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1. Introdução 
O objetivo deste projeto foi de desenvolver a metodologia e executar a avaliação 

experimental de impacto do Projeto de Educação Financeira para adultos de baixa renda, 

desenvolvido pela AEF-Brasil. Adicionalmente também foi realizada uma análise qualitativa 

da tecnologia e do formato utilizado no piloto do programa. 

O Programa de Educação Financeira para Adultos de Baixa Renda foi criado com a 

finalidade de reduzir a vulnerabilidade econômica e elevar as condições de vida da população 

de baixa renda no brasil. Para isso, pretende levar conhecimentos básicos de organização e 

planejamento da vida financeira de forma adequada ao estilo de vida e principais dificuldades 

das populações adultas mais carentes, que são majoritariamente de baixa escolaridade e, em 

muitos casos, com déficit cognitivo. O programa apresenta-se em dois formatos para atender 

a dois públicos específicos detectados nas fases preliminares realizadas pela AEF Brasil no 

desenvolvimento das tecnologias sociais: (i) mulheres beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (BBF) e; (ii) aposentados de baixa renda (com até 2 salários mínimos de 

aposentadoria). 

Para atingir seu objetivo maior também é preciso que o programa se transforme em 

política pública de amplo alcance. Por este motivo e por ter como população alvo da 

política aproximadamente 42 milhões de brasileiros (28,3 milhões de aposentados de baixa 

renda e 13,6 milhões de BBFs) considerou-se imprescindível a realização de uma avaliação 

de impacto social em uma fase piloto. 

Avaliar o impacto de uma política social é verificar se o investimento é eficaz, ou seja, se 

ele é capaz de, por si só, modificar a trajetória natural dos indicadores que representam seu 

objetivo geral, entre aqueles indivíduos que dele participam. E avaliar o impacto em projeto 

piloto de uma política é fundamental para garantir o bom emprego dos recursos públicos e 

privados. 

A melhor metodologia para avaliar o impacto de um programa é por meio de 

experimento aleatório e este foi o método escolhido para avaliar o Programa de Educação 

Financeira para Adultos de Baixa Renda. Para isso, foram acompanhados grupos de 

intervenção e controle em 15 municípios das 5 regiões brasileiras, inscrevendo 3,7 mil 

interessados no programa, em suas duas modalidades. 
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Os resultados são de impacto significativo sobre indicadores de impacto de ambos 

os grupos. Para o grupo de aposentados, os indicadores de impacto que apresentaram esse 

efeito foram (i) Percentual da renda dos aposentados utilizada para suas necessidades básicas; 

(ii) Percentual dos aposentados que reporta estar inadimplente e; (iii) Percentual dos 

aposentados que declaram estar pagando suas dívidas. Para o grupo de beneficiárias do Bolsa 

Família, os indicadores com resultado significativo para: (i) Percentual de BBF que pagou 

com recursos próprios no mínimo uma emergência nos 3 meses de referência (roubo, 

doença, morte, desastre natural etc); (ii) Percentual de BBF que tinha poupança; (iii) 

Percentual de BBF que conseguiu poupar nos últimos 3 meses; (iv) Valor médio poupado 

nos últimos 3 meses; (v) Valor médio da poupança informal entre as BBF no dia de 

referência; (vi) Poupança informal média entre as BBF nos últimos 3 meses; (vii) Percentual 

de BBF que considera que planeja o uso do dinheiro (Indicador de percepção que varia de 0 

a 10) e; (viii) Percentual de BBF que melhorou seu conhecimento sobre planejamento 

financeiro (Indicador varia de 0 a 10, conforme testes). 

As seções a seguir estão organizadas da seguinte maneira: na seção 2 estão os indicadores de 

impacto definidos para o programa. Na seção 3 as matrizes de referência para elaboração de 

itens. Na seção 4 os instrumentos utilizados na coleta dos dados. Na seção 5 são apresentados 

os procedimentos de aleatorização e a pesquisa de campo. Nas seções 6 e 7 apresentam-se 

os dois campos de coleta de dados – baseline e avaliação somativa, bem como o questionário 

qualitativo. Na seção 8 trata-se dos dados coletados e estatísticas descritivas e na seção 9 a 

avaliação de impacto. 
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2. Indicadores de Impacto 
Os indicadores de impacto foram definidos pela AEF-Brasil em conjunto com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, conforme apresentado no Quadro 1. Eles abrangem 

indicadores de mudanças comportamentais, como relações com endividamento, consumo, 

poupança e planejamento financeiro, mas há também um indicador de conhecimento sobre 

organização e planejamento financeiro. Em conjunto, esses indicadores permitem avaliar em 

que aspectos o programa se mostra eficaz, seja no ganho de conhecimento ou nas mudanças 

de comportamento. 

Na elaboração dos instrumentos, entretanto, verificou-se a relevância de medir a percepção 

dos participantes sobre a sua situação financeira de modo global, nos seguintes aspectos: tipo 

de despesas que a renda da família é capaz de cobrir (necessidades básicas, outros gastos 

necessários), se consegue poupar mensalmente ou não e, se tem dívidas, se elas estão sendo 

pagas em dia, se está inadimplente ou superendividados (faltando recursos para as 

necessidades básicas). 

Quadro 1. Indicadores de Impacto do Programa de Educação Financeira para 
Adultos de Baixa Renda, segundo modalidade 

 

 

 

 

# INDICADOR
1 % de beneficiários da Bolsa Família (BBF) que reportou elevação nos gastos com moradia, saúde, educação, MPE

2 % de BBF que pagou com recursos próprios no mínimo uma emergência (roubo, doença, morte, desastre natural etc)
3 % de BBF que aumentou sua poupança [formal + informal]
4 Crescimento médio anual da poupança formal entre os BBF
5 Crescimento médio anual da poupança informal entre os BBF
6 % de BBF que considera que melhorou seu planejamento financeiro (percepção do beneficiário)
7 % de BBF que melhorou seu conhecimento sobre planejamento financeiro (conforme testes)

# INDICADOR
7 % de aposentados que melhorou seu conhecimento sobre planejamento financeiro (conforme testes)
8 % da renda dos aposentados superendividados utilizada para suas necessidades básicas
9 % dos aposentados que reporta estar inadimplente

10 % dos aposentados que reporta ter reduzido suas dívidas
11 % dos aposentados superendividados que reporta ter um planejamento para reduzir superendividamento

Indicadores de Impacto do Programa: "Futuro na mão: dando um jeito na vida 
financeira"

Indicadores de Impacto do Programa: "Eu e minha aposentadoria: organizando a vida 
financeira"
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3. Matriz de Referência para Elaboração de 
Instrumentos de Avaliação 

Para garantir que os temas abordados no programa e os indicadores de impacto tivessem 

as informações necessárias coletadas foram desenvolvidas matrizes de referência para 

elaboração dos itens que viriam a compor os instrumentos de avaliação.  

É importante destacar que se espera cobrir, nestas matrizes, todo o conteúdo 

apresentado nas oficinas do programa. Entretanto, não necessariamente todos são 

possíveis de serem avaliados em itens de fácil compreensão como é necessário ser feito 

nos instrumentos direcionados ao público em questão. 

Os Quadros 2 e 3 apresentam as matrizes resultantes para as modalidades Aposentados 

de baixa renda e BBF, respectivamente. 
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Quadro 2. Matrizes de Referência: Eu e minha aposentadoria 

 

  

Eixo DESCRITOR
1. De onde meu dinheiro vem, pra onde meu dinheiro vai

DE ONDE VEM?

1.1 Identificar suas fontes de renda (origem dos recursos)

1.1.a

Identificar Fontes de renda FIXAS ( Por exemplo: salários, bolsas de 
auxílio, recebimento de aluguéis, pensões e aposen-
tadorias.)

1.1.b

Identificar Fontes de renda VARIÁVEIS (Alguns exemplos são: comissões de venda, gorjetas, 
gratificações, venda de produtos/alimentos/artesanatos ou prestação de serviços nas horas 
extras, empregos temporário na alta temporada turística.)

1.1.c Identificar Fontes de renda EVENTUAIS (como herança ou prêmio)
1.1.d Identificar Empréstimo como fonte de recursos enventual

PRA ONDE VAI?
1.2 Mensurar suas despesas (quantidade de recursos gastos em cada destino)
1.3 Identificar os destinos dos recursos

1.2.a Identificar Despesas FIXAS (Por exemplo:  aluguel, condomínio, contas de água e luz)

1.2.b
Identificar Despesas VARIÁVEIS (Alguns exemplos são: alimentação, lazer, remédios, 
transportes)

1.2.c
Identificar Despesas EVENTUAIS (como IPTU e IPVA, conserto de geladeira, compra de 
presentes)

1.2.d Identificar Pagamento de Dívida como despesa enventual
1.1.e Identificar Gastos Supérfluos

1.4 Identificar gastos com outras pessoas, pagos com seus recursos, como suas despesas
1.5 Identificar despesas suas pagas por outras pessoas como despesas das outras pessoas
1.7 Calcular o saldo mensal (diferença entre as entradas e saídas)
1.8 Classificar sua atual situação financeira

1.9 Identificar possíveis formas de melhorar sua situação financeira

PROGRAMA: Eu e minha aposentadoria: organizando a vida 
financeira
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2. Dívidas na ponta do lápis

2.01
Reconhecer formas de endividamento / tipos de dívidas (cartão de crédito, cheque especial, 
empréstimo pessoal, crediário)

2.02 Compreender a relação entre juros com o endividamento
2.03 Compreender a relação entre parcelas e o endividamento

2.04 Reconhecer a necessidade de avaliar a situação de endividamento
2.05 Identificar formas de controle do endividamento
2.06 Identificar formas de redução do endividamento
2.07 Avaliar opções de crédito

2.08
Identificar melhores opções de crédito (Crediário; Cartão de Crédito; Cheque especial; 
Empréstimo pessoal; Empréstimo consignado; Microcrédito)

2.09 Reconhecer uma situação de inadimplência
2.10 Reconhecer as vantagens de negociar as dívidas

2.11
Qualificar diferentes formas de endividamento (identificar a melhor forma de financiamento 
entre as disponívieis/ pesquisar e comparar taxas e prazos)

2.12 Anotar despesas com dívidas (parcelamento de financiamentos, crediários, cartão de crédito)

3. Planejando meus próximos passos
3.1 Anotar as contas a pagar
3.2 Pagar contas em dia
3.3 Reconhecer a importância do planejamento financeiro
3.4 Identificar as vantagens do planejamento financeiro
3.5 Reconhecer consequências das decisões financeiras
3.6 Organizar programação de pagamentos futuros
3.7 Reconhecer a importância de rever hábitos de consumo
3.8 Identificar formas de melhorar o futuro financeiro

3.8.a Identificar como reduzir gastos

3.8.b Saber dizer "não" para pessoas próximas para não contrair ou ampliar suas dívidas
3.8.c Identificar formas de aumentar a renda
3.8.d Identificar como juntar dinheiro para um objetivo específico

3.9 Identificar importância de preservar as informações pessoais (número de docs, contas, senhas)
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Quadro 3. Matrizes de Referência: Futuro na mão 

 

 

 

 

Eixo DESCRITOR
1. COFRINHOS DA FAMÍLIA

1.1 Importância de criar reservas com diferentes prazos

1.1.1
Identificar como juntar dinheiro (concretizar ) para um objetivos de curto 
prazo / Dia a dia

1.1.2
Identificar como juntar dinheiro (concretizar ) para um objetivos de médio 
prazo / Emergências

1.1.3
Identificar como juntar dinheiro (concretizar ) para um objetivos de longo 
prazo / Objetivos da Família

1.2 Fazer reserva para emergências

2. AGENDA DA FAMÍLIA
2.01 Identificar suas fontes de renda (origem dos recursos)
2.02 Mensurar seus ganhos
2.03 Identificar os destinos dos recursos
2.03 Mensurar o valor das despesas (quantidade gasta em cada destino)

2.04 Calcular o saldo mensal (diferença entre as entradas e saídas)

2.05 Classificar sua atual situação financeira
2.06 Identificar possíveis formas de melhorar sua situação financeira
2.08 Reconhecer a importância do planejamento financeiro
2.09 Identificar as vantagens do planejamento financeiro
2.10 Reconhecer consequências das decisões financeiras
2.11 Anotar as contas a pagar
2.12 Organizar programação de pagamentos futuros

2.13
Identificar formas de transformar hábitos financeiros (melhorar o futuro 
financeiro )

2.14 Identificar como reduzir gastos
2.14.a Identificar formas de aumentar a renda

2.14.b Poupar

PROGRAMA: Futuro na mão: dando um jeito na 
vida financeira
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3. CARTEIRA DA FAMÍLIA

3.01
Reconhecer formas de endividamento / tipos de dívidas (cartão de crédito, 
cheque especial, empréstimo pessoal, crediário)

3.02 Compreender a relação entre juros com o endividamento
3.03 Compreender a relação entre parcelas e o endividamento
3.04 Reconhecer a necessidade de avaliar a situação de endividamento

3.05 Identificar formas de controle do endividamento
3.06 Identificar formas de redução do endividamento
3.07 Avaliar opções de crédito

3.08

Identificar melhores opções de crédito (Crediário; Cartão de Crédito; 
Cheque especial; Empréstimo pessoal; Empréstimo consignado; 
Microcrédito)

3.09

Qualificar diferentes formas de endividamento (identificar a melhor forma 
de financiamento entre as disponívieis/ pesquisar e comparar taxas e 
prazos)

3.10
Anotar despesas com dívidas (parcelamento de financiamentos, crediários, 
cartão de crédito)
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4. Instrumentos de Avaliação 

Os instrumentos de coleta foram construídos para atender necessidades específicas da 

avaliação do programa: 

1) Inscrição e dados de contexto socioeconômico: utilizado apenas na primeira 

coleta – baseline – em que era preciso identificar os participantes de forma que fosse 

possível convidá-los novamente 6 meses após o período das oficinas, bem como era 

necessário coletar informações socioeconômicas para aprimorar a aleatorização e 

definição dos grupos de intervenção e controle e posteriormente ser utilizado nas 

análises estatísticas. Nesta inscrição também foi associado um número a cada 

participante que seria utilizado no Questionário de comportamento e conhecimento, 

como comentado a seguir. 

