinguir os coeficientes de curto e de 

longo prazo para aquela relação. Além disso, Corbo e Schimidt-Hebbel (1991) encontraram 

uma maior eficácia em elevar a poupança nacional caso o governo opte por reduzir seus 

gastos ao invés de elevar os tributos.  Porém, em todos esses trabalhos não foram encontrados 

resultados que pudessem confirmar empiricamente a equivalência ricardiana. 

Isto nos remete à relação entre a poupança e o investimento e a sua importância no 

desenvolvimento econômico.  Em breve, faremos uma analogia e uma alusão ao Brasil neste 

capítulo tão especial de sua história. 
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A discussão acerca da importância da poupança no desenvolvimento econômico 

emerge desde o princípio da ciência econômica (remonta a Adam Smith em A Riqueza das 

Nações).  Nesse longo período sempre foi reforçada a estreita relação existente entre o 

volume poupado e o nível de investimento. Entretanto, algumas considerações em torno dessa 

relação foram levantadas ao longo do desenvolvimento da teoria econômica. 

 

 

8.11   A discussão Keynes X Clássicos 
 

 

Uma das principais discussões em torno desse tema foi levantada por John Maynard 

Keynes após a publicação de sua principal obra, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda.  Segundo Keynes, uma das conclusões que poderia ser extraída de seu modelo referia-

se à relação de causa e efeito entre o nível de poupança e investimento.   

Até então, a teoria clássica defendia que a elevação do nível de investimento, e, por 

conseguinte, da capacidade produtiva da economia, derivava de uma elevação no montante 

poupado dos agentes econômicos. Essa, por sua vez, advinha da noção de um sistema 

bancário que exercia a função de intermediário financeiro captando recursos daqueles que 

desejam poupar e canalizando-os para aqueles que desejam investir. Esse fluxo se manteria 

equilibrado graças às alterações das taxas de juros que se ajustariam até o ponto em que o 

montante poupado se igualaria ao volume investido.  Dessa forma, existiria necessariamente 

uma igualdade a priori (ex ante) entre poupança e investimento.  

E antes de entramos nos meandros da questão e sua contextualização acadêmica e 

prática, a descrição em torno do modelo de Keynes aqui discutido, difere-se daquela 

defendida pelos keynesianos e sintetizada através do modelo IS-LM, elaborado por John R. 

Hicks, em 1927.   E por escola clássica (assim como definida por Keynes na Teoria Geral), 

entende-se aqueles que de alguma forma aperfeiçoaram a teoria econômica desenvolvida por 

David Ricardo. 

Ao contrário da teoria clássica, Keynes entendia que a dinâmica do processo de 

equilíbrio entre poupança e investimento ocorria de forma diferente. Segundo ele um eventual 

aumento do investimento (exógeno, privado ou público), que não necessariamente precisaria 

vir acompanhado do aumento da poupança devido à capacidade do sistema bancário de 

expandir o crédito, ao elevar a renda, influenciaria o nível de consumo. O crescimento da 

renda também ocasionaria a elevação da poupança dos agentes econômicos igualando esta 



81 
 

última ao investimento.  Assim, em contraposição aos teóricos clássicos que acreditavam em 

uma relação de causalidade da poupança para o investimento, Keynes levantou a hipótese 

desta relação ocorrer em sentido contrário. 

Para que essa conclusão se tornasse viável, o modelo de Keynes repudiava a hipótese 

clássica de que a taxa de juros era a variável que equilibrava a poupança e o investimento.  

Para ele, a taxa de juros ajustava a demanda e a oferta de moeda, significando um fenômeno 

unicamente monetário e não da economia real como pressupunha a escola clássica.  

Contudo, apesar da dinâmica de seu modelo econômico se diferenciar, o resultado 

encontrado por Keynes foi de que os níveis de poupança e o investimento também se 

igualariam no equilíbrio, apesar dessa igualdade ocorrer a posteriori (ex post) e em uma 

relação causal inversa. 

O modelo descrito por Keynes poderia ser ilustrado através da formalização 

elaborada por Pasinetti (1974).  Segundo Pasinetti, o modelo econômico de Keynes seria 

sujeito a quatro equações: 

 

1 -    Y = C + I 

2 -    C = f(Y) 

3 -     I = f(e,i) 

4 -     i = f(L,M) 

 

Sendo “e” a eficiência marginal do capital; “L” a preferência pela liquidez e “M” a 

oferta monetária. 

Uma vez conhecido tal sistema de equações percebe-se que as variáveis endógenas 

seriam a renda (Y), o consumo (C), o investimento (I) e a taxa de juros (i), enquanto “e”, “L” 

e “M” seriam consideradas variáveis exógenas.  Segundo essa disposição, a taxa de juros é 

determinada na equação 4, portanto independente de qualquer outra variável (inclusive Y 

como previa o modelo IS-LM).  Pode-se concluir daí que a determinação da taxa de juros para 

Keynes seria um fenômeno unicamente monetário. Uma vez conhecida a taxa de juros, o 

investimento seria imediatamente determinado pela equação 3. A determinação do consumo e 

da renda se daria conjuntamente pelas equações 1 e 2 após a conclusão dos processos 

descritos nas equações 3 e 4. Enfim, haveria uma relação sequencial entre as equações do 

sistema que poderia ser sintetizada da seguinte forma:  
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Apesar de os modelos de Keynes e da escola clássica assumirem dinâmicas e 

pressupostos distintos, em ambos, a poupança gerada no sistema seria aquela que igualaria ao 

investimento. O objetivo proposto foi reforçar que, mesmo atribuindo relações causais 

inversas entre o investimento e a poupança, para as duas escolas do pensamento econômico, o 

crescimento da economia sempre esteve ligado à elevação do investimento e da poupança e 

no entendimento da dinâmica do desenvolvimento econômico. 

Em pleno ano de 2016, ano do impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, se faz 

necessária uma analogia com a aplicação dos conceitos e modelos keynesianos observados na 

economia brasileira, especialmente no período compreendido entre o final de 2008 e o início 

de 2016, conhecido como o período das políticas anticíclicas.    

Foi um período de forte influência keynesiana no Brasil, em especial marcado pela 

implantação da “nova matriz econômica”, idealizada por Dilma Rousseff. Não se atingiu 

maior poupança através do maior investimento.  Muito pelo contrário, as equações de Keynes 

se mostraram totalmente distorcidas pela realidade dos ajustes macroeconômicos ocorridos no 

Brasil e suas nefastas consequências para o crescimento econômico, a Taxa de Poupança, a 

Taxa de Investimentos, nível de emprego, massa salarial, renda per capita e níveis de 

alavancagem das famílias e das empresas. Seria um exagero dizer que faltou Educação 

Financeira ao Brasil ?    Sim, seja no campo dos indivíduos ou na expansão dos gastos 

governamentais. 

Na prática, ao aplicarmos as equações de Keynes, tivemos: 

 

1 -  Y = C + I 

 

Na verdade, a renda esteve distorcida pela insustentatibilidade de aumentos reais de 

salários, que não foram acompanhados pelo aumento da produtividade associada ao custo 

unitário do trabalho. Em determinado momento, o nível de consumo também sofreu retração  

por conta da menor renda disponível.  No campo empresarial, a decisão de investimento 

encontrava resistência em função do modelo de consumo via concessão de crédito estar 
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exaurido. Aumento da ociosidade da capacidade instalada também contribuiu para a redução 

da Taxa de Investimento em ativos fixos. 

 

2 - C = f(Y) 

 

Seria o consumo uma função exclusiva da formação da renda? Parcela considerável 

da renda foi induzida ao consumo irresponsável através do aumento da exposição sem 

critérios dos bancos públicos ao crédito. Criou-se ‘por decreto’ o conceito de ‘inclusão da 

nova classe média’, onde renda mensal superior a R$ 2 mil, seria a taxa de corte. Em paralelo, 

a explosão da inflação de serviços contemplou o fenômeno da desinclusão com desemprego 

em massa dos antes incluídos. À exceção dos programas sociais desembolsados na esfera 

governamental, nada pode ser considerado como sustentável e provedor dos níveis de 

consumo anteriormente observados. 

 

3 - I = f(e,i) 

 

O Investimento é função da eficiência marginal do capital e da taxa de juros?  Em 

tempos de forte transferência de recursos através de juros equalizados e subsidiados à parcela 

relevante do empresariado, distorceu-se o custo marginal do capital, o que, adicionado a uma 

taxa de juros nominal básica (Selic) artificialmente reduzida, provocou o componente final 

para uma inflação inercial e de demanda contratadas. 

 

 

4 - i = f(L,M) 

 

Juros como função do custo marginal de capital e da oferta monetária geraram duas 

prerrogativas: transferência de 0,7% PIB/ano aos empresários ‘campeões nacionais’ e o 

aumento das expectativas de inflação. Além disso, a intervenção governamental nos preços 

administrados causou aumentos dos custos transacionais, incremento no déficit público e na 

inflação represada entre 2012 e 2014. 

Como consequência, o modelo keynesiano aplicado por Dilma Rousseff representou 

um retrocesso à ordem social e econômica brasileira, onde destacamos os seguintes 

resultados: 
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• Desincentivo à Educação Financeira ao não formar cidadãos conscientes do 

seu poder de compra e do planejamento de poupança e investimentos; 

• Redução dos patamares das taxas de poupança e de investimentos para as 

mais baixas do mundo; 

• Retração do PIB da ordem de 7% no biênio 2015-2016; 

• Redução da capacidade de investimento e poupança do governo ao patamar 

mais baixo da série histórica; 

• Aumento da taxa de desemprego oficial para 13% em 2016; 

• Endividamento elevado de 45% das famílias brasileiras; 

• Aumento explosivo da dívida pública e risco de financiamento via inflação 

crescente; 

• Redução da confiança do consumidor e do empresariado ao patamar mais 

baixo da história; 

• Aumentar o risco político ao consolidar um Congresso Nacional fragmentado 

em mais de 30 partidos políticos e sem compromisso com as urgentes 

reformas necessárias: previdência, trabalhista, tributária e política; 

• País fechado à corrente mundial do comércio: menos de 1% de participação e 

pouca exposição às exportações e importações (23% PIB). 

 

 

8.12   A relação entre a poupança doméstica e a poupança externa – Brasil 

 

 

Estimativas realizadas mostram que existem evidências empíricas de correlações 

negativas entre as poupanças privada e externa e desta última com a poupança do governo.  

Além disso, existe uma relação de curto e longo prazo entre a poupança externa e doméstica 

no Brasil. 

No caso da poupança pública, essa relação negativa se verifica em função da menor 

austeridade do governo em momentos de elevação da poupança externa.  Esse comportamento 

deriva do fato de o governo pretender transferir sua função de promevedor do investimento da 

economia para o setor privado, em um momento que a poupança externa lhe dá o respaldo 

necessário. 
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Caso ocorra esta reação do governo, haveria redução da poupança pública em 

paralelo à elevação da poupança externa.  Nesse caso, nota-se a crítica de Tobin (1983), que 

se aplica ao Brasil, porém em sentido oposto. Ao contrário da teoria que postulava uma 

reação do governo no sentido de reduzir seus gastos e/ou elevar os tributos (aumentar a 

poupança pública) diante de um déficit comercial, os testes aplicados para o Brasil parecem 

corroborar a hipótese de que, na verdade, o governo tende a reagir de forma contrária, ou seja, 

reduzindo sua poupança em momentos de maior absorção de poupança externa. 

Pelo lado dos agentes privados, se verificou a maior relação negativa com a 

poupança externa. Como possível explicação: a resposta das exportações. Supondo que o 

déficit na conta de transações correntes seja reduzido através do incremento das exportações, 

a poupança doméstica diminuiria ao mesmo tempo em que a poupança externa se elevaria. 

A elevação da poupança doméstica poderia se dar através da incorporação da 

hipótese de que a poupança privada possui uma característica crescente com relação a renda, 

conforme citado por Edwards (1996). 

Pastore & Pinotti (2003) observam a elevação da poupança doméstica através da 

relação câmbio/salários. Exercícios realizados pelos autores mostraram que a queda do 

consumo privado é a principal consequência do ajuste externo. Percebeu-se que a depreciação 

cambial produz uma elevação da relação câmbio/salários e deprime o consumo privado dos 

agentes econômicos. Neste exercício, câmbios reais mais depreciados estão associados a 

níveis mais baixos da renda real dos trabalhadores, e propensões médias a consumir mais 

baixas. A menor propensão a consumir dos agentes privados contribui para a elevação da 

poupança privada compensando uma parcela da redução inicial da poupança externa. 

Enfim, a busca pela delimitação de cada fator específico na formação da poupança 

poderá contribuir para a maior eficiência de políticas públicas no tocante à maior capacidade 

de financiamento da economia. 

 
 
 

8.12.1   Riscos Envolvidos 
 

 

Fox, Bartholomae e Lee (2005) ressaltam que a ignorância financeira cria vieses 

potenciais de comportamento exibidos pelos investidores incultos. Bernheim (1998) conclui 

que a maior parte dos norte-americanos apresenta lacunas de formação para o gerenciamento 

de suas finanças pessoais, e suas escolhas em termos de aposentadoria são reflexos dessa 
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deficiência. Clark e colaboradores (2006) reforçam tal argumento, lembrando que os 

indivíduos serão cada vez mais responsáveis pela sua renda na aposentadoria e, para que isso 

ocorra adequadamente, é necessário um certo nível de conhecimento financeiro, de forma a 

dimensionar os impactos das decisões tomadas. 

Ainda segundo Clark e colaboradores (2006), a falta de conhecimento financeiro 

pode provocar: o adiamento da formação da poupança previdenciária, a incapacidade de 

tomar decisões corretas de investimento, consumo e poupança e o aumento da insegurança em 

relação ao risco e ao retorno dos produtos de investimento. 

É neste inevitável e doloroso contexto que se situa a Educação Financeira e sua 

importância e aptidão para a formação da Taxa de Poupança e Investimento, necessária e 

salutar para uma economia ainda emergente, de renda média, complexidade da massa salarial 

e necessidade de financiamento externo, ocasionado pela contínua observação e prática de 

relevantes déficits públicos primários, nominais e do balanço de pagamentos, ainda com saldo 

de transações correntes com lenta recuperação (adiamento da poupança externa). 

As tabelas que serão apresentadas a seguir, demonstram a necessidade e a enorme 

prioridade de alteração e melhoria da formação do investimento público (%PIB), Taxa de 

Investimento (% PIB) e composição da poupança e FBKF (%PIB). 

 

                 Tabela 14: Investimento Público por Período: Contas Nacionais (%PIB) 
Período Investimento Governo 

1976/1980 3,9% 

1981/1985 2,3% 

1986/1990 3,4% 

1991/1995 3,1% 

1996/2000 2,0% 

2001/2005 1,8% 

2006/2009 2,3% 

                            Fonte: IBGE, 2011 
                            Observação: não há dados para esta variável após 2009 
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Tabela 15: Taxa de Investimento (%PIB): Preços Constantes de 1980 

Período Taxa de Investimento / % PIB 

2005 17,2% 

2006 17,3% 

2007 18,1% 

2008 19,5% 

2009 19,2% 

2010 (1) 20,6% 

2011 (1) 20,6% 

2012 (1) 20,2% 

2013 (1) 20,5% 

2014 (1) 19,7% 

                 Fonte: IBGE, 2011 
 

A “incidência de tendências de longo prazo” presentes há tempo na economia 

brasileira foi uma diminuição, historicamente do espaço do investimento público, premido, 

por um lado pela necessidade de o setor público gerar superávits primários de certa 

importância (abandonados a partir de 2013) e, por outro, pelo aumento das despesas correntes 

(%PIB). 

Como resultado, o investimento do setor público diminuiu em relação aos dados 

históricos, embora tenha se recuperado na amostra apresentada e que ainda não considera a 

“catástrofe dos números em 2014, 2015 e parciais de 2016 realizados”.   

  

Tabela 16: Composição da Poupança e da Formação Bruta de Capital (% PIB) 
Ano Poupança  

Externa 

Poupança 

Doméstica 

Poupança 

Total 

FBKF 

2006 -0,8%  17,6% 16,8% 16,4% 

2007 0,2% 18,1% 18,3% 17,4% 

2008 1,9% 18,8% 20,7% 19,1% 

2009 1,9% 15,9% 17,8% 18,1% 

2010 2,7% 17,5% 20,2% 19,5% 

2011 2,5% 17,2% 19,7% 19,3% 

2012 2,9% 14,7% 17,6% 18,1% 

Fonte: IBGE, 2011 

                                                
1 Para os anos de 2010 a 2014, os dados foram obtidos a partir das Contas Nacionais Trimestrais. 
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De fato, a insuficiência do investimento agregado do país, dessa forma, está na raiz 

da limitação à capacidade de crescimento. Com isso, a redução da despoupança externa, com 

a mudança de sinal do saldo em conta corrente com o exterior, acabou não sendo plenamente 

aproveitado para aumentar o peso da formação de capital fixo na economia, ou seja, temos 

pouca poupança e baixíssima capacidade de investimento, aliado ao fato da geração de 

déficits gêmeos, que apontam para a necessidade crescente de financiamento externo. 

 

Gráfico 2: Formação Bruta de Capital Fixo – Volume Variação Trimestral(%) 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais 

 

O gráfico anterior expõe de forma dramática a destruição da formação bruta de 

capital fixo (FBKF) no Brasil em base de comparações trimestrais a partir de 2013, cujos 

indicadores chegam a apresentar quedas de até 14% ao trimestre.   

Este período corresponde à forte redução da poupança externa, à destruição da 

poupança do governo e à não utilização da poupança privada voltada à formação da Taxa de 

Investimentos. 

 

8.13 Capital Humano como fator gerador de maior renda, produtividade, poupança e 
investimentos 

 

 

Dentre as abordagens com maior peso, referência e credibilidade para 

desenvolvermos nesta dissertação o tema da a influência do Capital Humano (Human Capital) 

destaca-se como um tópico com extrema riqueza de estudos e cenários a partir dos anos 70.   
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Destacaremos alguns dos mais notáveis estudiosos e acadêmicos e como a absorção 

da Educação não só se mantém como um negócio de alta taxa de retorno ao longo do tempo, 

como foi capaz de criar ganhos de produtividade e prêmio de renda adicional nos diversos 

mercados de trabalho. 

Serão de interesse comum e altíssimo grau de complementariedade, os trabalhos e 

estudos empíricos desenvolvidos por Gary Becker, Carlos Langoni, Carlos Simonsen Leal, 

Sergio Werlang e Samuel Pessoa. 

 

 

8.13.1 Gary Becker: Capital Humano e referência especial à educação 
 

 

Gary Becker é um dos pioneiros no estudo do Capital Humano e foi agraciado em 

1992 com o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas. É Professor de Economia e Sociologia 

na Universidade de Chicago, Escola de Negócios e na Stanford’s Hoover Institution. 

Autor do conceito de que não existem apenas formas tangíveis de capitais, como 

recursos em conta corrente, ou uma planta industrial, cita que a escolaridade, um curso de 

treinamento, investimentos em cuidados médicos e honestidade e pontualidade também são 

formas de capital chamados de Capital Humano porque as pessoas não podem separá-los do 

seu conhecimento, habilidades, saúde ou valores como o fazem através do capital financeiro 

ou de ativos físicos.   

De fato, educação, treinamento e saúde, são os mais importantes investimentos de 

Capital Humano.  A renda e os ganhos dos indivíduos com um nível educacional maior estão 

quase sempre acima da média, apesar de se observar que o diferencial é maior nos países 

menos desenvolvidos. 

Becker desenvolveu estudos, durante períodos distintos desde os anos 60, em que se 

aprofundava na tese de que o investimento em educação e treinamento realmente aumentava a 

produtividade ou simplesmente gerava novas credenciais de talentos ou habilidades. Becker, 

ainda, ressaltou e avaliou estudos e dados empíricos em que o prêmio de renda com uma 

educação de nível superior era de 75% sobre o ensino médio em 1997. 

São de enorme valor seus conceitos e estudos acerca da inserção feminina nos cursos 

superiores norte-americanos e no mercado mais qualificado de trabalho. Esta transformação 

exemplifica como, por volta de 2008, as mulheres passaram a representar 1/3 das matrículas 

em escolas de negócios, 45% das escolas de Direito e 50% das escolas de Medicina.  
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Segundo Becker (1975), a educação formal não é o único meio de se investir em 

Capital Humano. Os empregados também aprendem e são treinados fora da escola, e em 

especial fora do trabalho. A evolução ocorreu independentemente de uma hora de treinamento 

para um lavador de carros ou muitas horas para tarefas mais sofisticadas como ser um 

engenheiro em uma fábrica de automóveis. Todos os dados empíricos analisados apontam 

para o treinamento no trabalho como uma importante fonte de incremento relevante nos 

salários dos empregados, na medida em que agregam maior experiência. 

Jacob Mincer (1994), economista pela Columbia University, avalia que o total 

investido em treinamento (fora do trabalho) equivale a 2% do PIB norte-americano, o que 

corresponde a USD 360 bilhões ao ano, atualmente. 

A enorme influência das famílias, parece favorecer a relação muito próxima entre 

salários, educação e ocupações.  Porém, é surpreendente que a relação entre salários de pais e 

filhos não seja tão forte, apesar de a relação entre anos de escolaridade entre pais e filhos, ser 

muito próxima.  Exemplos disto remontam ao fato de que se os pais ganham 20% acima da 

média da geração anterior, os filhos (na mesma idade), ganharão de 8% a 10% acima da 

média da geração anterior. Relações similares foram observadas em países da Europa 

Ocidental, Japão e Taiwan, dentre outros. Trata-se daquilo que os estatísticos e economistas 

chamam de ‘regressão para a média’. 

Becker afirma que as oportunidades geradas pela economia moderna, apoiada pelos 

elevados gastos sociais governamentais, permitem que a maioria dos indivíduos advindos das 

classes mais baixas ancestrais, possam performar razoavelmente no mercado de trabalho.  

Aliás, as mesmas oportunidades que forçam a mobilidade para cima para os pobres, também 

cria as quedas para os que estão na escala superior de renda. 

O contínuo crescimento da renda per capita em diversos países durante os séculos 

dezenove e vinte é parcialmente influenciada e beneficiada pela expansão do conhecimento 

técnico e científico que incrementa a produtividade do trabalho e outros avanços na produção. 

De fato, a credibilidade do sofisticado conhecimento industrial aumenta o valor da educação, 

da escola da tecnicidade, do treinamento do trabalho e de outras formas de Capital Humano. 

O avanço de novas tecnologias tem uma baixa contribuição para países que possuem 

muitos empregados qualificados para a sua utilização.  De fato, o crescimento econômico 

depende basicamente das sinergias entre as novas tecnologias/conhecimento e o Capital 

Humano, o que explica o fato de que as melhorias na educação e no treinamento vêm 

acompanhadas de maiores avanços de conhecimento tecnológico em todos os países que 

alcançaram significativo crescimento econômico. 
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Becker (1975) cita como a importância do capital se faz presente no crescimento, ao 

lembrar a evolução econômica muito acima da média de países como Japão, Coréia do Sul e 

Taiwan ao longo das últimas décadas. 

Carentes de recursos naturais, estes países importam praticamente toda a sua energia 

e sofreram discriminação contra as suas exportações pelo Ocidente, mas cresceram 

rapidamente ao consolidar uma força de trabalho bem treinada, educada, hardworking e 

consciente que fez uso de modernas tecnologias. Cita-se o exemplo mais recente da China, 

com sua força de trabalho abundante, ambiciosa e com perfil de hardworking. 