2) Questionário de comportamento e conhecimento: construído a partir dos itens 

elaborados com base nas matrizes de referência e dos indicadores de impacto. O 

público de adultos de baixa renda tem características especiais que exigiram especial 

atenção na elaboração dos instrumentos, já que muitas vezes tem baixa ou nenhuma 

escolaridade, déficit cognitivo e de atenção, dificuldades de audição e leitura, entre 

outras. Tomou-se, então, cuidado com os termos utilizados, a apresentação das 

questões preferencialmente de forma lúdica e representações por desenhos e foram 

criadas as condições adequadas para que aqueles que não pudessem preencher o 

questionário sozinhos tivessem o apoio dos aplicadores. 

Assim com a preocupação com as particularidades do público foco do programa, a 

questão do anonimato no questionário também foi uma importante medida adotada 

para elevar a qualidade das informações coletadas. Isso porque em muitas questões 

são solicitadas informações a respeito da vida financeira da família do participante que 

é um tipo de informação que não se costuma compartilhar. A solução adotada foi a 

de vincular a identificação da inscrição com um número de ordem de inscritos que 

seria posteriormente usado como única identificação no questionário a ser preenchido 

pelos participantes, tanto da aplicação baseline, quanto da somativa, e que viria a ser 

a chave de identificação da base de dados também, para posterior análise da evolução 

individual das informações coletadas, sem que fossem identificados os participantes 

nominalmente ou por documentos pessoais. 



 

METAS Sociais – contatos 
www.metassociais.com.br 
F: (11) 2613.4662 

Relatório Final 
Pg. 13 

 

3) Questionários qualitativo: questões sobre a percepção dos participantes do grupo 

de intervenção a respeito dos seguintes aspectos – (a) participação das oficinas; (b) 

apresentação dos materiais; (c) usabilidade do material- facilidade de utilizar durante 

as oficinas; (d) utilidade posterior às oficinas e; (e) a importância do instrutor para a 

aprendizagem. 

 

Além dos instrumentos mencionados, foi elaborado, ainda, um documento de 

orientação para os pesquisadores que foram a campo para que todas as informações 

necessárias de serem transmitidas aos participantes fosse dada de forma padronizada. 

Além das orientações quanto ao preenchimento do questionário, foi dado destaque 

para o sigilo da informação, a importância da participação e sinceridade de todos para 

o sucesso do estudo e potencial expansão do programa. 

Os questionários utilizados estão apresentados no Apêndice A e o documento de orientação 

aos participantes e a ficha de inscrição estão apresentados a seguir. 
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Orientações aos participantes 
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Ficha de inscrição com informações socioeconômicas 

 

 

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ADULTOS - AEF BRASIL

Agentes:

RURAL (   )   URBANO(  )    RIBEIRINHO(  )

# Nome Completo CPF

Telef Contato 
(Pref Celular) - 
sem DDD Idade

Gêne
ro (F 
/ M)

Nível 
de 
Escolar
idade

Mora 
em casa 
própria 
(S/N)?

Quantas 
pessoas 
vivem 
com 
você?

Qt pessoas 
dependem 
da sua 
renda para 
viver?

Recebe 
Bolsa 
Família 
(S/N)?

Recebe 
Aposentadoria 
(A), Pensão (P) 
ou outro 
Benefício (B)? 
Qual?

Superendividado? 
Falta dinheiro 
para alimentação, 
moradia, água, 
luz, saúde)? (S/N)

1

2

3

Aplicadores

Município/ Instituição:

Atenção!!! A cada candidato que se apresentar, deverá ser realizada a inscrição nesta planilha e o número a ele atribuído (#identificação) deverá ser 
anotado em um questionário que só será entregue no momento do preenchimento

Nível_de_Escolaridade
1 Sem Instrução
2 Menos que 4a série (5 ano)
3 Menos que 8a série (9 ano)
4 Menos que colegial (ensino médio)
5 Completou colegial 
6 Superior completo ou incompleto
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5. Aleatorização e Pesquisa de Campo 
Ao se avaliar o impacto de uma intervenção pretende-se medir o efeito que ele teve 

sobre os indicadores de impacto daqueles que receberam a intervenção. Nesta mesma linha, 

esta avaliação destina-se a responder à questão: qual é o impacto médio do Programa de 

Educação Financeira para Adultos de Baixa Renda sobre a redução da vulnerabilidade 

econômica e elevação das condições de vida das famílias participantes? 

Desenho da Avaliação 

Para avaliar o Programa de Educação Financeira para Adultos de Baixa Renda, da AEF-

Brasil, foi escolhida a melhor metodologia disponível: o experimento aleatório. Além disso, 

foram escolhidos 15 municípios distribuídos nas 5 regiões brasileira, a fim de se ter uma 

representatividade regional, além de contemplar áreas ribeirinhas e rurais. 

As metodologias de avaliação de impacto de programas sociais são baseadas em fundamentos 

teóricos de experimentos clínicos, em que se comparam dois grupos: um que recebe a 

intervenção (ou o grupo de tratamento) e um que não a recebe (grupo de controle ou de 

comparação). Nas ciências biológicas esses grupos são tradicionalmente compostos de forma 

aleatorizada, ou seja, os participantes participam de um sorteio em que todos têm a mesma 

probabilidade de receber a intervenção, independentemente de suas características 

individuais. Dessa maneira, com um tamanho mínimo de participantes, os dois grupos devem 

ter características médias iniciais iguais (ou muito próximas) e as diferenças simples entre os 

grupos, observadas ao final da intervenção, podem ser atribuídas ao tratamento com grande 

segurança. 

As ciências sociais, com destaque para as ciências econômicas, utilizam-se e criam 

adaptações para tal metodologia em busca de viabilizar a identificação dos efeitos de políticas 

sociais com a mesma segurança. A grande dificuldade está na natureza das ciências sociais 

que é o fato de estudar e lidar com pessoas, suas relações e comportamentos. Realizar 

experimentos (como são chamadas as avaliações com aleatorização de participantes) para 

estudos nas áreas sociais enfrenta essas e outras dificuldades, como custo da coleta de dados 

necessária nesses casos, dificuldade de gerir o acompanhamento já que as pessoas se mudam, 

trocam de grupo sem consentimento, adotam outros comportamentos que podem interferir 

nos resultados etc. 
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Ainda que muitas dificuldades tenham que ser superadas na avaliação experimental, 

essa metodologia ainda é reconhecida como a melhor disponível para identificar resultados 

confiáveis para os efeitos das políticas. Incentivada por organizações internacionais e de 

fomento, como Banco Mundial, Bando Interamericano de Desenvolvimento (BID), e por 

experiências bem sucedidas e bem documentadas, com destaque para os trabalhos realizados 

pela pesquisadora Esther Duflo, a utilização de experimentos aleatórios nas avaliações de 

impacto de políticas sociais tem ganhado espaço lentamente.  

O grande alcance pretendido para o programa, com público alvo de cerca de 15% da 

população brasileira e consequentemente um alto investimento, são fatores determinantes 

para a escolha da avaliação experimental. Foram escolhidos, a princípio, 10 municípios, dois 

em cada região brasileira, 5 para recebimento do programa para aposentados de baixa renda 

e 5 para o de Beneficiárias do Bolsa Família (BBFs), com a expectativa de inscrever 600 

interessados em cada um deles, totalizando 3000 em cada um dos programas. 

Para definição dos municípios participantes, foram considerados, além dos critérios regional 

e de localização (urbana/rural/ribeirinha), questões administrativas como discriminadas a 

seguir: 

a) Localidade não pode ter recebido nenhuma fase anterior de desenvolvimento do 

programa; 

b) Ter ao menos 10 centros de referência de assistência social (ou instituição 

equivalente), preferencialmente mais que 12, para elevar a chance de se conseguir 

adesão de ao menos 10 assistentes sociais que se comprometessem a convidar entre 

50 e 60 interessados em se inscrever e participar do programa. 

c) Conseguir adesão e receber apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do 

Município (ou equivalente). 
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Grupos de intervenção e controle 

Em cada município foram sorteados entre 50 e 65% dos inscritos para compor o 

grupo de intervenção, a depender da quantidade de inscritos em cada instituição, e os demais 

devem compor o grupo controle. Antes de sortear os tratados, os inscritos de cada instituição 

serão pareados conforme os critérios definidos, conforme o público alvo, a saber: 

Aposentados de Baixa Renda: 

- Local de inscrição; 

- Auto-declaração de superendividamento; 

- Recebem benefício do INSS; 

- Faixa de escolaridade; 

- Gênero 

 

Beneficiárias do Bolsa Família: 

- Local de inscrição; 

- Auto-declaração de superendividamento; 

- Recebem benefício do Bolsa Família; 

- Faixa de escolaridade; 

- Gênero. 

 

Feito o pareamento, foram sorteados dentro de cada par (ou trio) uma (ou duas) pessoas 

para compor o grupo de intervenção e a pessoa não sorteada passou a compor o grupo de 

controle. Com isso, foi composto o grupo de intervenção com 1011 pessoas entre os 

aposentados e com 1244 entre as BBFs e os grupos de controle ficaram com 534 e 780, 

respectivamente.  
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6. Avaliação Inicial - Baseline 
Na primeira visita às instituições participantes foi realizada a inscrição dos interessados, na 

qual foram levantadas informações de contexto socioeconômicas, posteriormente utilizadas 

para o pareamento dos inscritos e nas análises estatísticas posteriores. No mesmo encontro, 

todos os inscritos responderam a um questionário para coleta de informações de 

comportamento e conhecimento relacionados à organização e planejamento da vida 

financeira – baseline. Na Figura 1, apresenta-se as cidades participantes por modalidade do 

programa e, na Figura 2, a distribuição dos inscritos por região do país. 

 

 
Figura 1. Distribuição dos municípios participantes da avaliação de 

impacto do piloto do Programa de Educação Financeira para Adultos de 
Baixa Renda 
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Figura 2. Total de inscritos por região do país, segundo modalidade do 
programa 

 

 

A expectativa era ter entre 1500 e 2000 pessoas de cada público alvo nos grupos de 

intervenção e entre 1000 e 1500 nos grupos de controle, e para isso foram convidadas 

aproximadamente 4,5 mil pessoas em cada modalidade. Apesar de todo o planejamento ter 

sido feito para que o número de pessoas convidadas a participar das inscrições ultrapassasse 

em cerca de 30% o número desejado de inscritos por município, devido às possíveis 

desistências antes e após as inscrições, o número de inscrições obtidas ficou bem abaixo do 

esperado na maior parte dos locais. As dificuldades enfrentadas foram diversas, a começar 

pelo atraso no início do programa piloto, que levou à realização das inscrições no mês de 

julho o que, de acordo com alguns agentes das instituições parceiras, reduziu a adesão devido 

a compromissos dos adultos com as crianças em época de férias ou mesmo com viagens. 

Além disso, variadas situações particulares de cada local e/ou instituição dificultaram o 

comparecimento do número esperado de participantes. Em algumas situações houve 

desorganização dos agentes em escolher os horários mais adequados para suas inscrições, 

mesmo tendo sido orientados em seu treinamento sobre as melhores formas de fazê-lo. 