A contribuição de Becker é aplicável ao nosso tema de dissertação, já que 

treinamento e conhecimento em capital comportamental financeiro será também um divisor 

de águas para um país tão complexo (como já observamos) como o Brasil e para a sua 

formação de Poupança e Investimentos. 

 

 

8.13.2 Carlos Geraldo Langoni: Capital Humano no Brasil 
 

 

 

Precursor dos estudos de valor sobre Capital Humano e educação no Brasil, Carlos 

Geraldo Langoni é Economista pela UFRJ, doutor em Ciências Econômicas pela 

Universidade de Chicago, diretor do Centro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

e ex-presidente do Banco Central do Brasil (BCB) entre 1983 e 1985. 

 Entre 1969 e 1970, Carlos Geraldo Langoni publicou diversos estudos acerca da 

evolução do Capital Humano no Brasil e o seu retorno comparado a ativos físicos (capital 

físico). Crítico de diversos trabalhos anteriormente divulgados (CASTRO; LEVY,1969), 

Langoni desenvolveu técnicas de amostragem mais objetivas e próximas da realidade e que 

facilitariam novas projeções no futuro. 

O interesse em analisar o crescimento econômico do Brasil, do ponto de vista da 

eficiência alocativa, foi fundamental para a estimativa da rentabilidade social dos 

investimentos em capital físico e a comparação com o Capital Humano. 

Os resultados mostraram que, no Brasil, a taxa média de retorno dos investimentos 

em educação (28%) é aproximadamente o dobro do valor encontrado para o capital físico.  

Mesmo em uma análise desagregada (com nove níveis educacionais e vinte e um setores 

industriais), a maior rentabilidade do Capital Humano prevalece.   
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Carlos Geraldo Langoni foi pioneiro e conclusivo ao utilizar os perfis de rendimento 

gerados a partir do censo demográfico do IBGE (1960) e da Pesquisa Nacional de 

Amostragem de Domicílios – PNAD IBGE (três trimestres de 1969), referentes a todo o 

Brasil e que demonstraram que quanto maior for a proporção examinada, menor será o erro 

relativo da amostragem. 

 

Tabela 17: Carlos Langoni: Amostra nos Três Estudos 

 
            Fonte: Carlos Langoni, Paper Investimento em Educação 

 

Carlos Geraldo Langoni defende que, em uma economia globalizada, tem especial 

importância a qualidade do Capital Humano. A industrialização brasileira teria sido apoiada 

no capital físico. Esta teria sido uma das razões do nosso atraso no combate à pobreza e à 

desigualdade. Em seu livro Distribuição de renda e desenvolvimento econômico do Brasil, 

publicado em 1973, Carlos Geraldo Langoni demonstra a importância da educação básica 

como elemento fundamental para a redução da pobreza no Brasil. E isto em uma época onde 

as tensões vividas no Brasil, em função da ditadura, obscureciam a discussão acadêmica.  

Toda a moderna teoria do crescimento econômico e a pesquisa empírica associada 

têm nos convencido da importância da escola na vida das nações. No aspecto distributivo, 

tivemos há tempos a oportunidade de aprender sobre a importância da educação na vida dos 

brasileiros.  

Carlos Geraldo Langoni explica que as variáveis por ele consideradas e que com 

impacto na distribuição de renda são estruturais, uma vez que as informações de distribuição 

de renda disponíveis correspondem apenas aos dados dos censos de 1960 e 1970, não 

conseguindo informações referentes ao ritmo da distribuição neste intervalo de tempo.  

O importante, porém, é que o nosso interesse principal é a análise das mudanças nos 

perfis de renda entre 1960 e 1970. E, para isto, os dados censitários são estritamente 
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comparáveis, até mesmo nos seus erros. Em resumo, como procuramos chamar a atenção, 

existem limitações nos dados censitários, mas dificilmente as distorções observadas são de tal 

magnitude que alterem as conclusões básicas neste trabalho. 

Nas atividades com maior incorporação das modernas tecnologias, a mão-de-obra é 

relativamente menos disponível à medida que aumenta seu grau de qualificação. Como 

consequência, teremos aumentos diferenciados nos salários. As empresas dos setores mais 

modernos terão diferenças de produtividade e de lucros em relação às tradicionais. Estas 

diferenças vão acarretar em um aumento de desigualdade nos rendimentos dos empregados, 

dependendo da tecnologia em uso.  

No entanto, Carlos Geraldo Langoni chama a atenção de que o crescimento 

econômico traz, apesar da desigualdade, um aumento no bem-estar, pela criação de riquezas. 

Estes resultados deixam claro o pouco significado que um índice de concentração pode ter 

como indicador de bem-estar. Ao passarmos da indústria de construção civil para a indústria 

automobilística, a variância dos logs aumenta em 100%. No entanto, o nível de salario médio 

praticamente dobra. É difícil acreditar que um trabalhador na indústria automobilística esteja 

pior do que aqueles na construção civil. Ao mesmo tempo, eles sugerem que o aumento de 

desigualdade é uma consequência inevitável do processo de desenvolvimento.  

Neste caso específico, o aumento de concentração reflete a sofisticação da força de 

trabalho na indústria automobilística vis-à-vis a construção civil. Na primeira, há uma maior 

diferenciação, não só vertical (nível de educação), mas também horizontal (posição na 

ocupação): esta diferenciação de produtividade é refletida no mercado por uma diferenciação 

de salários que por sua vez toma a forma de um aumento de desigualdade (LANGONI, 2005: 

46-47).  

O papel da educação seria o mais importante para explicar os altos níveis de 

desigualdade encontrado na década de 1960, mais que a inflação ou contingenciamentos 

salariais. A importância da educação ficou evidente não só para as diferenças observadas de 

renda em cada ano, mas também para o aumento de desigualdade durante o período. Os 

coeficientes desta variável (que representam acréscimos de renda associado a anos adicionais 

de estudo) são os de maior magnitude e de maior significância entre todas as variáveis 

incluídas na regressão (LANGONI, 2005, p. 182).  

Políticas deveriam privilegiar o ensino básico, ao invés das políticas então existentes, 

que beneficiavam com subsídios o ensino superior. Esta transferência maior de recursos para 

a educação básica é crucial porque o próprio processo de desenvolvimento econômico, 
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elevando a renda per capita, aumenta o valor do tempo e, consequentemente, a parcela dos 

custos de educação representada pelo custo puro de oportunidade.  

Isto afeta particularmente os indivíduos das classes mais pobres, atuando fortemente 

no sentido de desestimular sua permanência por anos adicionais na escola. É, portanto, 

fundamental, em termos de igualdade de oportunidades, caminhar para uma estrutura de 

ensino em que também esses custos sejam cobertos, através de bolsas para os indivíduos mais 

pobres (LANGONI, 2005, p. 192). O trabalho de Langoni, um clássico da nossa literatura 

econômica, inspirou outros brilhantes economistas que abraçaram as ideias contidas na Teoria 

do Capital Humano.  

Voltaremos à frente com Carlos Geraldo Langoni e seu empirismo no genial trabalho 

de revisão realizado por Fernando Barbosa Filho e Samuel Pessoa em Retorno da Educação 

no Brasil (2008). 

 

 

8.13.3 Retornos em Educação no Brasil: 1976/1989 – Carlos Ivan Simonsen Leal e Sérgio 
Roberto da Costa Werlang 

 

 

Carlos Simonsen Leal é doutor em Economia pela Princiton University, assim como   

Sérgio Roberto da Costa Werlang. Ambos contribuíram de forma relevante com o artigo sobre 

os retornos em educação no Brasil. 

Segundo os autores, os estudos realizados desde a década de 70 calculavam a taxa de 

retorno social da educação se baseando nos modelos de Schultz (1963) e Becker (1964).   

Nestes trabalhos, calculava-se os custos de educação (edificação, manutenção e professores) e 

os seus benefícios (a renda bruta individual) e, com base nestes dados, montava-se um fluxo 

de caixa a achava-se a taxa interna de retorno (TIR) do mesmo. 

Segundo Carlos Simonsen Leal e Sérgio Costa Werlang (1989), este modelo 

continha dois problemas: 1) não capturar a taxa real do retorno social e, 2) critérios de 

apropriação de custos criavam variância nas taxas de retorno. Os autores buscaram então 

inspiração em Mincer (1974), que desenvolveu um método de estimativa da taxa de retorno 

pessoal da educação, com a hipótese de esta ter o custo zero.   

A taxa de retorno pessoal difere da taxa social porque esta inclui os impostos pagos 

(do lado dos benefícios) e os custos de educação (professores, manutenção, edificação).  Em 

geral, estes retornos são inferiores aos pessoais. 
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Quanto aos dados utilizados, para a estimação das equações, foram utilizados os 

dados das PNAD dos anos de 1976 a 1989 e, como variável renda, foi utilizado o número de 

salários mínimos ajustados para a jornada padrão de oito horas por dia.  A amostra se compõe 

de homens das regiões metropolitanas, exceto Brasília, entre 25 e 50 anos de idade, que fazem 

parte da população economicamente ativa e de efetivamente ocupados. Devem possuir 

também renda positiva e pelo menos 20 horas semanais de trabalho. 

As PNAD apresentam o número exatos de anos de estudo de cada indivíduo, caso 

este tenha até oito anos de estudo, ou seja, até o primário completo.  Dificuldades sobre dados 

desagregados (anos completos de estudo) levaram a algumas modificações na coleta e 

apuração das amostras.  

 

 
Fonte: Leal e Werlang, 1989 

 

Para que seja feito o cálculo do retorno médio por ano de estudo, é preciso saber qual 

o número médio de anos de estudo completos dos componentes das amostras. O censo de 

1980 é mais próximo dos dados disponíveis.   

 

Os retornos foram estimados a partir de: 

 
Para o cálculo percentual dos retornos por anos de estudo, o método utilizado foi 

descrito anteriormente.  Assim, o método de cálculo da taxa efetiva de retorno pessoal em 

educação anual é: 
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Tabela 18: Taxa Efetiva de Retorno Pessoal 

 
Fonte: Leal e Werlang, 1991 

 

Para se ter uma ideia mais clara da tendência das taxas de retorno no período 

estudado, foram calculadas as médias de 1976/79, 1981/85 e 1986/89. A tabela, a seguir, 

apresenta estas médias ponderadas pelo tamanho da amostra. 

 

Tabela 19: Retornos Pessoais da Educação no Brasil 

 
Fonte: Leal e Werlang, 1991 

 

Gráfico 3: Evolução dos Retornos em Educação 

 
Fonte: Leal e Werlang, 1991 
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Sérgio Costa Werlang e Carlos Ivan Simonsen Leal apresentam com estes dados 

(tabela e gráfico acima) a evidente importância do investimento em Capital Humano e 

demonstram que: 

 

• Nos anos recentes, o investimento em educação apresenta retornos pessoais 

muito elevados, da ordem de 16% reais ao ano, o que os colocam em 

destaque até frente ao investimento em capital fixo (FBCF), através da 

comparação dos retornos esperados de 14,5% para estradas, ferrovias, 

barragens, exploração, etc, segundo dados do período da amostra; 

• Houve aumento dos retornos reais da educação no período 1976/1989 nos 

níveis de educação mais elevados; 

• O curso Primário 1 (atual Ensino Fundamental) apresenta as taxas mais 

elevadas em 1976/1979 e 1981/1986 e taxas quase tão altas quanto o máximo 

em 1986/1989, o que reforça a extrema importância da educação básica; 

• O curso Secundário (atual Ensino Médio) apresentava taxas bem menores do 

que o Primário 1 entre 1976/1979, mas passa a ser o de retorno mais elevado 

nos anos 1986/1989; 

• O curso Primário 2 continua a apresentar os menores retornos, podendo-se 

constatar também que estes exibem uma trajetória declinante no decorrer dos 

subperíodos estudados; 

• O curso Superior apresenta retornos elevados, mas sempre superados pelo 

Secundário e pelo Primário 1. 

• Nas regressões realizadas, a educação, através dos diferenciais de renda entre 

grupos educacionais, explica cerca de 50% da desigualdade de renda; 

• O argumento em prol do ensino superior pago é reforçado: a presença do 

Estado no Ensino Superior não só é estimulante da desigualdade na 

distribuição de renda, pois este custa muito mais por aluno que o ensino 

Primário 1, mas ainda por cima é menos rentável,; 

• Tanto do ponto de vista da “eficiência econômica, quanto da equidade”, o 

ensino superior pago é uma necessidade crescente, e de qualquer forma, ainda 

é um investimento que apresenta respeitável retorno real; 
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• Por falta de dados (à época), o trabalho de Leal e Werlang não focalizou no 

caso das pós-graduações, mas aceita-se que o seu retorno pessoal seja pelo 

menos da ordem da magnitude do curso superior. 

 

Este relevante trabalho nos permite fazer algumas analogias com o tema desta 

dissertação. Cabe destacar a importância do retorno pessoal da educação para uma vida 

financeira mais previsível e de melhor adequação e geração de recursos ao longo do tempo.  

Previsão e utilização de recursos, significam a capacidade de gerar poupança e (desmentindo 

Keynes) a capacidade de gerar maiores taxas de investimento. Seria a Educação Financeira, 

também, uma indutora e propagadora de um retorno pessoal maior? Não nos resta dúvidas 

que sim, e que, além de induzir e consolidar maior Taxa de Poupança e consequentemente, 

maior Taxa de Investimentos, pode-se criar condições satisfatórias de uma maior 

probabilidade de um crescimento econômico sustentável, tanto na esfera pública, como na 

privada. 

 

 

 

8.13.4 Retorno da educação no Brasil – Samuel Pessoa e Fernando Barbosa Filho 
 

 

 

Samuel Pessoa Filho é professor da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) 

da FGV e doutor em Economia pela USP. Fernando Barbosa Filho é Pesquisador do Instituto 

Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV). Os autores do relevante trabalho (mais 

atualizado) sobre o retorno da educação no Brasil apontam a importância do tema, já que o 

sistema educacional brasileiro é apontado como um dos fatores responsáveis pelo baixo grau 

de desenvolvimento do país. 

Ao utilizar a Taxa Interna de Retorno (TIR) da educação e atualizar os estudos de 

Langoni (1974) e Castro (1970), os autores apontam para a contínua observação de elevadas 

taxas observadas no Brasil. A TIR da educação é calculada diretamente como a “taxa de 

retorno que iguala o valor presente dos custos de um ano a mais de educação ao valor 

presente dos benefícios deste ano adicional de estudo”.     

O objetivo do estudo de Pessoa e Barbosa Filho foi calcular a taxa de retorno da 

educação no Brasil por meio da metodologia da TIR e, com isso, avaliar sua evolução nas 
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últimas décadas. Vale mencionar que se o Brasil tivesse realizado um investimento 

significativo nas décadas de 1970 e 1980, a TIR teria se reduzido em virtude de uma oferta 

maior de mão-de-obra qualificada. 

Os dados utilizados envolveram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) entre 1980 e 2004, o censo IBGE de 2000, a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), daí a 

obtenção da TIR e dos custos privados e públicos da educação. 

Focou-se na evolução da TIR social da educação ao longo das últimas décadas e se 

obteve essa taxa em relação ao investimento público em educação para cada ano adicional de 

estudo e para cada um dos ciclos de ensino (1ª a 4ª série do fundamental, 5ª a 8ª série do 

fundamental, ensino médio e ensino superior), no período entre 1981 e 2004. 

Quanto à metodologia, já citamos que a TIR é obtida através da taxa de desconto que 

iguala o valor presente dos custos de educação com o valor presente de seus benefícios que 

serão dados pelo diferencial de salários obtidos pelo ano extra de estudo.    

Os custos dividem-se em duas categorias distintas: os diretos e os indiretos. A 

primeira, é medida pelo custo pecuniário de um ano a mais de estudo, e a segunda, pelo custo 

de oportunidade do trabalho, ou seja, pelos salários que não foram recebidos. 

 Nos cálculos elaborados, o custo utilizado é o por aluno a.a., mais o custo de 

oportunidade; e o benefício, o diferencial de salário oferecido por um ano a mais de estudo. 

A TIR de adquirir um ano a mais de escolaridade, é dada pela expressão abaixo: 

 

 
 

A análise foi realizada com um banco de dados que incluiu: características 

socioeconômicas e demográficas da população (idade, cor, educação, trabalho, habitação, 

migração, fecundidade, nupcialidade, entre outras). 

Entre as variáveis disponíveis, utilizaram-se informações sobre sexo, idade, renda 

total do trabalho, número total de horas trabalhadas e anos de escolaridade. 

A seguir, apresentaremos gráficos e tabelas (conclusivas) acerca dos efeitos da 

escolaridade sobre o perfil e prêmio de salário. 
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 Gráfico 4: Perfil dos Salários por Ano de Educação e Experiência em 2002 (em 
R$) 

                    
    Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

Gráfico 5: Perfil dos Salários por ano de Educação e Experiência em 2000 (em R$) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

No primeiro gráfico, o perfil de salários é apresentado para diversos anos de 

escolaridade e para o ano de 2002, e inclui a evolução da remuneração do trabalho ao longo 

do ciclo de vida de um indivíduo. O salário cresce ao longo do ciclo de vida do trabalhador.  

Para alguns níveis de educação (15, 11 e nenhum ano de estudo), a partir de certo ponto, o 

salário começa a cair. Ou seja, o perfil desses salários corresponde a um “U” invertido, 

crescendo no começo da vida produtiva e decrescendo em seguida. A inversão dessa trajetória 

pode ser interpretada como uma depreciação do conhecimento, a partir de certo ponto. 

No segundo gráfico, nota-se que, devido à maior estatística, os perfis de salários são 

mais suaves.  Com os dados do censo de 2000, o perfil salarial apresenta-se na forma de “U” 

invertido somente para os indivíduos com zero de educação. Para aqueles com primário e 

ginásio, o perfil é quase linear, e cresce à medida que a experiência aumenta. O perfil salarial 

daqueles com ensino médio e superior apresenta crescimento a taxas decrescentes com os 

anos de experiência. A inclinação das curvas de salários se eleva com os anos de educação.  
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Esse fato reflete uma complementariedade maior entre educação e anos de experiência no 

início da vida produtiva, observados através de uma expansão rápida dos salários. 

 

Tabela 20: Prêmio Salarial de Ciclos Completos com 30 anos de Trabalho (em %) 

 
      Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

Nota-se que há um ganho salarial substancial associado a completar um ciclo 

adicional.  Os maiores prêmios de salário ocorrem no ensino superior, que chegaram a atingir 

mais de 32% a.a. em 2004.  O prêmio de salário para os trabalhadores com superior completo 

é até duas vezes maior que o do ensino médio. Esses resultados reforçam ainda mais os 

elevados prêmios de salário no Brasil. 

 

Tabela 21: Prêmio de Salário Médio (%) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

A segunda tabela demonstra como a educação é altamente valorizada no mercado de 

trabalho. Destaca-se ainda o “efeito diploma”, refletido em prêmios salariais mais elevados 
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para os anos de educação em que se completam os ciclos, quando comparados com os anos 

anteriores no ciclo.  Tal efeito pode ser observado para todos os ciclos nos anos 4, 8, 11 e 15. 

 

Tabela 22: Custos de Educação: 1996 (Em R$ de 1996) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

Com relação aos custos por aluno, do INEP, percebe-se a grande disparidade de 

gastos entre o nível superior e os demais. O aluno com curso superior chega a custar quase 

dez vezes mais que um aluno em qualquer ciclo. Outro aspecto importante é que o custo do 

aluno de pré-escola é superior aos dos ensinos fundamental (primário e ginásio) e médio.  

Como as turmas de pré-escola são em geral pequenas, o custo por aluno se eleva. 

 

Tabela 23: TIR Média (Em %) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

A TIR média foi obtida através da média aritmética de todas as TIRs obtidas. Nota-

se o chamado “efeito diploma”, que aparece na forma de um retorno maior para o anos de 

educação em que se completa um ciclo (em relação ao ano anterior), ou seja, para o quarto, 

oitavo, décimo primeiro e décimo quinto anos de estudo. 
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As taxas de retorno médias por cada ciclo de educação também são extremamente 

elevadas e são de 13,7% para o ginásio (fundamental), e de 19,1% para o ensino médio.  A 

taxa de retorno em educação no Brasil fornece um retorno em linha com o histórico com o 

qual o governo brasileiro se financia.  Tal fato é uma evidência de que o país pode obter 

grandes ganhos com a elevação nos investimentos em educação. 

 

Tabela 24: TIR de Ciclos Completos com 30 Anos de Trabalho (Em %) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

 

Tabela 25: Ciclos Completos com 30 Anos de Trabalho (Em %) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

Como os custos são positivamente correlacionados com a TIR, a correlação negativa 

obtida entre os prêmios e TIR se devem ao fato de o salário ser um componente bastante 

importante do custo total e de que quanto maior ele seja na análise de ano para ano, menor 

será a TIR.  Entretanto, o mesmo não ocorre na análise dos ciclos, pois o diferencial de 

salários é positivamente correlacionado com a TIR. Isso ocorre porque o custo de 

oportunidade associado a um ciclo a mais de estudo é relativamente menos significativo do 
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que o grande diferencial de salário. O fato de esse prêmio ser elevado não afeta diretamente 

os custos. 

Tabela 26: TIR da Pré-Escola: 1996-2004 (Em %) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

Os dados apresentados são irrefutáveis e mostram que o período pré-escolar pode ser 

de extrema importância na formação dos indivíduos. Essa aplicação da TIR leva em 

consideração o fato de que as crianças que frequentam a pré-escola possuem uma 

probabilidade maior de completar o próximo ciclo escolar do que as que não a frequentam e, 

ao longo da vida, recebem um diferencial positivo de salário, ou seja, existe um prêmio de 

salário pelo fato de se ter frequentado a pré-escola. 

 

Tabela 27: Comparação com Langoni e 30 Anos de Trabalho (Em %) 

 
Fonte: Pessoa e Barbosa Filho, 2008 

 

Um dos objetivos do trabalho de Barbosa e Filho era realizar a atualização dos 

trabalhos pioneiros de cálculo da TIR da educação no Brasil. Chama muito a atenção, na 

tabela acima, a grande queda da educação no primário. Em 1960, a taxa de retorno era de 

quase 50% no primário. Depois, cai até 2003. A taxa para aqueles com o ginásio completo 

apresentou uma queda entre 1960 e 1981, passando de quase 24% para somente 3,1%.  A 

partir desse momento, começa a ocorrer uma recuperação, e esta se localiza em 14,8% em 

2004.  O retorno do ensino médio, após sofrer uma grande elevação no começo da década de 

1980, cai na década de 1990, mas atinge quase 14% em 2004, mantendo-se próximo do nível 

de 1960. 
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Nota-se o grande aumento da TIR para o ensino superior, o que ocorreu entre 1960 e 

2004.  A TIR passou somente de 4,9% para 13,8%, uma taxa elevada. O retorno da educação 

manteve-se extremamente elevado. Todavia, os ciclos com maior retorno deixaram de ser o 

Fundamental (Primário e o Ginásio) e passaram ser o Ensino Médio e o Superior, ambos com 

taxas próximas a 14%. 

As conclusões do valioso estudo de Samuel Pessoa e Fernando Barbosa Filho (2008) 

acentuam que: 

• Mesmo com a queda verificada nas taxas de retorno do ensino fundamental 

(ginásio e primário) entre 1960 e 2004, estas se mantêm elevadas e acima de 

10%; 

• Houve grande crescimento nas taxas de retorno do ensino superior: passando 

de baixos 5% em 1960 para 15% em 2004; 

• Na pré-escola, encontra-se a taxa de retorno mais atrativa: acima de 15%; 

• Existem ganhos intangíveis que não foram considerados neste trabalho: os 

efeitos da educação na redução e combate da criminalidade e na melhor 

participação democrática ao gerar maior consciência e capacidade de 

discernimento sobre políticas, governos e governantes. 