Algumas situações eram irreversíveis, como conflitos de horários com outras atividades de 

rotina da comunidade ou festividades não informadas à equipe da avaliação que esvaziavam 

as seções de baseline. Outras vezes notou-se o desinteresse dos convidados em participar, 

seja por incompreensão do tema ou por desconfiança em compartilhar informações relativas 

à sua vida financeira, o que muitas vezes foi revertido pela orientação da equipe da avaliação 

que esclarecia sobre a relevância do tema e o sigilo das informações prestadas, mas nem 
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sempre foi exitosa por não lhes darem sequer a oportunidade de apresentar o projeto. A 

equipe também esteve disponível, sempre que possível, a estender o tempo para inscrições 

ou retornar em dias alternativos nos casos de chuvas fortes, falecimentos, festividades e 

outras questões que impedissem o comparecimento dos interessados no horário previsto, 

mas nem sempre era viável ou eficaz. 

Em grande parte dos locais, entretanto, especialmente em municípios em que a assistência 

social tinha uma liderança mais forte e um sistema organizado, a situação era completamente 

diferente. Destacam-se, neste caso, Campo Grande-MS, Ponta Grossa-PR, Santarém-PA e 

São Carlos-SP. Com ações bem planejadas, agentes locais engajados e, principalmente, com 

conhecimento da comunidade em que atuam, não era nem necessário ter grande 

infraestrutura para obter o sucesso da ação. Em Ponta Grossa, por exemplo, as comunidades 

rurais foram transportadas pela unidade móvel da secretaria de desenvolvimento social para 

o local de inscrição e baseline, que nada mais era que um galpão, e lá receberam lanche e 

refresco, fator simples, porém bastante relevante para agregar a comunidade. Em duas seções 

de baseline foram inscritas 63 pessoas na zona rural de Ponta Grossa, que era distante, muito 

pobre e de difícil acesso. Em Santarém, a secretaria dispunha de lancha para atender as 

comunidades ribeirinhas, mesmo transporte que levou a equipe de avaliação a uma delas em 

que, com a aproximação adequada da equipe levando atenção e informação, inscreveu 42 

pessoas. 

 

Figura 3. Imagem do baseline em Itaiacoca – Unidade Móvel CRAS Rural de Ponta 
Grossa 
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Figura 4. Imagem do baseline no CRAS Ribeirinho - Santarém 

 

Também é importante destacar a atuação de muitos agentes dos CRAS, CREAS ou CCIs 

que, independente do pouco apoio ou estrutura disponível no município se mostraram 

extremamente eficientes, preparados e envolvidos com suas comunidades, muitas vezes de 

extrema carência, como observamos em Belém-PA, Teresina-PI, Avaré-SP. Pessoas que não 

somente cumpriam seu papel assumido voluntariamente mas multiplicavam o conhecimento 

recebido além dos grupos inscritos, sempre respeitando as regras estabelecidas da avaliação 

de impacto. 

A redução nos números de inscritos relativamente ao esperado não impediu, entretanto, a 

continuação da avaliação. Ao contrário disso, a quantidade de inscritos ainda foi grande o 

suficiente para garantir os resultados da avaliação, incluindo os resultados regionais, mesmo 

considerando um atrito (perda de participantes entre o baseline e a avaliação final) de cerca 

de 30 ou 40%. 

 

7. Avaliação Somativa e Questionário Qualitativo 
Após o baseline, cerca de 6 meses depois da realização das oficinas, as equipes aplicadoras 

da avaliação retornaram a todos os locais visitado no baseline para aplicar o questionário 

relativo à gestão da vida financeira das famílias, o mesmo aplicado na primeira visita a fim de 

garantir a comparabilidade dos resultados e verificar se houve mudanças de comportamento 

e conhecimento quanto ao controle e planejamento financeiro. 

Finalizado o questionário da avaliação, aqueles que frequentaram as oficinas responderam 

também às questões qualitativas a respeito das oficinas frequentadas e material utilizado. O 
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objetivo era conhecer a percepção dos participantes quanto a: (a) participação das oficinas; 

(b) usabilidade do material- facilidade de utilizá-los durante as oficinas; (c) utilidade para a 

aprendizagem; (d) utilidade posterior às oficinas e; (e) a importância do instrutor para a 

aprendizagem. 

Nos Quadros 1 e 2 apresentam-se os municípios participantes do segundo campo da 

avaliação de impacto do piloto do Programa de Educação Financeira para Adultos de Baixa 

Renda, a quantidade de instituições e de participantes nos dois campos. 

 

Quadro 4. Futuro na Mão – Beneficiárias do Bolsa Família 
Local Baseline Somativa Local Baseline 

 Quantidade 
de 

instituições 

Quantidade 
de Inscritos 

Quantidade 
de 

instituições 

Quantidade 
participantes 

Brasil – 6 
municípios 83 2024 71 717 

Santarém 11 356 11 114 
Petrolina 16 245 11 87 
Campo Grande 19 500 16 180 
Cuiabá 14 215 11 53 
São José do 
Campos 

11 309 10 125 

Ponta Grossa 12 399 12 158 
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Quadro 5. Eu e minha aposentadoria – Aposentados de baixa renda 

Local 

Baseline Somativa 
Quantidade 

de 
instituições 

Quantidade 
de Inscritos 

Quantidade de 
instituições 

Quantidade 
participantes 

Brasil – 7 
municípios 72 1185 53 507 

Belém 11 111 12 50 
Teresina 15 293 12 116 
Brasília 12 245 6 120 
Campinas 13 108 7 48 
Avaré 8 94 3 68 
Taboão da Serra 7 94 7 37 
Londrina 6 240 6 68 

 

No segundo campo, mais uma vez, todas as visitas foram bem planejadas e contaram com a 

parceria dos agentes vinculados às instituições para convidarem os mesmos inscritos no 

baseline para voltarem e participarem da avaliação final. Mais uma vez a adesão ficou abaixo 

do esperado. O fator ‘férias’ e o fator desinformação não se repetiram, pois tomou-se o 

cuidado de iniciar em meados de fevereiro as visitas e os convidados já haviam participado 

da primeira experiência. Entretanto, os outros fatores que prejudicaram o baseline também 

prejudicaram alguns casos da avaliação somativa, como casos de chuva forte, festividades, 

atividades paralelas por agendas mal organizadas em algumas instituições. Além destas, entre 

as dificuldades enfrentadas no segundo campo, a mais comum, e que certamente mais 

prejudicou a avaliação somativa, foi a mudança política ocorrida com as eleições municipais 

de 2016, que trocou muitas equipes da assistência social em 2017, retirando de seus postos 

muitos dos agentes treinados pela AEF e dos coordenadores com quem havia sido tratado o 

compromisso e fazendo com que fosse necessário contar com apoio de pessoas novas, que 

não conheciam o programa e que nem sempre conheciam as pessoas da comunidade e 

algumas, inclusive, nem tinham interesse em colaborar. 

Em contrapartida, entre os agentes que permaneceram ao longo de todo o processo e que as 

equipes da METAS tiveram oportunidade de conversar, a receptividade do programa foi 

muito boa. Apenas em um dos locais houve uma rejeição à avaliação de impacto, em especial 

ao fato de considerarem o procedimento contrário às suas práticas inclusivas, já que cerca de 

1/3 dos interessados não podiam participar das oficinas. Mas a questão foi novamente 

esclarecida com apoio da AEF-Brasil e o segundo campo foi bem sucedido. Nos demais 
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municípios, entretanto, foi grande a compreensão dos coordenadores, agentes e dos próprios 

participantes quanto às explicações da FLOW e da METAS de que essa “exclusão” é inerente 

ao processo de avaliação do programa e que a participação de todos, frequentando ou não 

as oficinas, seria muito importante para a validação do projeto e sua possível expansão. 

Alguns agentes demostraram interesse em repetir o programa com novas turmas e até em 

adaptar para outros públicos que atendem. Outros contavam experiências de como puderam 

ajudar mais as famílias que atendem após serem capacitados e detectarem problemas sérios 

relativos à vida financeira, a partir da identificação dos mesmos ao longo do programa. 

Também foi relatado às nossas equipes casos de conquistas dos participantes atribuídos, por 

eles mesmos, ao aprendizado no programa e à mudança no planejamento financeiro 

decorrente desse conhecimento. Nossas equipes também dedicaram seu tempo a ouvir 

alguns desses casos, dois deles relatados no box abaixo. 

 

 



 

METAS Sociais – contatos 
www.metassociais.com.br 
F: (11) 2613.4662 

Relatório Final 
Pg. 27 

 

 

BOX 1.  Depoimentos da pesquisadora da METAS, Charlotte B. G. Selber, sobre relatos de 

participantes do programa de Educação Financeira para Adultos de Baixa Renda 

Em Teresina:  

“Fui chamada por uma senhora que gostaria de me contar a mudança da Educação 
Financeira em sua vida. 

Começa me dizendo que a vida toda ficou devendo para bancos e amigos. Estar no 
vermelho era absolutamente normal para ela. 

Até ser chamada para fazer as oficinas do projeto. 

Começou a ter vontade de anotar tudo o que gastava.  

Foi quando teve um susto ao ver o valor absurdo que gastava com cigarros, já que 
fumava mais de dois maços por dia. 

Passou a diminuir a quantidade de cigarros no dia a dia, sempre colocando na ponta 
do lápis o quanto estava gastando na compra dos maços. Isso foi fortalecendo nela a 
vontade de largar o vício, coisa que tinha tentado por anos sem sucesso. 

Percebeu que conseguiria economizar muito sem esse vício, o que a fez largar 
definitivamente de fumar. 

O dinheiro economizado com o cigarro foi pagando suas dívidas.  

Na data em que ouvi seu depoimento, estava sem fumar há mais de três meses um 
único cigarro e já não devia para nenhum amigo ou banco, restando apenas os 
valores do empréstimo consignado, que tinha o intuito de finalizar e não mais 
contratar outros empréstimos. 

 

Em Belém: 

Conversando com outra senhora, que me disse que sempre teve dificuldades em lidar 
com dinheiro. Não sabia o quanto gastava com prestações, empréstimos que vinham 
descontados de sua aposentadoria para ajudar filhos e netos. 

Após as oficinas, passou a anotar tudo o que ganhava e o quanto gastava. Sabia que 
no final do mês as contas tinham que fechar. 

Diminuiu as compras por impulso, e passou a guardar moedas e notas pequenas no 
cofrinho que ganhou no projeto. Quando o cofre ficou cheio, guardou no armário sem 
contar quanto tinha, “pra não cair na tentação de gastar”. 

Pegou uma garrafa pet, fez um corte na lateral e continuou poupando. 

Quando me contou tudo isso, estava muito feliz por ter conseguido poupar dinheiro 
para comprar o material de construção para fazer uma reforma em sua cozinha. 
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8. Estatísticas Descritivas dos Dados Coletados 

Inscrições 

A partir dos dados coletados na inscrição, realizada individualmente, é possível descrever o 

público atendido em importantes características. Nas Tabelas 3 estão apresentadas essas 

estatísticas por modalidade do programa. 

 

Quadro 6. Estatísticas descritivas coletadas na ficha de inscrição, segundo 
modalidade do programa 

 

Beneficiárias do Bolsa 
Família Aposentados 

Idade média 38 68.5 

% mulheres 98 84 

% com ens fundamental 
completo ou mais 

47 24 

% vive em casa própria ou 
sem custo de moradia 

67 89 

% que se considera 
superendividado 

67 32 

 

Baseline e Avaliação Somativa 

Uma questão que resume bem os dois questionários aplicados às duas modalidades do 

Programa está representada nos Quadros 6 e 7, em que estão colocadas as estatísticas das 

respostas no baseline e na avaliação final a título de comparação. 

Esses resultados observados são muito positivos do ponto de vista de impacto do programa, 

pois, ainda que não tenham passado por nenhum tratamento estatístico, são resultado da 

avaliação experimental de impacto e são boas evidências de impacto do programa. 
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Quadro 7. Situação financeira das famílias das mulheres beneficiárias do Bolsa Família 
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Quadro 8. Situação financeira das famílias dos aposentados de baixa renda 
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9. Avaliação de Impacto Social 
 

Metodologia 

As metodologias de avaliação de impacto de programas sociais são baseadas em 

fundamentos teóricos de experimentos clínicos, em que se comparam dois grupos: um que 

recebe a intervenção (ou o grupo de tratamento) e um que não a recebe (grupo de controle 

ou de comparação). Nas ciências biológicas esses grupos são tradicionalmente compostos 

de forma aleatorizada, ou seja, os participantes participam de um sorteio em que todos têm 

a mesma probabilidade de receber a intervenção, independentemente de suas características 

individuais. Dessa maneira, com um tamanho mínimo de participantes, os dois grupos 

devem ter características médias iniciais iguais (ou muito próximas) e as diferenças simples 

entre os grupos, observadas ao final da intervenção, podem ser atribuídas ao programa com 

grande segurança. 

As ciências sociais, com destaque para as ciências econômicas, utilizam-se e criam 

adaptações para tal metodologia em busca de viabilizar a identificação dos efeitos de 

políticas sociais com a mesma segurança. A grande dificuldade está na natureza das ciências 

sociais, que é o fato de estudar e lidar com pessoas, suas relações e comportamentos. 

Realizar experimentos (como são chamadas as avaliações com aleatorização de 

participantes) para estudos nas áreas sociais enfrenta essas e outras dificuldades, como custo 

da coleta de dados necessária nesses casos, dificuldade de gerir o acompanhamento já que 

as pessoas se mudam, trocam de grupo sem consentimento, adotam outros 

comportamentos que podem interferir nos resultados, etc. Como alternativa, muitos 

métodos estatísticos são empregados na tentativa de utilizar dados secundários (coletados 

por instituições diferentes e com objetivos que não o da avaliação) para identificar o efeito 

da intervenção sobre os indicadores de interesse, isolando-os de outros fatores que possam 

estar correlacionados à participação ou não do programa. 

 

Ainda que a metodologia seja aceita pelos responsáveis pelo programa, seja viável 

do ponto de vista estatístico e que a aleatorização seja feita, os resultados e suas 

interpretações ainda assim não estão garantidas. O acompanhamento dos participantes de 

ambos os grupos também é importante, mas ainda não garante o sucesso da avaliação. Isto 
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porque nem tudo está sob o controle dos gestores da avaliação e do programa. Problemas 

que vão desde a desistência de participantes até o compartilhamento de informações entre 

os grupos, passando pela troca não permitida de pessoas entre os grupos, podem impedir 

a interpretação simples e clara almejada quando se realiza um experimento. Entretanto, 

frequentemente, é possível a utilização de métodos estatísticos para corrigir as dificuldades 

enfrentadas ao longo do processo de execução da avaliação. 

 

Ainda que muitas dificuldades tenham que ser superadas na avaliação experimental, 

essa metodologia ainda é reconhecida como a melhor disponível para identificar resultados 

confiáveis para os efeitos das políticas. Incentivada por organizações internacionais e de 

fomento, como Banco Mundial, Bando Interamericano de Desenvolvimento (BID), e por 

experiências bem-sucedidas e bem documentadas, com destaque para os trabalhos 

realizados pela pesquisadora Esther Duflo, a utilização de experimentos aleatórios nas 

avaliações de impacto de políticas sociais tem ganhado espaço lentamente.  

Alguns fatores, como o fato do Programa de Educação Financeira para Adultos 

estar sendo implementado aos poucos, a partir de um projeto piloto, possibilitaram a 

utilização da metodologia de avaliação de impacto conhecida como a ideal entre os 

especialistas no tema. 

O Programa de Educação Financeira para Adultos possui dois públicos-alvo 

distintos: aposentados e beneficiárias do Bolsa Família. Dentro de cada um desses públicos-

alvo, foi realizado um sorteio para definição do grupo para o qual seria oferecido o curso 

de educação financeira. Ou seja, a partir da aleatorização dos potenciais beneficiários do 

programa, definiu-se um grupo de aposentados/beneficiárias do Bolsa Família que recebeu 

o programa ao longo do primeiro semestre de 2017, e outro grupo que compôs o grupo de 

comparação, ou seja, foi acompanhado, mas não participou das oficinas de educação 

financeira. 

A escolha aleatória desses grupos promove resultados estatisticamente mais fiéis a 

realidade (livre de viés por características não observadas). A aleatorização dos grupos, 

tanto para aposentados quanto para as beneficiárias do Bolsa Família, foi realizada por meio 

de pares, onde para cada dupla ou trio sorteou-se uma pessoa para o grupo de comparação 

e foi oferecido o curso de educação financeira para as demais pessoas. Uma vantagem desse 
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formato de aleatorização é que, mesmo quando há problemas no processo de execução da 

avaliação, é possível a obtenção de resultados confiáveis do efeito do programa, ao manter 

na análise somente os pares para os quais possuímos as informações necessárias tanto para 

os indivíduos do tratamento quanto para os do grupo de comparação. Na amostra de 

aposentados, 1145 pessoas foram divididas em 408 pares, totalizando em 735 pessoas do 

grupo de tratamento e 410 pessoas do grupo de controle. Na amostra de beneficiárias do 

Bolsa Família, 1971 pessoas foram divididas em 747 pares, totalizando em 1219 pessoas do 

grupo de tratamento e 752 pessoas do grupo de controle. 

Tanto no grupo de aposentados quanto no de beneficiárias do Bolsa Família houve 

uma redução na amostra em relação à amostra sorteada inicialmente, pois nem todas as 

pessoas responderam os questionários do primeiro e segundo campo. No grupo de 

aposentados, 1138 pessoas responderam ao questionário da linha de base (729 tratados e 

409 controles), e 485 pessoas responderam a ambos os questionários (342 do grupo de 

tratamento e 143 do de comparação). No caso das beneficiárias do Bolsa Família, 1907 

pessoas responderam o primeiro questionário, sendo 1177 tratadas e   730   do grupo de 

comparação. Já no segundo questionário, se mantiveram na amostra 670 beneficiárias, 454 

tratadas e 216 do controle. |        

A rigor, o impacto da intervenção é obtido da diferença simples entre os resultados 

dos dois grupos. Entretanto, além dos resultados da avaliação experimental, outros testes 

são aplicáveis para verificar a robustez dos resultados e foram utilizados, especialmente 

devido à não de adesão ao programa de uma parcela considerável de pessoas para as quais 

foram oferecidos os cursos de educação financeira. Na avaliação dos aposentados, dentre 

os indivíduos que responderam a ambos os questionários, 14% dos sorteados para 

participar do curso não o frequentaram, enquanto 9% dos sorteados para o grupo de 

comparação frequentaram ao menos uma oficina. Já no caso das beneficiárias do Bolsa 

Família, uma parcela de 31% foi sorteada para realizar o programa e não frequentou 

nenhuma oficina e 2% das beneficiárias do grupo de comparação frequentaram uma das 

oficinas. 
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Resultados 

Como apresentado anteriormente, para medir o impacto do programa e, assim, verificar 

sua efetividade em reduzir a vulnerabilidade econômica e elevar as condições de vida da 

população de baixa renda no Brasil foram escolhidos indicadores de conhecimento e de 

comportamento. Nos quadros 9 e 10, abaixo, estão apresentados os resultados encontrados 

para os indicadores originais e algumas sugestões de indicadores derivados dos 

questionários aplicados. 

 

Modalidade Aposentados de Baixa Renda 

Os resultados da avaliação de impacto da modalidade para aposentados de baixa renda, 

apresentados no Quadro 9, foram estatisticamente e significativos para três indicadores pré-

definidos: (i) Indicador 8 - Percentual da renda dos aposentados utilizada para suas 

necessidades básicas, que teve impacto positivo de 35.6%; (ii) Indicador 9 – Percentual dos 

aposentados que reporta estar inadimplente, que teve impacto de redução de 40% e; (iii) 

Indicador 10 – Percentual dos aposentados que declaram estar pagando suas dívidas, que teve 

impacto positivo de 9%.  Também foram significativos os impactos observados em outros 

indicadores derivados dos dados levantados: (iv) Percentual dos aposentados que reporta ter 

dívidas, que teve impacto negativo de 32.8%; (v) % dos aposentados que calcula o saldo mensal 

(receitas-despesas), que teve impacto positivo de 13.2%; (vi) Média do Indicador criado a partir 

da autoclassificação de situação financeira, variando de 1 a 6 (conforme Quadro 6, da melhor 

à pior condição), que teve redução de 15.4% e; (vii) Percentual dos aposentados que se auto 

classificam de superendividamento, que teve impacto negativo de 44%. 

 
 

Quadro 9. RESULTADOS PARA A MODALIDADE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA PARA APOSENTADOS DE BAIXA RENDA 

Indicador 

Coeficiente 
estimado (quando 

estatisticamente 
significativo) 

Impacto 
médio (em 

variação 
percentual) 

Impacto 
médio (em 

valor 
absoluto) OLS Dif-in-Dif 

I) % de aposentados que 
melhorou seu conhecimento 
sobre planejamento financeiro 
(conforme testes) (Indicador 7) 

- - - - 

II) % da renda dos aposentados 
superendividados utilizada para 0.20 ** - 35.6% 20.1pp 
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suas necessidades básicas 
(Indicador 8) 
III) % dos aposentados que 
reporta estar inadimplente 
(Indicador 9) 

0.0582* 0.069* -40% -5.8pp 

IV) % dos aposentados que 
declaram estar pagando suas 
dívidas (Indicador 10) 

0.076* 0.078* 9.1% 7.6pp 

V) % dos aposentados 
superendividados que reporta 
ter um planejamento para 
reduzir superendividamento 
(Indicador 11) 

- - - - 

VI) % dos aposentados que 
reporta ter dívidas 

- -0.085* -32.8% -8.5pp 

VII) % dos aposentados que 
calcula o saldo mensal (receitas-
despesas) 

0.084* - 13.2% 8.4pp 

VIII) Média do Indicador criado a 
partir da autoclassificação de 
situação financeira, variando de 1 
a 6 (conforme Quadro 6, da 
melhor à pior condição) 

- -0.427 -15.4% -0.427 
ponto 

IX) % dos aposentados que se 
auto classificam de 
superendividamento 

-0.035 - -43.9% 3.5pp 

Obs: (*) Significativo ao nível de 1%; (**) Significativo ao nível de 5%; (***) Significativo ao nível de 10%; 
(-) não apresentou resultado significativo; pp: Pontos percentuais. 
Variáveis de controle em ambos os casos: variável de impacto defasada (baseline), dummy de declaração 
de superendividamento, idade, dummy de gênero masculino, dummies de nível de escolaridade. 

 

Modalidade Beneficiárias do Bolsa Família 

Os resultados da avaliação de impacto da modalidade para beneficiárias do Bolsa Família 

(BBF), apresentados no Quadro 10, foram estatisticamente e significativos para 5 

indicadores pré-definidos: (i) Indicador 2 - Percentual de BBF que pagou com recursos 

próprios no mínimo uma emergência nos 3 meses de referência (roubo, doença, morte, 

desastre natural etc), que teve impacto positivo de 6.6%; (ii) Indicador 3a – Percentual de 

BBF que tinha poupança [formal + informal], que teve impacto positivo de 43%; (iii) 

Indicador 3b – Percentual de BBF que conseguiu poupar nos últimos 3 meses 

[formal+informal], que cresceu 67.7%; (iv) Indicador 3c - Valor médio poupado nos 

últimos 3 meses [formal+informal], que teve aumento de71%; (v) Indicador 5a - Valor 

médio da poupança informal entre as BBF no dia de referência, que teve impacto positivo 

de 81%; (vi) Indicador 5b - Poupança informal média entre as BBF nos últimos 3 meses, 
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que teve crescimento de 234%; (vii) Indicador 6 – Percentual de BBF que considera que 

planeja o uso do dinheiro (Indicador de percepção que varia de 0 a 10), que elevou-se em 

10% e; (viii) Indicador 7 -  Percentual de BBF que melhorou seu conhecimento sobre 

planejamento financeiro (Indicador varia de 0 a 10, conforme testes), que teve impacto 

positivo de 6%. 

 

Quadro 10. RESULTADOS PARA A MODALIDADE DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA 

Indicador Coeficiente estimado 
(quando estatisticamente 

significativo ao nível de até 
10%) 

Impacto 
médio (em 

variação 
percentual) 

Impacto 
médio 

(em valor 
absoluto) 

OLS Dif-in-Dif 
I) % de BBF que reportou 
elevação nos gastos com 
moradia, saúde, educação, MPE 
(Indicador 1) 

- - - - 

II) % de BBF que pagou com 
recursos próprios no mínimo 
uma emergência nos 3 meses de 
referência (roubo, doença, 
morte, desastre natural etc) 
(Indicador 2) 

0.044*** - 6.6% 4.4pp 

III)% de BBF que tinha poupança 
[formal + informal] (Indicador 3a) 

0.115*** - 42.9% 11.5pp 

IV) % que conseguiu poupar nos 
últimos 3 meses 
[formal+informal] (Indicador 3b) 

0.193*** 0.147** 67.7% 19pp 

IV) Valor médio poupado nos 
últimos 3 meses 
[formal+informal] (Indicador 3c) 

48.3** - 71% 48.3 reais 

V) Poupança formal média entre 
as BBF (Indicador 4) - - - - 

VI) Valor médio da poupança 
informal entre as BBF (Indicador 
5a) 

16.5* - 81% 16.5 reais 

VI) Poupança informal média 
entre as BBF nos últimos 3 
meses (Indicador 5b) 

44.1*** 31* 234% 44.1 reais 

VII) % de BBF que considera que 
planeja o uso do dinheiro 
(Indicador de percepção que 
varia de 0 a 10) (Indicador 6) 

- 0.048* 10% 0.05 ponto 

VIII) % de BBF que melhorou seu 
conhecimento sobre 
planejamento financeiro 

0.36 - 6% 0.36 ponto 
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(Indicador varia de 0 a 10, 
conforme testes) (Indicador 7) 
Obs: (*) Significativo ao nível de 1%; (**) Significativo ao nível de 5%; (***) Significativo ao 
nível de 10%; (-) não apresentou resultado significativo; pp: Pontos percentuais. 
Variáveis de controle em ambos os casos: variável de impacto defasada (baseline), dummy de declaração 
de superendividamento, idade, dummy de gênero masculino, dummies de nível de escolaridade, dummies 
de área ribeirinha e área urbana, dummy de casa própria e renda familiar. 