 

 
8.14    A Educação Financeira e a Taxa de Poupança no Brasil – hipóteses de influência 

 

 

Após a constatação de que o investimento em Capital Humano é um fio condutor da 

mobilidade de renda e gerador de melhor qualidade de vida, surgem outras questões de 

conteúdo relevante. 

Já sabemos que a taxa interna de retorno (TIR) do investimento em Capital Humano 

é elevada e com perfil sustentável no Brasil, mas algumas perguntas merecem uma melhor 

apresentação e sinergia com o tema desta dissertação.    

A maior Escolaridade explica a possibilidade de se aumentar a Taxa de Poupança? 

A maior absorção de Educação Financeira é fundamental para o incremento da Taxa 

de Poupança?  Seriam estas duas hipóteses aceitáveis? 

Vamos desenvolver as considerações observadas e analisadas em um artigo 

recentemente premiado de Cristiano Costa, doutor em Economia pela Universidade da 
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Pensylvania e Cléber Miranda, mestre em Administração de Empresas pela FUCAPE-ES, e 

publicado pela Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade da UNEB em 2013. 

O artigo se pauta pela investigação de que a Educação Financeira influencia a Taxa 

de Poupança de uma amostragem de indivíduos. A presente pesquisa busca investigar os 

níveis de conhecimento financeiro, a escolaridade e a renda dos entrevistados, e sua influência 

sobre a formação da Taxa de Poupança. 

Para Modigliani e Brumberg (1954), o estágio em que se encontram as pessoas ao 

longo do ciclo de vida e as expectativas em relação ao futuro determinam, em grande medida, 

o consumo e a poupança individuais. Para eles, os indivíduos poupam ou despoupam ao longo 

do seu ciclo de vida.  Eles despoupam quando muito jovens e não possuem ou possuem pouca 

renda; poupam quando adultos e despoupam na velhice. 

Já Friedman (1957) afirma que a renda individual é parte variável e parte 

permanente, e que as decisões de consumo das famílias consideram as expectativas de renda 

futura. 

Os estudos dos autores foram norteados pela evidência empírica que mostra que, não 

só existe uma relação entre renda-poupança e escolaridade, como também existe evidência de 

uma relação entre conhecimento financeiro e a tríade renda-consumo-poupança. O objetivo de 

Machado Costa e Miranda (2013) foi testar as hipóteses da teoria do Ciclo de Vida e Renda 

Permanente em um modelo de escolha intertemporal. No modelo estruturado, as pessoas 

atingem o ápice da renda próximo dos 50 anos de idade. Segundo os dados, a propensão a 

poupar aumenta com o aumento da renda e cai na mesma medida. 

Maki e Palumpo (2001) estudaram os efeitos do crescimento da renda americana 

sobre a Taxa de Poupança nos anos 90. Neste período a renda familiar cresceu muito, 

principalmente entre os indivíduos que possuíam curso superior.  O resultado foi uma queda 

da Taxa de Poupança entre estes indivíduos devido ao efeito-riqueza. 

Lusardi e Mitchell (2011), ao estudarem o planejamento da aposentadoria, mostram 

que, apesar do efeito positivo da renda sobre a decisão de planejar uma poupança para o 

futuro, estes níveis variam positivamente de acordo com a educação.  Ou seja, indivíduos com 

nível superior ou maior poupam mais que os demais para cada nível de renda. O mesmo 

acontece para indivíduos que apresentam maior nível de Educação Financeira. 

Infere-se também que os indivíduos com mais capacitação e com algum 

conhecimento financeiro podem realizar escolhas e tomar decisões financeiras mais 

conscientes. Portanto, com mais capacitação e algum conhecimento os indivíduos podem 
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fazer escolhas mais conscientes entre os vários produtos financeiros existentes no mercado 

(CAMPBELL, 2006). 

 

 

8.14.1 Hipóteses e Base de Dados 
 

 

 

A partir das evidências teóricas e empíricas apontadas anteriormente, foram 

consideradas as seguintes hipóteses: 

 

• Hipótese 1: O nível de “escolaridade” influencia positivamente a Taxa de 

Poupança, uma vez controlado o efeito da renda e das características 

individuais (idade, cor e sexo); 

• Hipótese 2: O nível de Educação Financeira influencia positivamente a Taxa 

de Poupança, uma vez controlado o efeito da renda, das características 

individuais (idade, cor e sexo) e da escolaridade. 

 

Quanto à metodologia e base de dados, a pesquisa foi classificada como quantitativa 

de levantamento de dados primários, questionário via internet (survey monkey).  A amostra 

guarda características interessantes do ponto de vista do nível de renda e de escolaridade, o 

que permite a inferência de resultados robustos para esses segmentos da população. 

Após a exclusão dos participantes que não responderam a todas as questões com 

testes de Educação Financeira e também os que responderam possuir renda zero, restaram 345 

respostas e participantes. As questões propostas visavam coletar informações sobre sexo, 

idade, cor, renda e escolaridade, além do nível de Educação Financeira, que foi obtido pelo 

score dos respondentes.  Este score foi calculado a partir da soma simples de acertos das 

perguntas das questões de conhecimento financeiro, como em uma prova. Este método atribui 

peso igual a cada uma das questões.  A utilização de scores é considerada a melhor forma de 

avaliar conhecimento financeiro e é amplamente difundida na literatura (LUSARDI; 

MITCHELL, 2011). 

A seguir, detalhamos os pontos tratados no questionário de pesquisa: 

 



108 
 

• Sexo:  Busca por diferenças no nível de Educação Financeira entre homens e 

mulheres; 

• Idade: Testar a Teoria do Ciclo da Vida, com maior poupança entre os 

jovens e maior gastos entre os idosos; 

• Cor: Identificar diferenças entre etnias/raças no nível de poupança; 

• Renda: Lista apresentada em que o respondente poderia escolher valores de 

“Não tenho renda/salário” até “acima de R$ 20,000,00” em intervalos de R$ 

50,00; 

• Escolaridade: O nível de escolaridade é medido em anos de estudo, com o 

respondente escolhendo o último ano de estudo cursado; 

• Taxa de Poupança: Apresentada em forma de lista e o respondente poderia 

escolher valores de percentuais que variavam de “Não faço poupança” (ou 

seja, 0%) a até “100% da minha renda” em intervalos de 1%; 

• Índice de Educação Financeira: Coletado por meio das pesquisas com 

testes e questões de conhecimento financeiro.  O score de cada respondente 

foi calculado por meio das perguntas sobre conhecimento financeiro. 

 

Vale ressaltar que o modelo empírico (e econométrico) se baseia na Teoria do 

Capital Humano, no Modelo do Ciclo de Vida, no Modelo de Renda Permanente e nos 

estudos sobre Educação Financeira.  Foi estimado um modelo de regressão linear (abaixo) 

para testar a contribuição da escolaridade para Taxa de Poupança, controlado o efeito de 

características individuais, como idade, renda, cor e sexo.  A equação (1) abaixo representa o 

modelo definido: 

 
Um segundo modelo também foi estimado e propôs incluir os indicadores de 

Educação Financeira (IEF) na regressão apresentada na equação (1), sendo representado 

abaixo: 
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A nova variável incluída no modelo IEFi representa o score obtido pelo indivíduo i, 

no indicador de Educação Financeira (IEF7).  IEF7 é obtido por meio de 7 questões do 

questionário (total de 15 questões). 

De forma a testar a robustez do modelo, foram estimadas outras duas versões do 

modelo, em que foi acrescentada a variável idade ao quadrado como forma de capturar os 

efeitos do ciclo de vida e seu formato côncavo, conforme reportado na literatura. 

 

Tabela 28: Estatísticas Descritivas 

  
Fonte: Machado Costa e Miranda, 2013 

 

 

Tabela 29: Modelos Regressão Linear (1) 

 
Fonte: Machado Costa e Miranda, 2013 
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Tabelas 30 e 31: Modelos Regressão Linear (2) 

 
 

 
Fonte: Machado Costa e Miranda, 2013 

 

 

8.14.2   Resultados e conclusões 
 

 

Por meios das regressões lineares apresentadas, os autores verificaram que, enquanto 

o nível de escolaridade (medido em termos de anos e estudos) não influencia a Taxa de 

Poupança, o nível de Educação Financeira influencia diretamente na decisão de quanto 

poupar dos indivíduos. Esse resultado mostra que, embora a escolaridade tenha um papel 

fundamental na determinação da renda, tal como apontado nas teorias do Capital Humano e 

nos estudos empíricos, a escolaridade influencia pouco a determinação da Taxa de Poupança. 

Mais do que isso, o resultado aponta para o fato de que um conhecimento específico, no caso, 

o financeiro, tem papel fundamental na determinação da Taxa de Poupança. 

Todavia, uma limitação deste estudo reside na escolaridade média da amostra. Os 

pesquisados/respondentes apresentaram uma escolaridade média de 15,1 anos de estudo.  Esta 

pode ser considerada elevada para os padrões nacionais. Portanto, apesar de a amostra ter 
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grande variabilidade de escolaridade, esta característica impede a comparação destes 

resultados com estudos que possuem amostras com indivíduos de menor escolaridade. 

Ainda assim, o resultado obtido é válido para esse grupo e destaca como o nível de 

conhecimento financeiro é importante na determinação da poupança, mesmo para indivíduos 

de alta escolaridade. Os resultados encontrados também se mostraram robustos com a 

inclusão da variável idade ao quadrado, que buscava captar a concavidade do efeito da idade 

sobre a Taxa de Poupança, sugerida pela Teoria do Ciclo da Vida. Renda e Educação 

Financeira (IEF) são os grandes fatores explicativos da Taxa de Poupança. 

 

Abaixo, listamos as principais variáveis do estudo e conclusões: 

 

• A rejeição da hipótese 1 ocorre por conta da apuração de que a educação 

formal, medida em anos de escolaridade, não tem efeito sobre a Taxa de 

Poupança dos indivíduos; 

• O Score IEF dos indivíduos influencia diretamente a Taxa de Poupança (o 

coeficiente da escolaridade não é significativo em nenhuma das 

especificações), mas tanto o coeficiente da variável IEF7 (tabela 3), como o 

coeficiente da variável IEF8 (tabela 4), são positivos e significativos, a 5% e 

1%, respectivamente; 

• Com a inclusão da variável idade ao quadrado, e considerando-se a renda e a 

Educação Financeira, a idade não é um fator explicativo para a Taxa de 

Poupança; 

• Quando levada em conta a possibilidade de um efeito não linear, a idade 

simplesmente deixa de afetar a escolha da poupança.  

 

 

 8.15 Meios de pagamentos, Educação Financeira e efeitos para a formação da 
Taxa de Poupança e investimentos 
 

 

Obra de singelo e relevante valor, Meios Eletrônicos de Pagamentos (KASZNAR, 

2015) é um capítulo à parte que reforça a importância de se obter Educação Financeira como 

elemento de tomar boas escolhas ao longo das decisões de consumir, poupar ou investir. 
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A velocidade da absorção de tecnologia e a “bancarização” de uma parcela maior de 

brasileiros, aliada à concentração de ofertantes deste segmento, são fatores que também 

merecem atenção quanto ao incremento do discernimento financeiro do cidadão brasileiro. 

De que adiantaria a evolução e o aprimoramento dos Meios Eletrônicos de 

Pagamento (MEP), sob a batuta e supervisão do Sistema Financeiro Nacional, se a população 

se mantém acéfala, indiferente e leiga a respeito da melhor otimização e utilização do 

“dinheiro de plástico” (cartões de débito e cartões de crédito)? 

O autor nos coloca frente ao desafio de um país que envelhece ao mesmo tempo em 

que tem potencial para um crescimento vigoroso e com enormes desafios de modernização e 

inserção social e tecnológica. Com crescimento médio geométrico de 20% ao ano entre 2000 

e 2012, esta indústria inclui-se no rol das cinco com maior crescimento (receitas brutas) no 

mundo. 