 

As estimações completas e figuras ilustrativas dos resultados da avaliação de impacto estão 

apresentadas no Apêndice C deste relatório. 

 

Análise Qualitativa do Programa 
 

Um questionário qualitativo simples a respeito das oficinas e seus materiais foi aplicado ao 

final do questionário da avaliação de impacto em sua segunda rodada, como foi visto nas 

seções anteriores. Nos quadros abaixo estão apresentadas estatísticas das respostas obtidas.  

 

Modalidade Aposentados de Baixa Renda 

Todos os materiais avaliados pelas beneficiárias do bolsa família tiveram mais de 80% de 

participantes que os consideraram o uso dos materiais foi muito fácil, simples ou de média 

dificuldade, sendo que imã do farol e o Vídeo e Telenovela (ou Cartazes) “Pare, Pense e 

Decida” foram considerados muito fáceis com maior frequência – 28% e 20%, 

respectivamente. A Cartela “De onde vem e pra onde vai o meu dinheiro”, que exige o 

preenchimento de informações da família, foi o que teve mais aposentados que 

consideraram o material complicado ou muito difícil, somando 19.5%, seguido pela Cartela 

do Comparativo de Dívidas, com  18.9% (ver Quadro 10). 

 

Quadro 11. Percepção dos participantes das oficinas quanto aos 
materiais – modalidade aposentados de baixa renda 

Percepção 

Cartela - De 
Onde Vem e 

pra Onde Vai o 
Meu Dinheiro 

Vídeo e 
Radionovela OU 
Cartazes Pare, 
Pense e Decida 

Caderneta 
Controle de 

Dívidas 

Cartela 
Comparativo 

de Dívidas 
Imã do 
Farol 

Cartela 
Meus 

Próximos 
Passos 

Calendário 
de contas 

fixas e 
dívidas do 

mês 

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Muito fácil 28 15.6 33 20.5 25 14.7 20 12.3 46 28.2 20 12.6 32 19.3 

Simples 53 29.6 46 28.6 59 34.7 54 33.3 47 28.8 49 30.8 54 32.5 

Médio 63 35.2 56 34.8 61 35.9 59 36.4 50 30.7 64 40.3 46 27.7 
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Complicado 21 11.7 16 9.9 18 10.6 19 11.7 13 8.0 17 10.7 23 13.9 

Muito difícil 14 7.8 10 6.2 7 4.1 10 6.2 7 4.3 9 5.7 11 6.6 

Total 179 100 161 100 170 100 162 100 163 100 159 100 166 100 

 

Foi perguntado também se os materiais foram usados após as oficinas e por quanto tempo. 

As respostas dos aposentados concentraram-se nos extremos, ou seja, “não usei” e 

“continuo usando”, sendo que a primeira obteve o maior percentual em quase todos os 

materiais, com destaque para a cartela “Meus próximos passos” para o qual mais de 50% 

declaram que não utilizaram. Exceção feita para o “Calendário de contas fixas do mês” que 

teve quase 50% dos participantes continuam a utilizá-lo (ver Quadro 11). 

 

Quadro 12. Continuidade do uso dos materiais distribuídos nas oficinas – 
modalidade aposentados de baixa renda 

Percepção 

Cartela - De 
Onde Vem e 

pra Onde Vai o 
Meu Dinheiro 

Caderneta 
Controle de 

Dívidas 

Cartela 
Comparativo 

de Dívidas 

Cartela Meus 
Próximos 

Passos 

Calendário de 
contas fixas e 

dívidas do 
mês  

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Não usei 93 51.1 83 47.7 98 57.0 102 59.6 72 42.1 

menos de 1 mês 9 4.9 5 2.9 3 1.7 4 2.3 5 2.9 

entre 1 e 2 meses 7 3.8 10 5.7 7 4.1 6 3.5 7 4.1 

entre 2 e 4 meses 6 3.3 
 

0.0 4 2.3 3 1.8 2 1.2 

continua usando 67 36.8 76 43.7 60 34.9 56 32.7 85 49.7 

Total 182 100 174 100 172 100 171 100 171 100 

 

Foi colocada, ainda, uma questão aos aposentados sobre a relevância do instrutor das 

oficinas para a compreensão do conteúdo das oficinas a fim de confirmar se é importante 

que haja alguém para apresentar o conteúdo e auxiliar no uso dos materiais ou se o material 

por si só seria suficiente para os participantes do programa. Nenhum participante 

considerou que não precisaria do instrutor e 87.7% consideram que não aprenderiam sem 

o instrutor das oficinas (ver Quadro 12). 

 

Quadro 13. Continuidade do uso dos 
materiais distribuídos nas oficinas – 
modalidade aposentados de baixa renda 

Importância do Instrutor Freq % 
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As aulas ajudaram muito, apenas 
com o material eu não aprenderia 157 87.7 

As aulas ajudaram um pouco, mas 
aprendi mesmo usando o material 22 12.3 

Eu aprenderia somente com o 
material e não precisaria das aulas 0 0.0 

Total 179 100 

 

 

Modalidade Beneficiárias do Bolsa Família 

Todos os materiais avaliados pelas beneficiárias do bolsa família tiveram mais de 50% de 

participantes que os consideraram muito fáceis ou simples, sendo que os cartazes e a 

carteira da família foram considerados simples em mais de 78% dos casos. O da trilha do 

dinheiro, que exige o preenchimento de informações da família, foi o que teve mais 

beneficiárias que o consideraram complicado ou muito difícil, somando 20.3% (ver Quadro 

13). 

 

Quadro 14. Percepção dos participantes das oficinas quanto aos 
materiais – modalidade beneficiárias do bolsa família 

Percepção 
Cofrinho da 

família 
Trilha do 
Dinheiro 

Agenda da 
Família Cartazes 

Carteira da 
Família 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Muito fácil 114 54.3 51 30.4 91 38.4 74 46.3 91 48.7 
Simples 58 27.6 41 24.4 74 31.2 52 32.5 57 30.5 
Médio 26 12.4 42 25.0 46 19.4 23 14.4 24 12.8 
Complicado 5 2.4 28 16.7 17 7.2 8 5.0 10 5.3 
Muito difícil 7 3.3 6 3.6 9 3.8 3 1.9 5 2.7 
Total 210 100 168 100 237 100 160 100 187 100 

 

Quadro 15. Continuidade do uso dos materiais 
distribuídos nas oficinas – modalidade beneficiárias do 
bolsa família 

Uso Cofrinho da 
família 

Agenda da 
Família 

Carteira da 
Família 

 Freq. % Freq. % Freq. % 
Não usei 41 22.8 70 25.3 75 27.1 
Menos de 1 mês 18 10.0 27 9.7 13 4.7 
Entre 1 e 2 meses 24 13.3 17 6.1 11 4.0 
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Entre 2 e 4 meses 10 5.6 9 3.2 9 3.2 
Continua usando 87 48.3 122 44.0 90 32.5 
Total 180 100 277 100 277 100 

 

Foi perguntado também se o cofrinho, a agenda e a carteira da família foram usados após 

as oficinas e por quanto tempo. As respostas das beneficiárias, apresentadas no Quadro 14, 

concentraram-se nos extremos, ou seja, “não usei” e “continuo usando”, sendo que a 

continuidade do uso obteve o maior percentual nos 3 materiais, sendo que o cofrinho é o 

que se mostrou sendo mais utilizado, tendo 48% das beneficiárias participantes das oficinas 

que continuam a utilizá-lo. 

 

Quadro 16. Relevância do Instrutor das oficinas 
na percepção das participantes do programa – 
modalidade beneficiárias do bolsa família 

Importância do Instrutor Freq. % 
As aulas ajudaram muito, apenas com o 
material eu não aprenderia 

195 75.6 

As aulas ajudaram um pouco, mas 
aprendi mesmo usando o material 

54 20.9 

Eu aprenderia somente com o material e 
não precisaria das aulas 

9 3.5 

Total 258 100 

 

Por fim, foi colocada uma questão às beneficiárias do bolsa família sobre a relevância do 

instrutor das oficinas para a compreensão do conteúdo das oficinas. Conforme apresentado 

no Quadro 15, penas 3.5% consideraram que não precisariam do instrutor e 75% 

consideram que não aprenderiam sem o instrutor das oficinas. 

Os resultados da análise qualitativa confirmam que o programa está muito adequado ao 

público ao qual foi direcionado. Seu formato que inclui a tutoria também se mostrou 

apropriado à essa população que apresenta muitas dificuldades, inclusive de leitura e 

compreensão. 
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10. Considerações Finais 
Aplicando rigorosos métodos de estimação combinados à uma avaliação 

experimental de impacto, é possível concluir que o programa de educação financeira para 

adultos de baixa renda apresentou impacto relevante em suas duas modalidades: para 

beneficiárias do bolsa família e para aposentados de baixa renda. 

O impacto do programa de educação financeira para aposentados de baixa renda 

foi estatisticamente significativo, ou seja, aqueles que participaram da oficina 

apresentaram evolução melhor dos indicadores de impacto que aqueles que não 

participaram. Os aposentados que frequentaram as oficinas elevaram o gasto com 

necessidades básicas em 35.6% e verificou-se uma redução de 3.5 pontos percentuais na 

taxa de aposentados que se auto classificam como superendividados. 

Foi identificada uma redução de 40% no número de aposentados que reportava estar 

inadimplente após a intervenção e uma elevação de 9% na proporção de aposentados que 

declarou estar pagando suas dívidas em dia. Por fim, em um indicador criado para medir a 

situação financeira dos participantes, que varia de 1 a 6, em que 1 é a melhor situação (renda 

mensal suficiente para despesas e para alguma reserva) e 6 é a pior situação 

(superendividamento), identificou-se uma redução de 15,4% no indicador, o que evidencia 

uma importante percepção de melhora na situação financeira entre os que frequentaram as 

oficinas.1 

O impacto do programa de educação financeira para beneficiárias do Bolsa Família 

(BBF) também foi estatisticamente significativo, ou seja, aquelas que participaram das 

oficinas apresentaram evolução melhor para alguns indicadores de impacto que aquelas que 

não participaram. Aumentou em 6.6% a proporção de BBF que conseguiu financiar uma 

                                                 

 

 

1 Escala do Indicador: (1) Renda mensal suficiente para despesas e para alguma reserva; (2) Renda mensal 

suficiente para necessidades básicas e outros gastos necessários mas não é possível fazer reserva (sem dívidas); 

(3) Renda mensal suficiente para necessidades básicas mas não para outros gastos necessários (sem dívidas); 

(4) Renda mensal suficiente para necessidades básicas mas não para outros gastos necessários porque tem 

dívidas a pagar; (5) Renda mensal suficiente para necessidades básicas mas não para outros gastos necessários 

e nem para pagar as dívidas; (6) Muitas dívidas e renda insuficiente para as necessidades básicas. 
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emergência nos 3 meses de referência entre as que frequentaram as oficinas. O impacto 

sobre o indicador de conhecimento das participantes das oficinas sobre planejamento foi 

de uma elevação de 6% e sobre a percepção sobre o planejamento do uso do dinheiro foi 

de aumento de 10%. 

A existência e o nível de poupança foram mensurados de formas diferentes e tem-se então 

fortes evidências do impacto do programa sobre a mudança de comportamento com uma 

maior propensão a poupar e gerando um maior volume de poupança. O aumento na 

proporção de beneficiárias que conseguiram poupar qualquer quantia nos 3 meses de 

referência elevou-se em 67.7% e o valor médio poupado elevou-se em 71% (R$48,30). A 

poupança informal (reservas em casa) foi o principal destino dos recursos, sendo que o 

impacto estimado do programa foi de elevação de 81% na proporção de beneficiárias que 

conseguiram guardar alguma quantia no período de referência e aumento de mais 230% no 

volume médio guardado (R$44,10). 

Os resultados da análise qualitativa confirmam que o programa está muito 

adequado ao público ao qual foi direcionado. O material é muito bem aceito pelos 

participantes e seu formato que inclui a tutoria também se mostrou apropriado à essa 

população que apresenta muitas dificuldades, inclusive de leitura e compreensão, e não 

pode prescindir da orientação acompanhando o material, seja na modalidade de 

aposentados de baixa renda, seja na modalidade de beneficiárias do  Bolsa Família.
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APÊNDICE A – Instrumentos de coleta de informações 
de conhecimento e comportamento relativo ao 
controle e planejamento da vida financeira das família 
e questionário qualitativo do programa 



Futuro na mão: dando um 
jeito na vida financeira 

 
 

METAS Sociais – contatos 
www.metassociais.com.br 
F: (11) 2613.4662 

Relatório Final 
Pg. 44 

 

Instrumento: Futuro na mão 

#_________ Instituição:_________________ Cidade:_____________ 
COMEÇAMOS FALANDO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO. 
1 Na vida da sua família, entra e sai dinheiro. Por exemplo: se alguém trabalha entra o salário, se 

fazem bicos entra o pagamento etc. Com esse dinheiro vocês compram coisas e pagam contas. 
De todo o dinheiro que você e sua família ganham, marque o quanto vocês sabem sobre os 
valores que ganham? 

   
 

2 Sobre dinheiro que vocês gastam. Vocês controlam para onde vai e quanto vai em cada gasto? 

 
 

VAMOS FALAR SOBRE “DE ONDE O DINHEIRO VEM”: OS SEUS 
GANHOS E DE SUA FAMÍLIA. 
3 De onde vem o dinheiro que você e sua família recebem? Assinale com X as alternativas que 

representam de onde veio o dinheiro que vocês receberam no mês passado. (PODE 
ASSINALAR MAIS DE UMA) 

A. (  ) BENEFÍCIO DO 
PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 

 

B. (  ) OUTROS BENEFÍCIOS, 
COMO BPC (Benefício de assistência 
à pessoa com deficiência)/ LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social) 
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C. (  ) RECEBIMENTO DE 
SALÁRIO 

 

D. (  ) Pagamento de BICOS (Ex: faxina 

e outros serviços temporários) 

  

E. (  ) Recebimento de 
ALUGUEL 

 

F. (  ) TRABALHO POR CONTA 
PRÓPRIA (ex.: manicure, venda de 
produtos, alimentos ou artesanato) 

 

G. (  ) AJUDA DE 
PARENTES 

 

H. (  ) OUTRO? QUAL? 

___________ 

I. (  ) NÃO SEI 
 

4 Indique o quanto vocês receberam de dinheiro no mês passado de cada um dos itens abaixo? 
Em cada item, preencha com o valor aproximado se vocês receberam dinheiro daquela origem. 
Coloque ZERO se ninguém recebeu nada, e faça um X se alguém da família recebeu dinheiro 
daquela origem, mas você não sabe o valor. 
BENEFÍCIO DO PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA 

 
A. R$________ 

OUTROS BENEFÍCIOS, COMO BPC 
(Benefício de assistência à pessoa com 
deficiência)/ LOAS (Lei Orgânica da 

Assistência Social) 

B. R$________ 
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RECEBIMENTO DE SALÁRIO 

 
C. R$__________ 

Pagamento de BICOS (Ex: faxina e outros 

serviços temporários)  

 

D. R$__________ 

Recebimento de ALUGUEL 

 
E. R$__________ 

Trabalho por conta própria (ex.: manicure, 
venda de produtos, alimentos ou artesanato) 

 

F. R$__________ 

AJUDA DE PARENTES 

 
G. R$__________ 

OUTRO? QUANTO? 

H. R$__________ 

I. (  ) NÃO SEI 
 

5 Você poderia indicar qual o valor total da renda que você e sua família receberam no mês 
passado? Preencha com o valor aproximado se você souber o quanto receberam. Coloque 
ZERO se vocês não receberam nada e faça um X se receberam, mas você não sabe o valor. 
[Lembrando que esses dados são sigilosos e não serão identificados com os nomes de 
vocês!] 

 

A)  R$______________________ 
 

Você não sabe a renda da família, mas sabe a sua, então pode escrever abaixo: 
 

B)   R$______________________ 

C) (   ) não sabe. 
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE “PARA ONDE O DINHEIRO 
VAI”, OU SEJA, TUDO O QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA GASTAM 
6 Sobre dinheiro que você e sua família gastam: Marque com X os itens abaixo onde gastaram 

no mês passado. (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA) 

A. (  ) Gastos com MORADIA: Ex: 
Aluguel; condomínio; prestação da casa ou 

apartamento; IPTU; contas de água; luz; 
telefone; internet; tv a cabo; celular. 

 

 

B. (  ) SAÚDE: Ex: Gastos com plano de 
saúde, remédios, consulta particular no médico 

ou dentista, seguro de vida ou funerário, 
prótese ou óculos. 

 
C. (  ) FAMÍLIA E COMUNIDADE 

EX: Gastos com presentes, dízimo ou 
oferta, empréstimos para familiares ou 

amigos, educação, cuidados com animais 
de estimação 

D. (  ) ALIMENTAÇÃO: Ex: Gastos 
com mercado/ venda, padaria, açougue, feira, gás. 

  

E. (  ) TRANSPORTE: Ex: Gastos com 
prestação de carro ou moto, IPVA, seguro 
de carro ou moto, combustível, transporte 

coletivo, mototáxi/táxi. 

 

F. (  ) LAZER: Ex: Datas comemorativas, 
gastos com viagens, passeios, baile, bar, jogos, 

comida fora de casa. 
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G. (  ) HIGIENE E BELEZA: Ex: 
Gastos com roupas, calçados, farmácia e 
perfumaria, salão de beleza, cosméticos. 

 

H. (  ) OUTROS GASTOS 
 

Ex: Gastos com móveis, eletrônicos, 
eletrodomésticos, material de construção. 

I. (  ) INVESTIMENTO NA SUA ATIVIDADE OU NO 
SEU PEQUENO NEGÓCIO. Ex, vender de cosméticos ou 

cozinhar para fora. Ou ainda aquele dinheiro que você usou para fazer a 
pintura do local do seu negócio, comprar um equipamento, como uma 

maleta para carregar os produtos, ou uma gôndola etc. 

  

J. (   ) 
NÃO SEI 

 

7 Indique o quanto você e sua família gastaram em cada uma dessas áreas no mês passado? Em 
cada item, preencha com o valor aproximado se vocês gastaram algum valor naquele item. 
Coloque ZERO se você e sua família não gastaram nada e faça um X se alguém da família teve 
o gasto, mas você não sabe o valor. 

Gastos com MORADIA 

 
A. Aluguel, condomínio, prestação da casa 

R$______________ 
B. Água    R$________ 
C. Luz R$________ 
D. TV a cabo, internet R$______ 
E. Telefone fixo e celular R$_______ 

SAÚDE (Gastos com plano de saúde, 
remédios, consulta particular no médico 
ou dentista, seguro de vida ou funerário, 
prótese ou óculos.) 

 
F. R$________ 
G. R$________ 
H. R$________ 

I. R$________ 
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FAMÍLIA E COMUNIDADE 
(Presentes, dízimo ou oferta, empréstimos 

para familiares ou amigos, educação, 
cuidados com animais de estimação etc) 

 
J. R$________ 
K. R$________ 
L. R$________ 

M. R$________ 

ALIMENTAÇÃO (Gastos com venda, padaria, 
açougue, feira, gás etc) 

 
N. R$________ 
O. R$________ 
P. R$________ 

Q. R$________ 

HIGIENE E BELEZA (Gastos com 
roupas, calçados, farmácia e perfumaria, 

salão de beleza, cosméticos, outros.) 

 
R. R$________ 
S. R$________ 
T. R$________ 

U. R$________ 

LAZER (Datas comemorativas, gastos com 
viagens, passeios, baile, bar, jogos, comida fora de 

casa etc) 

 
V. R$________ 
W. R$________ 
X. R$________ 
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TRANSPORTE (Gastos com prestação de 
carro ou moto, IPVA, seguro de carro ou moto, 
combustível, transporte coletivo, mototáxi/táxi.) 

 
Y. R$________ 
Z. R$________ 

OUTROS GASTOS 
 

Gastos com móveis, eletrônicos, 
eletrodomésticos, material de construção, 

outros. 

AA. R$________ 
BB. R$________ 
CC. R$________ 

INVESTIMENTO NA SUA ATIVIDADE OU NO SEU PEQUENO 
NEGÓCIO. Por exemplo vender cosméticos ou cozinhar para fora. Ou ainda 

aquele dinheiro que você usou para fazer pintura do local do seu negócio, comprar 
um equipamento, como maleta para carregar os produtos, ou uma gôndola etc. 

 
DD. R$________  EE. R$_______ 

FF (   ) 
NÃO 
SEI 

 
8 Como você planeja o uso do dinheiro da sua família? Assinale um X em SIM para aquelas 

práticas que você realiza e NÃO para aquelas que você ainda não faz. 

 

SIM NÃO 
A. Conforme o dinheiro entra eu vou gastando nas compras 

necessárias e no pagamento de contas e dívidas. (  ) (  ) 

B. Eu separo o dinheiro para cada tipo de gasto e tenho que me 
controlar para gastar apenas aquele valor. (  ) (  ) 

C. Eu só coloco na carteira o valor que posso gastar por dia, o resto 
fica guardado. Assim, a cada dia tenho um pouco. (  ) (  ) 

D. Eu anoto tudo o que entra e o que sai, e vou controlando. (  ) (  ) 

E. Eu gasto o que ganho por dia, e, se não tem, não gasto, nos 
viramos com ajuda das outras pessoas da família e da comunidade. (  ) (  ) 

F. Eu planejo de outras formas que não foram mencionadas acima. (  ) (  ) 

G. Eu não planejo o uso do dinheiro da minha família. (  ) (  ) 
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Agora vamos falar de reservas, que pode ser tanto o dinheirinho que vai para o 
cofrinho, caixinha ou gaveta de casa, quanto as economias guardadas na 
poupança bancária ou outros tipos de aplicações no banco. 
9 Você tem algum dinheiro guardado? 

SIM, TEMOS NÃO, NÃO TEMOS 

(  )    (  )    
 

10 Apenas para quem tem algum dinheiro guardado (quem não guardou vai pular esta): 
Onde vocês guardam essas economias? (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA) 

(  ) ESTÁ NO BANCO (OU 
OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) 

(  ) ESTÁ GUARDADO EM CASA 
(POR EXEMPLO: NO COFRINHO, 

CAIXINHA, GAVETA, NO COLCHÃO) 

  
11.a. Quanto de dinheiro está 

guardado no banco (na poupança ou 

outra aplicação)? 

R$______________ 

11.b. Quanto de dinheiro está guardado em 
casa (POR EXEMPLO: NO COFRINHO, 
CAIXINHA, GAVETA, NO COLCHÃO)? 

R$______________ 
 

12 Você e sua família conseguiram guardar um pouco de dinheiro nos últimos 3 meses? 
(Responda SIM, mesmo que você já tenha utilizado esse dinheiro que guardaram!) 

(  ) SIM, CONSEGUIMOS

 

(  ) NÃO CONSEGUIMOS 
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13 Apenas para quem conseguiu guardar algum dinheiro nos últimos 3 meses, mesmo que 
você já tenha utilizado esse dinheiro (quem não guardou vai pular esta): Onde vocês 
guardaram essas economias? (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA) 

(  ) Guardaram NO BANCO 
(OU OUTRA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA) 

(  ) GUARDARAM EM CASA 
(POR EXEMPLO: NO COFRINHO, 

CAIXINHA, GAVETA, NO COLCHÃO) 

  
14.a. Quanto de dinheiro guardado nos 
últimos 3 meses foi colocado no banco 

(na poupança ou outra aplicação)? 
R$______________ 

14.b. Quanto de dinheiro guardado nos 
últimos 3 meses foi deixado em casa (POR 
EXEMPLO: NO COFRINHO, CAIXINHA, 

GAVETA, NO COLCHÃO)? 

R$______________ 
 

15 Sobre a questão das reservas, assinale com X a coluna SIM, se você concorda com as afirmativas 
e NÃO se você não concorda com as afirmativas abaixo. 

 
SIM NÃ

O 
A. As reservas devem ser feitas apenas para grandes objetivos da família. (  ) (  ) 

B. O ideal é criar reservas com diferentes prazos e objetivos. Por exemplo, 
uma reserva para ajudar a completar as contas do mês, outra para 

imprevistos, e, uma maior para os objetivos maiores da família, como a 
compra de uma casa. 

(  ) (  ) 

C. A melhor forma de poupar é não sacar uma parte do benefício recebido, 
deixando-o na conta bancária. (  ) (  ) 

D. Os trocos em moedas ou notas podem facilitar a criação e aumento de 
reservas. (  ) (  ) 

E. Guardar dinheiro em casa ou no banco é a mesma coisa. (  ) (  ) 
F.   Se o dinheiro guardado for para a poupança, o banco paga um 

rendimento sobre o valor poupado. (  ) (  ) 
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16 Como você considera adequado que uma família faça o seu planejamento financeiro? Assinale 
um X em SIM para as práticas que podem auxiliar e NÃO para aquelas que não vão ajudar. 