O aumento da renda disponível e a maior previsibilidade das taxas de inflação (no 

período analisado), transformou a indústria de no Brasil em um gigante sofisticado e em 

constante transformação. Todavia, grandes desafios envolvem esta indústria, ainda que 

avanços relevantes (maior regulamentação) tenham se observado no ano de 2013. 

Há de se buscar o aprimoramento das regras legais, jurídicas, econômicas, 

prudenciais, de gestão de risco, de interoperabilidade, de agenda e de compensação de títulos 

e valores perante uma câmara neutra e isenta de interesses, além da cadeia de suprimento, de 

forma a cooperar para o aumento da eficiência e produtividade do setor. 

E o que isto pode afetar a Educação Financeira e a capacidade da população em 

poupar e investir melhor e com sustentabilidade? Já nos referimos em um capítulo anterior ao 

nível de endividamento médio da família brasileira e sabemos o quanto o custo efetivo total 

de crédito (CET) com pagamento vencido pode afetar as finanças pessoais dos portadores de 

cartões de débito e cartões de crédito a partir da massificação da sua utilização em 1995. 

O sucesso do Plano Real levou a um incremento formidável no número de 

estabelecimentos ativos e cadastrados e concentrado em dois grupos dominantes. A título de 

importante ilustração, a Visanet possuia 40.178 estabelecimentos em 1996 e atingiu 2.147.200 

estabelecimentos em 2013 (crescimento de 29,7% ao ano), o que comprovou a nova e 

grandiosa escala desta indústria. 

Repare-se também que o MEP veio com sua praticidade, permitir a troca monetária 

em dinheiro metálico e papel. Daí, o aumento da serventia do cartão de crédito dentro do meio 

de pagamento, o que afetou o crescimento do estoque de crédito para um novo patamar 

qualitativo e quantitativo. 
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O segmento de Meios Eletrônicos de Pagamentos (MEP) possui um mecanismo que 

se soma e integra na busca de oferta de soluções para a promoção da cidadania, do bem-estar, 

e da qualificação social. 

Marcado por um duopólio, ao longo de todo este crescimento, e pelas elevadíssimas 

taxas reais de juros, toda a cadeia de suprimento e demanda dos serviços do MEP foi afetada 

pela parca geração e estoque de Educação Financeira.  Imaginemos uma industria com CAGR 

superior a 20% em receitas por longos 17 anos e um perfil de pouca instrução financeira da 

população e acrescente-se (sem lastro algum) uma cultura de “ter ao invés de pertencer” 

associado à pretensa mobilidade de classes sociais e econômicas e teremos a seguinte 

evolução da indústria de MEP, conforme apresentada em gráficos e tabelas, a seguir. 

 
 

Gráfico 6: Participação de Cheques, Cartões e Transferência Crédito Interbancário (anos 1999 
e 2011em %) 

 
Fonte: KASZNAR, 2015 

 
 
Gráfico 7: Evolução Cartões e de Cheques sem Liquidação Interbancária (Anos de  
 2005 e 2009 em %) 

 
Fonte: KASZNAR, 2015 
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Gráfico 8: Quantidade Transações de Cartões Pagamento, Débito e Crédito 

 
Fonte: KASZNAR, 2015 

 

 

 Gráfico 9: Transações Cartões: Crédito, Débito, Rede e Loja (2006/2011) 

 

 
                   Fonte: KASZNAR, 2015 

 

Tabela 32: Quantidade de Cartões de Crédito 

 
Fonte: BCB, ABECS, FEBRABAN, IBCI 
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8.15.1 Meios eletrônicos de pagamento / Educação Financeira – crescimento explosivo e 
efeitos para a Taxa de Poupança e investimentos 

 

 

• Efeito Nulo: Com base na observação da evolução da Taxa de Poupança e da 

Taxa de Investimentos (descritas e apresentadas anteriormente), a evolução 

do MEP na forma mais contumaz de cartões de débito e cartões de crédito em 

nada contribuíram para o incremento das taxas; 

• Alavancagem: Nossa pesquisa qualitativa já apresentava a desconfiança dos 

respondentes quanto à elucidação das instituições financeiras acerca de seus 

produtos financeiros e nota-se o que o explosivo aumento na emissão e 

utilização de cartões provocou no grau de alavancagem das famílias 

brasileiras sem a devida contrapartida de educação e conhecimento financeiro 

para a tomada de decisões; 

• Ter e Pertencer: Abordagens de Antroplogia do Consumo exemplificam 

muito bem o cenário observado. O que ocorreu foi quase uma inclusão tanto 

social como econômica por decreto, vide o ocorrido a partir de 2010/2011, 

quando o modelo de incentivar o consumo por crédito disponível começa a 

apresentar CAGRs trimestrais negativos;  

•  Escala e Facilidades: Em 1999, todas as modalidades de cartões de débito e 

de cartões de crédito, representavam 22% dos Meios Eletrônicos de 

Pagamento. Em 2011, atingiram 66%.  Este crescimento foi influenciado pela 

facilidade em obter tais cartões e, conforme comentado em análises e citações 

anteriores, não ocorreram critérios e obrigações de preparar e informar 

adequadamente o consumidor quanto ao uso responsável e produtivo de tais 

MEP. 

• Economias de Escala / Benefício ao Consumidor: Apesar da evidente 

elevação do grau de eficiência do setor bancário com a massificação dos 

MEP, não houve incremento na relação custo/benefício dos consumidores 

finais, além do desinteresse em permitir maior concorrência e 

desregulamentações; 
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9. UM MODELO A PROPOR: COMO TRANFORMAR UMA AULA DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA EM UM PLANO DE POUPANÇA E INVESTIMENTO PARA A VIDA 

 

 

9.1   Educação Financeira e sua Importância 
 

 

Dinheiro não é tudo, mas está muito longe de não ser nada! Vivemos em um mundo 

difícil, em que o materialismo se contrapõe muitas vezes à evolução do caráter e da dignidade 

humana. A compreensão da importância da Educação Financeira reside exatamente neste 

ponto: o momento em que cessam as indulgências com o dinheiro e este passa a ser um 

moderador e elemento de equilíbrio para se alcançar uma melhor qualidade de vida e 

facilitador da geração de riqueza de forma sustentável. 

Grande parte do desafio que se apresenta deriva da necessidade de reflexão sobre 

como a informação e o conhecimento financeiro geram liberdade e independência. Aos que 

atingem tal patamar, os mestres das finanças, os denominam de “seres” com “inteligência 

financeira”.  Portanto, uma aula ou um curso regular de Educação Financeira tem como 

objetivo principal gerar e moldar pessoas com inteligência financeira. 

Vivemos neste início do século XXI em tempos turbulentos, em que a cada dia se 

incrementa a certeza de que nada é garantido e, o mais incrível, nada permanece além do 

estado permanente de mudança. Isto se aplica às carreiras, aos sonhos e aos objetivos dos 

seres humanos. É neste turbilhão de ameaças e questionamentos que muitas decisões 

financeiras podem afetar de forma positiva ou negativa a perspectiva de qualidade de vida das 

pessoas e de suas famílias de forma permanente ou atemporal. 

Como exemplo, sempre cito a diferença entre “ter e ser”, algo muito presente em meus 

estudos e abordagens recentes orientados pela Antropologia de Consumo. Antes de ter, seria 

bom atingir o ser e poder agir para manter as conquistas materiais.  O caso brasileiro é bem 

típico desta abordagem, onde recentemente observamos a propaganda oficial da inclusão 

social pelo consumo exacerbado e a política de crédito sem critério de preparo financeiro a 

quem tomou recursos e aumentou quase inconscientemente o seu nível de endividamento, ou 

tecnicamente, sua alavancagem. As consequências já são bem sabidas de forma prática: 

presenciamos cerca de 60 milhões de brasileiros com mais de 35 % de sua renda familiar 

líquida mensal comprometida com o pagamento de dívidas ou juros, o que representa cerca de 
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50% das famílias em uma situação financeira preocupante e sem previsão de ajuste a curto 

prazo. 

 

9.2   Objetivos da Educação Financeira 
 
 
 

Já sabemos que a inteligência financeira é o objetivo final do aprendizado frequente e 

contínuo da Educação Financeira, e que a consequência natural desta é a conquista da 

liberdade e da independência. Uma aula inaugural deve deixar estes conceitos muito bem 

definidos e provocar com evidência o ser antes do ter. Além disto, o curso regular de 

Educação Financeira deve ter como principais objetivos: 

 

• Auxiliar os alunos a definir e buscar objetivos de consumo, gastos, 

poupança e investimentos de curto, médio e longo prazos; 

• Conceituar os principais desafios envolvidos para a geração de riqueza e as 

decisões de consumo e gastos no presente ou a geração de investimentos com 

poupança e renda ao longo do tempo e futuro; 

• Criar uma troca de experiências e expectativas dos alunos quanto ao seu 

desenvolvimento e envolvimento nos temas e discussões propostas; 

• Conceituar com referencial de qualidade, o acesso e resultados práticos na 

vida real. 

 

Em suma, após entendermos a importância da Educação Financeira e seus principais 

objetivos, mestre e alunos estarão irmanados pelos conceitos de ações contínuas no presente 

que construirão o futuro e naturalmente refletirão sobre as ações efetivas que melhorem o seu 

bem estar e proteção e que evitem o “sobre-endividamento.  

Das definições e objetivos da Educação Financeira, vale citar Alvir Hoffman (2005), 

diretor do BACEN: “ser educado financeiramente é desenvolver habilidade e adquirir 

confiança para se tornar mais consciente das oportunidades e dos riscos financeiros”.  Já é 

hora de reduzir este tabu do relacionamento com o dinheiro em um país onde 3 em cada 4 

famílias mal conseguem viver com os seus rendimentos mensais.   
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9.3    Referencial e Conteúdo 
 
 
 

Um curso de Educação Financeira deve trazer conceitos teóricos com a experiência da 

prática aplicada e com resultados de fácil compreensão e mensuração. Finanças 

Comportamentais é experimento puro in natura, mas é, acima de tudo, o conjunto de ações e 

comportamentos que levarão à conquista da inteligência financeira.   

De certo, os grandes autores acadêmicos, são também os que vivenciaram e 

experimentaram toda a sorte de infortúnios, perdas, ganhos e conquistas e, no conjunto da 

obra, construíram riqueza e geração contínua de renda. Não poderá faltar aos alunos, 

exemplos de persistência, disciplina, integridade, humanidade e humildade. São estes dogmas 

que nos fazem enaltecer e escolher com sobriedade os autores que nortearão o curso integral 

de Educação Financeira.  Vamos a eles e o melhor, à sua contribuição principal para o curso e 

o aprendizado. 

 

 

Figura 4: Capa do Livro Os Axiomas de Zurique,  de Max Gunther  
Fonte: Gunther, 2004 

 

 Apesar de orientado para investidores com maior apetite de risco, este livro, cujas 

opiniões foram coletadas dos banqueiros suíços pós-Segunda Guerra Mundial, direciona 

conceitos básicos importantes e inerentes quanto à disciplina, falta de humildade e teimosia na 

administração de recursos. Sua grande lição é ensinar que as consequências de ações erradas 

em Finanças podem ser revertidas com disciplina e com o aprendizado dos erros. 
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Figura 5: Capa do Livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki  
Fonte: Kiyosaki, 2000   

 

 Um livro básico para iniciantes em Finanças. Tem como grande mérito diferenciar e 

conceituar as formas mais comuns de Ativos e Passivos e o quanto as pessoas se confundem 

ao acumular bens que geram mais passivos, e não ativos que geram renda líquida. De fácil 

compreensão, o autor passa uma mensagem incisiva quanto à necessidade de se tomar 

decisões que incrementem a capacidade de poupança e investimentos ao longo do tempo.  

           

 

Figura 6: Capa do Livro O Jeito Warren Buffett de Investir, de Robert 
Hagstrom  
Fonte: Hagstrom, 2012 
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 Nada melhor do que conhecer este mago das finanças e seus conselhos. O maior 

investidor da História é literalmente dissecado em seus acertos e erros ao longo de mais de 5 

décadas de atuação. Conceitos de gastos, poupança e investimentos são apresentados de forma 

leve e sucinta. Ao final da leitura, geralmente se produz no aluno o interesse em identificar o 

próprio perfil de acumulação de investimentos e riqueza. 

 

 

Figura 7: Capa do Livro One up on Wall Street, de Peter Lynch  
Fonte: Lynch, 1999    

 

 Apesar dos conceitos avançados para os investimentos em ações/renda variável, o 

grande ensinamento do autor reside na praticidade e simplicidade em demonstrar como 

pessoas sem cultura financeira podem identificar e compreender como as empresas geram 

negócios rentáveis e consistentes. Lynch foi considerado o melhor administrador de recursos 

dos anos 80 e 90 em Wall Street, e se notabilizou pela expressão ‘ten baggers’, jargão do 

investimento inicial multiplicado por 10 vezes. 
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Figura 8: Capa do Livro Investimentos: Os Segredos de George Soros e Warren 
Buffet, de Mark Tier  
Fonte: Tier, 2007  

 

 Dois respeitados mitos das Finanças comparados em suas ações e perfil de investidor.  

O autor evidencia com clareza as diferenças típicas de investidores com perfil de curto e 

longo prazo. Os fundamentos são apresentados e cada qual define o que fazer com a 

assimetria das informações e conhecimento financeiro. Ao final, absorve-se a conceituação de 

que o dinheiro pode e deve trabalhar para você. 

 E como seria um programa real de um Curso de Educação Financeira? Já 

desenvolvemos uma metodologia e um conteúdo pragmáticos que podem perfeitamente ser 

aplicados à uma turma de alunos de graduação em Administração, por exemplo. 

 Este plano de aula inaugural apresentado pode ser perfeitamente aplicável aos alunos 

do Curso de Graduação em Administração no início, e se possível, até o segundo período e 

significa o preenchimento de uma lacuna curricular que existe desde o curso fundamental e 

médio, quando não há o ministério e nem corpo docente especializado em Educação 

Financeira. De fato, a sociedade se agraciará das práticas de planejamento vitais para a 

qualidade de vida 
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Quadro 6: Programa de Educação Financeira- Graduação em Administração 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE EMPRESAS – 
EBAPE/FGV 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
Disciplina: Educação Financeira 

Carga Horária: 10 Horas 
 
Professor: Marco Antonio Melo 
Horário: 15:00h a 16:00h 
Período do curso: 16/04/2016 a 18/06/2016 
 

PROGRAMA 
EMENTA DA DISCIPLINA 
 
A importância da Educação Financeira como elemento de aprendizado para o controle 
financeiro, controle emocional, conhecimento financeiro e a busca da qualidade de vida. 
 

OBJETIVOS 
 
• Auxiliar os alunos a definir e buscar objetivos de consumo, gastos, poupança e investimento 
de curto, médio e longo prazo; 
• Reflexão sobre como a informação e o conhecimento financeiro geram liberdade e 
independência; 
• Principais desafios envolvidos para a geração de riqueza e as decisões de consumo e gastos 
no presente ou a geração de investimento com poupança e renda ao longo do tempo e futuro; 
• Troca de experiências e expectativas dos alunos quanto ao seu desenvolvimento e 
envolvimento nos temas / discussões propostas. 
 
METODOLOGIA 
 
Utilizaremos como principais ferramentas de aprendizagem a abordagem de exposição oral, 
leituras, pesquisas, questionários, exercícios, debates e a participação ativa dos alunos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Terá por base as tarefas solicitadas e entregues no prazo definido, que poderão ser realizadas 
em grupo ou individualmente:  
 
• Leitura prévia dos artigos e discussão e apresentação das tarefas solicitadas - 40% 
• Trabalho final em grupo (case escolhido pelo Professor) - 60%RS DE AVALIAÇÃO 
RITÉRIOS DE  
BIBLIOGRAFIA   BÁSICA 
GUNTHER, M. Os Axiomas de Zurique. Record, São Paulo, 2004. 

HAGSTROM, R. G. J., O Jeito Warren Buffet de Investir, Saraiva, São Paulo, 2012. 
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LYNCH, P., One up on Wall Street, First Fireside, New York, 1999. 

KIYOSAKI, R., Pai Rico, Pai Pobre, Elsevier, Rio de Janeiro, 2000 

TIER, M., Investimentos: Os Segredos de George Soros e Warren Buffet, Elsevier, São 
Paulo, 2007 

ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços). Manual do 
portador de cartão. Disponível em: <www.abecs.org.br/>. Acesso em: maio 2006. 

ACREFI (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento)  

ANAPP (Associação Nacional da Previdência Privada). Disponível em: 
<www.anapp.com.br> . Acesso em: maio 2006. 

ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Inves timentos). Disponível em: 
<www.comoinvestir.com.br>. Acesso em: maio 2006. 

BACEN (Banco Central do Brasil). Programa de Educação Financeira. Disponível 
em:<www.bacen.gov.br/?PEF-BC >. Acesso em: maio 2006. 

BERNHEIM, D. Financial illiteracy, education, and retirement savings. In: MITCHEL, O.; 

SCHIEBER, S. Living with defined contribution plans. Philadelphia: University of  
Pennsylvania Press, 1998. p. 38-68. 

BERVERLY, Sondra G. e BURKHALTER, Emily K. Improving the Financial Literacy and 

Practices of Youths. Children & Schools, Vol. 27. n. 2, Abr/2005.  

CERBASI, Gustavo,  Mais tempo, mais dinheiro: Estratégias para uma vida mais equilibrada 
– Sextante, 2014 

CHERRY, R. T. Introdução à administração financeira. São Paulo: Atlas, 1977 

CHEN, Haiyang eVOLPE, Ronald P. An analysis of personal financial literacy among college 
students. Financial Services Review; 1998;  

D’AQUINO, C. Educação financeira: como educar seu filho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008  

GIMBIAGI., F, Propostas para o Governo 2015/2018.  Elsevier, 2014  

GIAMBIAGI., F. Complacência.  Campus, 2014 

GIAMBIAGI., F. Site Aberto www.pensione21.com  

HILL, N. Quem pensa enriquece. São Paulo: Fundamento Educacional, 2009 

JR, Amadeu A Educação Financeira e sua influência nas decisões de consumo e investimento: 
proposta de inserção da disciplina na matriz curricular – apeclx.unoeste.br, 2009 

KASZNAR, I. O Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento no Brasil: o que é, 
realidade setorial, diagnóstico, sugestões e propostas de ação estruturante. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Digitaliza, 2015. 
 
____________. A importância da auto-educação creditícia do bom tomador de empréstimos. 
Acrefi, 2015. 
 
____________. Meios Eletrônicos de pagamento – análises do mercado de cartão de 
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crédito. Rio de Janeiro: Digitaliza Brasil, 2015.   
 

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Independência financeira: o guia do pai rico - Rio de 
Janeiro: Campus, 2001. 

LANGONI, C. A study in economic growth: The Brazilian Case. Tese de Ph.D. 
Universidade de Chicago, 1970. 
 
LANGONI, C. As causas do crescimento econômico do Brasil. Rio de Janeiro: Apec, 1974. 
 
LEAL, C. S.; WERLANG S. R. Política Educacional no Brasil, Rio de Janeiro: FGV/EPGE, 
mimeo, 1989. 
 

LIMA, Maico Sullivan, DETONI, Dimas José EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES  - VII JORNADA CIENTÍFICA DA UNIVEL: Univel, 
Paraná,  2009 

LUCCI, Cintia  A influência da Educação Financeira nas decisões de consumo e investimento 
dos indivíduos – Seminário USP, 2008 

MACEDO, Js Jr -  A árvore do dinheiro: guia para cultivar a sua independência financeira -  
Elsevier Brasil, 2010 

MASSARO, André. Mone fit. O método para criar riquezas e manter a boa forma financeira. 
Matrix, 2010. 

MATTOSO, Cecília Me empresta o seu nome: um estudo sobre os consumidores pobres e 
seus problemas financeiros - Rio de Janeiro: Mauad, 2005 

MATTOSO, Cecília Identidade, inserção social e acesso a serviços financeiros: um estudo na 
favela da Rocinha - COPPEAD/UFRJ, Rio de Janeiro, 2005 

PESSOA, S.; BARBOSA FILHO, F. H. Retorno da educação no Brasil. Pesquisa e 
planejamento econômico, v. 38, n. 1, abr. 2008. 
 
ROCHMAN, Ricardo – Analfabetismo Financeiro, FGV-EAESP, Brasil, 2009 

SAITO. A. T. - Uma Contribuição ao Desenvolvimento da Educação em Finanças Pessoais no 
Brasil, São Paulo, 2007. 

SAVOIA Jrf,  AT Saito, FA Santana - Paradigmas da Educação Financeira no Brasil – Brasil, 
Revista de Administração Pública, 2007 - SciELO Brasil 

TIBA, I. Quem ama educa - São Paulo: Gente, 2002. 

TIER, M. Investimentos: os segredos de George Soros e Warren Buffett e o que você pode 
realmente aprender com os investidores mais bem sucedidos do mundo - Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 

VITT, Lois A. Consumers' Financial Decisions and the Psychology of Values. Journal of  
Financial Service Professionals, Nov/2004 

Fonte: Elaboração Própria 
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9.4    A Aula Inaugural: como estimular os alunos e apresentar os problemas 
 

 

         Eis um bom desafio pela frente: como gerir e gerar nos alunos o interesse pela Educação 

Financeira em uma aula inaugural na graduação em Administração?   Eles gostam de ser 

chamados de inteligentes?  Se identificam com a independência e a liberdade?   Nesta fase da 

vida, tais ingredientes são bem-vindos, aliás muito bem-vindos.  É difícil imaginar que alunos 

na faixa de 20 anos não tenham curiosidade e interesse por assuntos e temas relacionados a 

dinheiro. Imagine um programa com destaque para temas como: orçamento, crédito, 

consumo, poupança, investimento, prevenção, proteção, valor do dinheiro, papel do Estado, 

aposentadoria e juros nominais e juros reais.  Para a sorte dos mestres de finanças, não existirá 

ser humano que não reflita em algum momento sobre os temas acima. Quem dera, que 

conseguíssemos envolver a todos com todo o programa de aprendizado. 

       Mais uma vez, o desafio da aula de Educação Financeira envolve a necessidade de se 

obter, por parte dos alunos, a reflexão e uma “sinalização” do seu comportamento financeiro 

futuro.  É com base nesta perceção que se deve adotar no primeiro encontro/aula, temas 

instigadores e que estarão presentes na vida financeira adulta de cada um, independente de 

renda ou classe social. Lembrai sempre que a Educação Financeira é voltada para todos os 

cidadãos e seus conceitos são atemporais, pois valem para todas as gerações familiares.  

Portanto, esta aula inaugural deve ter o poder de persuadir e instigar os alunos quanto aos 

seguintes temas: 

 

9.5    Reflexões: Temas para o resto da vida 
 

 

9.5.1    Orçamento Pessoal & Familiar 
 

 

• O orçamento é uma ferramenta valiosa para que você consiga gerenciar sua vida 

financeira. Crie o saudável hábito de fazê-lo. Você só tem a ganhar; 

• Lembre-se da regra de ouro: o objetivo principal é ter orçamento superavitário. 