 

SIM NÃO 
A. Comparar mês a mês o que se pretendia gastar e o que foi gasto, e 
analisar o valor que precisará para cada tipo de gasto no mês seguinte. (  ) (  ) 

B. Quando a renda varia muito, melhor viver um mês de cada vez, 
gastando conforme entra o dinheiro. (  ) (  ) 

C. É importante parcelar o pagamento das contas maiores para 
conseguir pagar tudo o que precisa e não faltar nada em casa no 

futuro. 
(  ) (  ) 

D. É importante ter uma reserva para lidar com as diferenças de ganhos 
e gastos que ocorrem entre os meses.  (  ) (  ) 

E. Colocar metas de valores que precisam ser reduzidos em 
determinados gastos para poder aumentar em outros ou para formar 

mais reservas. 
(  ) (  ) 

 

17 Assinale abaixo as figuras que correspondem ao motivo pelo qual você e sua família estão 
fazendo essa reserva (seja no cofrinho ou na poupança bancária)? (PODE ASSINALAR MAIS 
DE UMA) 

A. (  ) LAZER (exemplo: férias da 
família, festa de aniversário, ceia de 

natal, etc.) 

B. (  ) COMPRA DE 
ELETRODOMÉSTICO OU 

ELETRÔNICO 

  
C. (  ) ESTUDOS DOS FILHOS 

 

D. (  ) EMERGÊNCIAS/ DESPESAS 
INESPERADAS (Ex: problemas com a casa, 

equipamento que quebra, remédios, caso de 
roubo etc.) 
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E. (  ) COMPRA DA CASA 
PRÓPRIA, REFORMA OU 
CONSTRUÇÃO DA CASA 

 

F. (  ) PARA COMPLETAR AS CONTAS 
DE UM MÊS MAIS DIFÍCIL 

 

G. (  ) OUTROS. Quais? 
 
 

_________________________ 

H. (  ) NÃO 
TEM UM 
MOTIVO 

ESPECÍFICO 

 

I. (  ) NÃO TEMOS 
ECONOMIAS 

 

 

18 Pense em algum gasto inesperado recente que você e sua família tiveram nos últimos tempos, 
por exemplo, alguém precisou de remédios, alguém na família morreu, estragou algo em casa, 
um vazamento, algum eletrodoméstico quebrou. Como você e sua família pagaram por esses 
fatos inesperados? 

A. (  ) COM O DINHEIRO 
QUE TEMOS GUARDADO NA 

NOSSA RESERVA 

 

B. (  ) NÃO COMPRAMOS ou Não 
CONTRATAMOS por falta de dinheiro  

 

C. (  ) CORTAMOS ALGUNS 
GASTOS 

 

D. (  ) FIZEMOS FIADO OU 
PEGAMOS EMPRESTADO COM UM 

PARENTE OU AMIGO 

 

E. (  ) DEIXAMOS DE PAGAR 
OUTRAS CONTAS 

F. (  ) PEGAMOS DINHEIRO 
EMPRESTADO NO BANCO ou 

FINANCEIRA 
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G. (  ) PARCELAMOS NO 
CARTÃO OU COMPRAMOS A 

PRAZO (Exemplo: CARNÊ) 
 

 

As próximas questões são sobre endividamento. Vamos considerar como dívida 
compromissos que assumimos, ou seja, tudo o que já compramos ou 
contratamos, mas ainda não pagamos: como crediário, financiamento, 
empréstimos no banco ou financeira, uso de cheque especial, e, inclusive, 
compras no cartão de crédito. 
19 O que pode ajudar uma família a controlar suas dívidas? Assinale um X na coluna SIM quando 

você concorda com as afirmativas abaixo e NÃO quando você não concorda. 

 
SIM NÃO 

A. Logo após uma compra no cartão de crédito, cartão de loja, no crediário, ou 
na contratação de um empréstimo, deve-se anotar numa caderneta o valor do 
compromisso assumido. 

(  ) (  ) 

B. Anotar em um caderno as maiores dívidas assumidas, pois as menores não 
têm muito impacto na vida financeira.  (  ) (  ) 

C. Guardar as notas e consultar a fatura do cartão para saber quando gastou 
demais. (  ) (  ) 

D. Ter sempre de cabeça as dívidas assumidas para poder decidir se pode ou não 
assumir outros compromissos. (  ) (  ) 

20 Em relação a dívidas e juros, assinale um X em SIM nas afirmativas que você concorda e em  
NÃO nas que você discorda. 

 

SIM NÃO 
A. Quanto maior o número de parcelas para pagar um empréstimo pessoal, 

maior será o valor final a ser pago pela pessoa para quitar a dívida. 
(  ) (  ) 

B. Independentemente do número e valor das parcelas, o valor da dívida não 
muda. (  ) (  ) 

C. Quanto menor o número de parcelas e menor o tempo necessário para se 
quitar um empréstimo pessoal, mais baixa será a taxa de juros que se pode 
negociar. 

(  ) (  ) 

D. Todos os bancos possuem as mesmas taxas de juros para o mesmo valor de 
empréstimo. (  ) (  ) 
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21 Em relação ao uso do cartão de crédito, assinale um X em SIM nas afirmativas que você 
concorda e em NÃO nas que você discorda. 

 
SIM NÃO 

A. O pagamento da fatura pode ser feito no valor total, parcial ou mínimo. 
Independentemente de você pagar tudo ou pagar apenas uma parte, o valor 
total a ser pago não muda. 

(  ) (  ) 

B. Quando se paga apenas o valor mínimo da fatura, no mês seguinte o banco 
cobrará de você: o valor da nova fatura somado do valor restante da fatura 
anterior, acrescido de juros. 

(  ) (  ) 

C. Parcelar o valor da fatura do cartão de crédito não tem juros. (  ) (  ) 
D. Se a fatura do cartão não é paga em dia, o banco cobra multa e juros por dia 

de atraso. (  ) (  ) 
 

22 No momento, com qual descrição abaixo você identifica a situação financeira da sua família? 

(  ) O que você e sua família ganham é suficiente para as necessidades básicas, para outros gastos 
necessários e ainda conseguem guardar um pouco do que ganham (fazer uma poupança). 

(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, outros gastos necessários, mas 
não é suficiente para guardar um pouco (não poupam nada). 

(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido suficiente 
para outros gastos necessários e nem para guardar um pouco, mas vocês não têm dívidas. 

(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido suficiente 
para outros gastos necessários, pois precisam pagar as dívidas. 

(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido suficiente 
para outros gastos necessários e nem para pagar todas as dívidas. 

(  ) Como as dívidas estão grandes, o que você e sua família ganham já não é suficiente nem 
para pagar todas as necessidades básicas. 

(  ) Não sei 
 

23 Pensando na sua situação financeira atual, vocês têm algum plano para melhorá-la? 

(  )   SIM       (  )   NÃO          
 

24 Qual o plano de vocês para melhorar a situação financeira da família? (PODE ASSINALAR 
MAIS DE UMA) 

A. (  ) ANOTAR E CONTROLAR TUDO 
QUE ENTRA E TUDO QUE SAI 

 

B. (  ) AUMENTAR A 
RESERVA DA FAMÍLIA 
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C. (  ) AUMENTAR OS GANHOS (Fazer 
bico ou vender comida /artesanato, produtos de 
catálogo etc) 

 

D. (  ) CORTAR GASTOS 

 

E. (   ) CANCELAR O CARTÃO DE 
CRÉDITO (para não cair na tentação de 

comprar alguma coisa e fazer dívidas) 

 
 

F. (  ) DIZER NÃO PARA 
PEDIDO DOS FILHOS ou 

PARAR DE DAR 
PRESENTINHOS 

 

G. (  ) RENEGOCIAR AS DÍVIDAS 
PARA QUE CAIBAM NO MEU 
ORÇAMENTO. 

  

H. (  ) NÃO TEMOS 
PLANO 

 

25 No caso de superendividamento, é possível recorrer a quais órgãos do Governo para pedir apoio 
na renegociação das dívidas? 

 
SIM NÃO 

A. Procon (  ) (  ) 

B. Tribunal da Justiça (  ) (  ) 

C. Defensoria Pública (  ) (  ) 

D. Caixa (  ) (  ) 

E. Secretaria Municipal de Assistência Social (  ) (  ) 

F. CRAS ou Coordenação Municipal do Programa Bolsa Família (  ) (  ) 
G. Banco Central (  ) (  ) 

H. O Governo brasileiro não presta este tipo de serviço de apoio à pessoa 
endividada. (  ) (  ) 
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26 Você tem interesse em aprender mais sobre como organizar melhor sua vida financeira? 
Quanto? 

 
 
QUESTÕES QUALITATIVAS - Futuro na Mão: dando um jeito na minha vida 
financeira 
 

1) De quais oficinas/momentos da formação você participou? 
 SIM NÃO OFICINA 
a.  (   ) (   ) 1ª Oficina: “Cofrinho da família” 

b.  (   ) (   ) 2ª Oficina: “Agenda da família” 

c.  (   ) (   ) 3ª Oficina: “Carteira da família” 
 

2) Assinale quais materiais abaixo foram utilizados nas oficinas de que você 
participou? 

SIM NÃO Materiais 
a. (   ) (   ) Cofrinhos da família 

b. (   ) (   ) Trilha do Dinheiro 

c. (   ) (   ) Agenda da Família 

d. (   ) (   ) Cartazes 

e. (   ) (   ) Carteira da Família 
 

3) Assinale abaixo qual sua opinião sobre o uso dos materiais apresentados nas 
oficinas. Marque com um “X”:  

a. Cofrinho da família 
Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 

b. Trilha do Dinheiro 
Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 

c. Agenda da Família 
Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 

d. Cartazes 
Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 

e. Carteira da Família 
Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 
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4) Assinale abaixo quais materiais você continuou usando após as oficinas e por 
quanto tempo: 

4.1 Cofrinhos da família  
a.(   ) Não usei            b. (   ) menos de 1 mês   c. (   ) entre 1 e 2 meses   
d. (   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 
4.3 Agenda da Família 

a.(   ) Não usei  b.(   ) menos de 1 mês   c.(   ) entre 1 e 2 meses    
d.(   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 
4.4 Cadernetas da carteira da Família 

a.(   ) Não usei  b.(   ) menos de 1 mês   c.(   ) entre 1 e 2 meses    
d.(   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 

5) As explicações e orientações recebidas nas oficinas lhe ajudaram a 
compreender os temas de Educação Financeira? 

(    ) (    ) (    ) 
AS AULAS AJUDARAM MUITO 
APENAS COM O MATERIAL EU 

NÃO APRENDERIA 

AS AULAS AJUDARAM UM 
POUCO, MAS APRENDI MESMO 

USANDO O MATERIAL 

EU APRENDERIA SOMENTE 
COM O MATERIAL E NÃO 
PRECISARIA DAS AULAS 
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Instrumento: Eu e minha aposentadoria 
#_________ Instituição:_________________Cidade:_____________ 
 
VAMOS COMEÇAR FALANDO SOBRE “DE ONDE O DINHEIRO VEM”: OS SEUS GANHOS E DE SUA 
FAMÍLIA. 
1 De onde seu dinheiro vem? Assinale com X as alternativas que representam de 

onde veio o dinheiro que você e sua família receberam no mês passado. (PODE 
ASSINALAR MAIS DE UMA)  

A) (  ) APOSENTADORIA 

 

B) (  ) PENSÃO 

 
C) (  ) RECEBIMENTO DE SALÁRIO 

 

D) (  ) OUTROS BENEFÍCIOS, COMO BPC 
(Benefício de assistência à pessoa com 

deficiência)/ LOAS (Lei Orgânica da 
Assistência Social) 

E) (  ) BICOS (Ex: serviço temporário, 
faxina, reparos, cuidar de crianças ou 
idosos) 

F) (  ) VENDA DE PRODUTOS OU 
ALIMENTOS 

  
G) (  ) RECEBIMENTO DE ALUGUEL 

 

H) (  ) AJUDA DE PARENTES 

 
I) (  )   NÃO SEI 
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2 Agora, indique o quanto você e sua família receberam de dinheiro no mês passado de 
cada um dos itens abaixo. Em cada tipo de renda que você ou alguém da sua família 
tiveram, escreva o valor aproximado, quando você souber, e faça um X quando você não 
souber o valor. Se vocês não tiveram essa renda, coloque zero (0). 