Mantenha as suas despesas sempre menores que as suas receitas. Em resumo, gaste 

menos do que você recebe; 

• No início, caso experimente dificuldades em fazer o orçamento, não desanime. É 

normal termos dúvidas ao iniciarmos procedimentos novos; 
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• Lembre-se de que existem diversas ferramentas para você fazer e acompanhar seu 

orçamento. Desde as mais simples, como um pedaço de papel e um lápis, até as mais 

sofisticadas, como planilhas e programas de computador. Use aquela com a qual você 

se sente mais confortável; 

• Após conseguir obter um orçamento superavitário, ou seja, gastar menos do que 

recebe, crie o hábito de fazer uma poupança, tanto para realização de seus sonhos 

como para ter segurança em situações imprevistas ou de emergência; 

• O uso do dinheiro muitas vezes envolve não apenas você mesmo, mas também sua 

família mais próxima. Caso essa seja sua realidade, não deixe de conversar com eles e 

traçar planos em comum, de modo a todos estarem compromissados com o que for 

definido no planejamento orçamentário.  

 

 

9.5.2     Uso do Crédito e Gestão de Dívidas 
 

 

• Dê atenção aos juros. Eles não são o mocinho e também não são o vilão. São um 

fenômeno natural que existe nas relações de troca intertemporal. Lembre-se de que 

eles podem estar contra ou a favor de suas finanças, a depender de como você lida 

com eles; 

• O crédito possui vantagens e desvantagens. Seu uso pode trazer grandes 

benefícios, bem como grandes males. Utilize-o com sabedoria; 

• Não perca o controle de suas contas. Cuidado com o endividamento. Você já 

conhece de onde ele surge. Procure “não dar passos maiores que as pernas” e não 

se esqueça de ter uma reserva financeira para as despesas sazonais e para 

imprevistos, que, querendo ou não, acontecem;  

• Se já estiver excessivamente endividado, não fique parado. Quanto mais tempo 

parado, pior a dívida irá ficar, devido a diversos fatores como juros e multas. 

Procurando onde seus gastos podem diminuir? Então se lembre de eliminar por 

completo os desperdícios, de reduzir os supérfluos e de otimizar a despesa com os 

produtos necessários. Tenha calma! Para tudo tem uma solução.  
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9.5.3     Consumo Planejado e Consciente 
 

 

• Mude seus hábitos para consumir mais e melhor. Pequenas mudanças no seu 

comportamento diário podem levar a grandes resultados; 

• Tenha disciplina e compromisso. Ao controlar os seus impulsos de consumo, o 

maior beneficiário será você mesmo, além de contribuir para a sustentabilidade do 

ambiente; 

• Planeje suas compras parceladas. Quando você anota suas prestações para os 

meses futuros, torna-se mais consciente do quanto sua renda já está comprometida. 

Isso evita compras parceladas em excesso e protege contra problemas de se 

endividar demasiadamente; 

• Reconheça as estratégias de vendas. Ao tomar conhecimento do que o marketing 

e o comércio fazem você será mais capaz de resistir às tentações de consumo e das 

armadilhas que aparecem; 

• Adote um estilo de vida saudável. Em vez de se guiar apenas por modismos ou 

status social. Estar consciente do que é importante para suas necessidades ajuda 

nas decisões de consumo; 

• Não amasse ou rasgue as células nem escreva nelas. Quando você conserva as 

cédulas em bom estado, mais tempo elas irão durar, circulando nas compras e 

vendas, custando menos para você e para sociedade. 

 

 

9.5.4     Poupança e Investimento 
 

 

• Tenha o hábito de poupar. Manter uma reserva financeira é fundamental para 

realizar sonhos, precaver-se de eventos inesperados, além de proporcionar maior 

tranquilidade hoje e ao se aposentar; 

• Escolha seus investimentos com critério. Identifique as características de 

liquidez, segurança e rentabilidade de cada investimento e priorize-as de acordo 

com suas necessidades. Lembre-se de que nunca terá as três características 

positivas ao mesmo tempo; 
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• “Conhece-te a ti mesmo.” Faça um teste de autoconhecimento para verificar qual 

é o seu perfil de investidor, podendo ser mais conservador, moderado ou 

arrojado/agressivo; 

• Invista regularmente. Todo mês, reserve parte do seu salário para investir em 

aplicações de sua escolha; 

• Leia os prospectos das aplicações financeiras. Verifique quais são as taxas, 

tarifas, custos transacionais, rentabilidade e impostos envolvidos nos 

investimentos.  Isso ajuda a planejar seu futuro e evitar surpresas desnecessárias.  

 

 

9.5.5     Prevenção e Proteção 
 

 

• Esteja consciente dos riscos a que estamos expostos. Acidentes, furtos e doenças 

podem ocorrer, mas dirigir com cuidado, fechar portas e janelas ao sair de casa e 

passar fio dental são alguns bons exemplos de ações de prevenção aos riscos a que 

nos expomos; 

• Planeje sua aposentadoria, atentando-se aos vários aspectos da vida. Prepare-se 

para as atividades que fará ao se aposentar. Cuide da saúde física, emocional, 

mental e financeira. Para manter a qualidade de vida hoje e no futuro, você precisa 

estar sempre consciente das suas ações; 

• Faça simulações de planos de previdência nos websites das seguradoras. Ao 

simular, procure variar o valor que pretende contribuir, a data de saída (de 

aposentadoria) e o valor do benefício. Veja em que condição isso melhor pode 

atender às suas necessidades atuais e futuras; 

• Que tal começar hoje mesmo seu plano para aposentadoria? Pesquise formas 

de aplicação e planos de previdência complementar. Depois de escolher a melhor 

opção para o seu caso, aja! É muito comum irmos deixando a ação efetiva para o 

futuro, que acaba nunca chegando; 

• Analise as vantagens e as desvantagens de ter um plano autoadministrado de 

aposentadoria. Afinal de contas, somente você pode saber o que é melhor para 

sua vida e para sua aposentadoria. 
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9.5.6     Valor do Dinheiro no Tempo (Inflação e Poder Aquisitivo) 
 
 

 

• Procure entender as contas básicas de como o dinheiro perde valor ao longo 

do tempo através da inflação.  Isto lhe será útil para ter a perfeita compreensão 

do seu poder aquisitivo; 

• Seja apresentado à Matemática Financeira e não aja com preconceitos ou pré 

julgamentos.  Todos têm capacidade de fazer contas básicas e aprender os 

conceitos fundamentais; 

• Calcule seu poder de compra ao comparar a evolução dos seus rendimentos 

assalariados ou financeiros com a inflação e se planeje melhor. 

 

 

9.5.7     Fatores Demográficos e o Papel do Estado 
 

 

• Ficaremos velhos antes de ficarmos ricos?   A resposta será sim, se não fizeres o 

que ressaltamos anteriormente.Daqui a cerca de 30 anos, a população 

economicamente ativa representará pouco mais 1,2x a quantidade de pessoas 

acima de 59 anos.  As contribuições de ativos para suportar e sustentar os inativos 

estarão em risco; 

• Seja consciente desde já, que o papel do Estado, mais tempo ou menos tempo, 

deverá ser minimizado em função das suas limitações fiscais, e, portanto, você 

será o seu senhor dos recursos necessários para a seu sustento e qualidade de vida 

após a aposentadoria; 

• Prepare-se para poupar e investir mais e também trabalhar mais! Veremos no 

futuro uma convergência da idade média de aposentadoria no Brasil para o padrão 

médio da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 

de 60 a 65 anos de idade contra a média brasileira atual de 54 anos de idade. 
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9.5.8     Juros Nominais e Juros Reais 
 

 

• Juros Nominais e Juros Reais: buscar ativos geradores de renda líquida acima da 

inflação é um “desejo e sonho” aplicável; 

• Nossos desequilíbrios estruturais não permitirão nos próximos anos um cenário 

de juros reais líquidos abaixo de 2% a 3% ao ano composto no tempo (há exceções 

como 2015); 

• É importante frisar que ao começar cedo, o capital investido via o ato de poupar 

acumulará mais, ainda que multiplicado por uma taxa de juros menor ou 

aplicação conservadora! Disciplina é um ato comportamental contínuo. Inflação é 

o maior inimigo dos investimentos.  
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10.  METODOLOGIA 
 
 
 

Uma das características elementares do método científico é a de se buscar a 

resolução de problemas por meio de suposições ou hipóteses, as quais possam ser testadas via 

observações ou experimentação. Pelo perfil, hipóteses e objetivos a serem descritos e 

alcançados neste estudo, utilizamos uma pesquisa indutiva, com maior esforço qualitativo e o 

método funcionalista, tão bem aplicável às derivações e conceitos da Antropologia do 

Consumo e sua vertente nas Finanças Comportamentais. 

Buscamos pesquisas, estudos e referências bibliográficas com credibilidade das 

fontes que, desejamos, suportarão a melhor articulação entre a teoria e o método, e, por 

último, a aplicação da “abertura da mente e sensibilidade” nas pesquisas de campo para 

interpretação de fenômenos sociais, aplicados às finanças comportamentais.   

O foco de problemas e desafios quanto ao tema escolhido foi concentrado na forma 

de comparar os conceitos de Educação Financeira, Poupança e Investimento com os 

resultados obtidos nos países objetos de citações e análises e tentar ao mesmo tempo 

posicionar o caso brasileiro dentre deste complexo contexto.   

Outro problema encontrado, foi a identificação de literatura e os dados empíricos 

comprovatórios de quais variáveis explicam ou não a importância da Educação Financeira 

como mola propulsora da capacidade de se gerar poupança e investimento. Renda, 

Escolaridade e Conhecimento Específico (IEF) se mostraram como os elementos vitais deste 

processo. 
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11.  CONCLUSÃO 
 
 
 
                 Na minha opinião, a evolução da valoração do Capital Humano (Human Capital), 

associada à crescente necessidade de se planejar o presente na forma de construir o futuro, são 

elementos fundamentais na perspectiva de se ressaltar a evidente importância de mais e 

melhor Educação Financeira como formadora de uma geração de poupança capaz de prover 

oportunidades de investimentos cada vez mais difundidas e massificadas dentre a população 

brasileira e mundial. 

                Esta dissertação tem a pretensão e o objetivo de apresentar dados empíricos, 

informações qualitativas e quantitativas, entrevistas com respeitável amostragem e 

indicadores academicamente aceitos de forma a ratificar a importância e a aplicabilidade 

prática do tema em questão.   

Acredito que a Educação Financeira e sua enorme gama de inputs e conhecimentos, 

maior escolaridade e a geração de renda dentro do padrão razoavelmente aceito do ciclo de 

vida são fundamentais para a geração sustentável de taxas de poupança que possam gerar 

taxas de investimento que possam consolidar o desenvolvimento e o crescimento econômico 

sustentável das contas nacionais, empresas e indivíduos e contribuir para um maior equilíbrio 

e qualidade de vida.    

Torna-se imperativa a elucidação e a adoção de uma política de informação e 

assessoramento com vistas à melhoria do processo de decisões de fornecer e tomar crédito. 

Este é um país de baixa poupança (15% a 17% PIB), baixíssima Taxa de Investimento (15% a 

17% PIB), e com uma enorme massa de indivíduos sem o discernimento de tomar decisões 

quanto ao empoderamento de “ter” e suas consequências para o “ser” ao longo do tempo. 

 Como contribuição para o futuro, e com base no estágio atual observado, os 

pesquisadores deverão avaliar e propor a eventualidade de novas variáveis a explicar a 

complexidade ou não da aplicação do tema. Variáveis como religião, história, aspectos legais, 

exercício de cidadania e empreendedorismo poderão dar um novo peso à dimensão e 

mensuração dos efeitos destas variáveis sobre os possíveis resultados a serem alcançados.  O 

novo leque de conceitos deverá ser capaz de distinguir os efeitos das variáveis e novas 

palavras-chave sobre os indivíduos (PF) e sobre os governos e empresas (PJ). Supondo o 

sucesso desta distinção e abertura, novas abordagens práticas poderão ser desenvolvidas 

quanto à maior massificação da Educação Financeira e aumentar a previsibilidade, 
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produtividade, eficiência e a sustentabilidade da Economia, tanto pela oferta e demanda dos 

indivíduos, como das empresas e dos governos.  
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