APOSENTADORIA

 

A) R$________ 

PENSÃO 

  
B) R$________ 

RECEBIMENTO DE SALÁRIO 

 
C) R$_________ 

 
OUTROS BENEFÍCIOS, COMO BPC 

(Benefício de assistência à pessoa com 
deficiência)/ LOAS (Lei Orgânica da 

Assistência Social) 

D) R$________ 

BICOS (Ex: serviço temporário, faxina, 
reparos, cuidar de crianças ou idosos) VENDA DE PRODUTOS OU ALIMENTOS 

 

E) R$________ 
 

F) R$________ 
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ALUGUEL 

 
G) R$_______ 

AJUDA DE PARENTES 

  
H) R$________ 

OUTRO? QUANTO? NÃO SEI 

I) R$__________ J) (  )    
 

3 Você poderia indicar qual o valor total da renda que você e sua família receberam no mês 
passado? (Lembrando que esses dados são sigilosos e não serão identificados com os 
nomes de vocês!) 

 

A) R$____________________________________ 

B) Se você não sabe a renda da família, mas sabe a SUA, pode escrever abaixo: 

R$____________________________________ 

C) (   ) Se você não sabe nenhuma das rendas, assinale aqui. 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE “PARA ONDE O DINHEIRO VAI”, OU SEJA, 
TUDO O QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA GASTAM 

4 Para onde seu dinheiro vai?:  Marque com X as áreas em que você e sua família 
gastaram no mês passado:  

A) (  ) Gastos com MORADIA:  
Ex: Aluguel; condomínio; prestação da 
casa ou apartamento; IPTU; contas de 
água; luz; telefone; internet; tv a cabo; 

celular. 

 

B) (  ) SAÚDE: Ex:plano de saúde, remédios, 
consulta particular no médico ou dentista, seguro 

de vida ou funerário, prótese ou óculos. 

 
C) (  ) EDUCAÇÃO: Ex: material 

escolar, uniforme. 
D) (  ) ALIMENTAÇÃO: Ex: mercado ou venda, 

padaria, açougue ou peixaria, feira, gás. 
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E) (  ) TRANSPORTE: Ex: prestação de 
carro ou moto, IPVA, seguro de carro ou 
moto, combustível, transporte coletivo, 

mototáxi/táxi. 

  

F) (  ) LAZER: Ex: datas comemorativas, 
cinema, viagens, passeio, baile, bar, 

jogos, comida fora de casa. 

 
G) (  ) HIGIENE E BELEZA: Ex: 

roupas, calçados, farmácia e 
perfumaria, salão de beleza, 

cosméticos, outros.

 

H) (  ) FAMÍLIA E COMUNIDADE: Ex: 
presentes, dízimo ou oferta, empréstimos para 
familiares ou amigos, cuidados com animais de 

estimação 

  

I) (  ) OUTROS (móveis, eletrônicos, 
eletrodomésticos, material de construção, 
outros) 

J) (  ) NÃO SEI 
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5 Agora, indique o quanto você e sua família gastaram em cada um desses itens no mês 
passado. Em cada tipo de despesa que você ou alguém da sua família tiveram, escreva o 
valor aproximado quando você souber e faça um X quando você não souber o valor. Se 
vocês não tiveram essa despesa, coloque zero (0). 

Gastos com MORADIA 

 
A) Aluguel, condomínio, prestação da casa 

R$________ 
B) Água    R$________ 
C) Luz R$________ 
D) TV a cabo, internet R$_______ 

E) Telefone fixo e celular R$______ 

SAÚDE (plano de saúde, remédios, 
consulta particular no médico ou dentista, 

seguro de vida ou funerário, prótese ou 
óculos) 

 
F) Plano de saúde R$______ 

G) Remédios R$________ 
H) Consulta médico ou dentista 

R$_______ 
I) Seguro de Vida e Funerário R$____ 

EDUCAÇÃO (material escolar, uniforme) 

 
J) R$________ 
K) R$________ 

ALIMENTAÇÃO (mercado ou venda, padaria, 
açougue ou peixaria, feira, gás) 

 
L) R$________ 
M) R$________ 
N) R$________ 
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HIGIENE E BELEZA (roupas, calçados, 
farmácia e perfumaria, salão de beleza, 

cosméticos, outros) 

 

O) R$________ 
P) R$________ 
Q) R$________ 
R) R$________ 

LAZER (datas comemorativas, cinema, 
viagens, passeio, baile, bar, jogos, comida 

fora de casa) 

 
S) R$________ 
T) R$________ 
U) R$________ 
V) R$________ 

TRANSPORTE (prestação de carro ou 
moto, IPVA, seguro de carro ou moto, 

combustível, transporte coletivo, 
mototáxi/táxi) 

  
W) R$________ 
X) R$________ 

FAMÍLIA E COMUNIDADE (presentes, dízimo ou 
oferta, empréstimos para familiares ou amigos, 

cuidados com animais de estimação) 

  

Y) R$_______ 
Z) R$___________ 

OUTROS (móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, 
material de construção, outros) 

AA) R$_________ 

BB) R$__________ 

CC) (  ) NÃO 
SEI 
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6 No mês passado, para pagar as contas mostradas acima, precisou pedir algum dinheiro 
emprestado para conseguir pagar? Quanto? 

(  )   SIM. Precisou.  (  )   NÃO   R$_______________ 
7 Como você calcula o dinheiro que sobra ou falta por mês? Assinale com X a coluna SIM, se 

você faz aquela ação e NÃO, se você ainda não faz esta ação. 

 
SIM NÃO 

A. Faz a conta: tudo que entrou menos tudo que saiu, e, o 
resultado é o saldo do mês. (  ) (  ) 

B. Conta o dinheiro que sobra em mãos ou na conta bancária 
ao fim do mês. (  ) (  ) 

C. Não faz nenhum cálculo. No entanto, sabe que se 
conseguiu poupar é porque sobrou um pouco. (  ) (  ) 

D. Não faz a conta, mas consulta suas anotações e faturas 
para ter uma ideia de como está a sua situação. (  ) (  ) 

E. Não calcula, pois não tem controle do dinheiro que entra e 
o que sai. (  ) (  ) 

F. Não calcula, pois está sempre no vermelho e não quer ficar 
ainda mais preocupado. (  ) (  ) 

 
As próximas questões são sobre endividamento.  

8 Quais dos itens abaixo são tipos de dívidas? Assinale com X a coluna SIM, se você 
considera a alternativa como uma dívida,  NÃO, se você não considera ou “Não 
sei”. 

 
SIM NÃO 

Não 
sei 

a. Fiado (  ) (  ) (  ) 
b. Fatura de Cartão de Crédito ou de Loja (  ) (  ) (  ) 

c. Empréstimo (  ) (  ) (  ) 
d. Microcrédito (  ) (  ) (  ) 

e. Seguro de saúde, funerário etc. (  ) (  ) (  ) 
f. Empréstimo consignado (  ) (  ) (  ) 

g. Crediário (  ) (  ) (  ) 
h. Cheque Especial (  ) (  ) (  ) 

i. Conta de água, luz etc. (  ) (  ) (  ) 
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j. Prestações da casa, do terreno ou apartamento (  ) (  ) (  ) 
k. Aluguel ou Condomínio (  ) (  ) (  ) 

l. Dízimo (  ) (  ) (  ) 
 
 

9 O que você faz antes de tomar qualquer decisão financeira, ou seja, antes de fazer uma 
compra, antes de pegar um empréstimo etc.? Assinale X em SIM para as ações que você 
realiza no seu dia a dia e NÃO para as que você não realiza. 

 
SIM NÃO 

a. Checa se possui dinheiro na conta ou se ainda tem limite no cartão de 
crédito. (  ) (  ) 

b. Faz o gasto, e, depois decide como reduzir alguns gastos para 
conseguir pagar todas as contas. (  ) (  ) 

c. Pesquisa os preços do produto ou serviço em diferentes locais. (  ) (  ) 

d. Não pensa muito antes de tomar uma decisão financeira, afinal, está 
sempre com pouco tempo e com o dinheiro curto. (  ) (  ) 

e. Pensa se realmente precisa fazer a compra, avalia as consequências 
de gastar aquele valor, pesquisa alternativas de preço e, só, então 

decide. 
(  ) (  ) 

f. Não pensa muito antes de tomar decisões financeiras, pois, seus 
gastos não variam muito. (  ) (  ) 

 

10 O que é o empréstimo ou crédito consignado? Assinale com X a alternativa correta ou 
“Não sei”. 
a. É um empréstimo qualquer, por meio do qual você retira um montante de 

dinheiro e paga por ele em parcelas mensais. (  ) 
b. É um empréstimo específico para a pessoa aposentada, por meio do qual o 

banco ou instituição financeira desconta o valor das parcelas diretamente da 
aposentadoria. 

(  ) 

c. Não SEI (  ) 
 

11 É importante ter alguns cuidados antes de pegar um empréstimo consignado. Assinale 
com X a coluna SIM, se você concorda com os cuidados citados abaixo e NÃO se você não 
concorda. 

 
SIM NÃO 

a. Tomar o empréstimo em banco ou instituição financeira e, não com 
pastinhas (corretores de crédito que vendem de porta em porta). (  ) (  ) 

b. Pegar o empréstimo em financeira que não analisa a capacidade de 
pagamento do cliente. (  ) (  ) 
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c. Pesquisar as condições e taxas de juros em diferentes instituições 
financeiras e bancos. (  ) (  ) 

d. Analisar os valores da parcela e dos juros a serem pagos para 
diferentes números de parcelas. (  ) (  ) 

e. Deixar filhos e/ou netos negociar as condições do empréstimo por 
você. (  ) (  ) 

f. Ler o contrato do empréstimo consignado com atenção e não assinar 
nada antes de ter clareza e estar seguro do que se trata. (  ) (  ) 

g. Assinar uma procuração que permita ao gerente do banco ou 
vendedor do crédito escolher a melhor opção para você. (  ) (  ) 

h. Tomar o empréstimo no valor que precisa, independentemente do 
que terá que pagar de valor correspondente aos juros. (  ) (  ) 

i. Tomar o empréstimo no maior número de parcelas, para que o valor 
mensal caiba no bolso. (  ) (  ) 

 

12 A respeito de empréstimos pessoais, assinale com X a coluna SIM, se você concorda, e 
NÃO se você não concorda com as afirmativas abaixo. 

 
SIM NÃO 

a. Quanto maior o número de parcelas para pagar um empréstimo pessoal, 
maior será o valor final a ser pago pela pessoa para quitar a dívida. (  ) (  ) 

b. Independentemente do número e valor das parcelas, o valor da dívida 
não muda. (  ) (  ) 

c. Quanto menor o número de parcelas e menor o tempo necessário para 
se quitar um empréstimo, mais baixa é a taxa de juros que se pode 

negociar. 
(  ) (  ) 

d. Todos os bancos possuem as mesmas taxas de juros para o mesmo valor 
de empréstimo. (  ) (  ) 

 

13 Em relação ao uso do cartão de crédito, assinale com X a coluna SIM, se você concorda e 
NÃO se você não concorda com as afirmativas abaixo. 

 
SIM NÃO 

a. O pagamento da fatura pode ser feito no valor total, parcial ou 
mínimo. Independentemente de você pagar tudo ou pagar apenas 

parte, o valor final a ser pago não muda. 
(  ) (  ) 

b. Quando se paga apenas o valor mínimo da fatura, no mês seguinte o 
banco cobrará de você: o valor da nova fatura somado do valor 

restante da fatura anterior, acrescido de juros. 
(  ) (  ) 

c. Parcelar o valor da fatura do cartão de crédito não tem juros. (  ) (  ) 

d. Se a fatura do cartão não é paga em dia, o banco cobra multa e juros 
por dia de atraso. (  ) (  ) 
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14 Por qual das situações abaixo você passou no mês passado? Em cada opção que você 
passou, escreva o valor aproximado quando você souber. Quando não souber o valor, 
faça um X. E se você não teve essa despesa, coloque zero (0). 

Ficou com o saldo negativo na conta bancária ou usou 
o cheque especial? R$_____________ 
Contratou empréstimo consignado ou teve parcela do 
crédito consignado descontada? R$_____________ 
Pediu empréstimo pessoal ou pagou parcela do 
empréstimo pessoal? R$_____________ 
Pagou fatura do cartão de crédito? R$_____________ 
Pagou prestação de um ou mais carnês? R$_____________ 
Pagou parcela de financiamento de casa própria, 
carro ou outro financiamento? R$_____________ 
Pagou parcela de um empréstimo que fez de 
conhecidos ou parentes? R$_____________ 

 

Agora vamos considerar como dívida compromissos que assumimos, ou seja, tudo 
o que já compramos ou contratamos, mas ainda não pagamos: como crediário, 
financiamento, empréstimos no banco ou financeira, uso de cheque especial e 
compras no cartão de crédito. 
 

15 No momento, com qual descrição abaixo você identifica a situação financeira da sua 
família? 

(  ) O que você e sua família ganham é suficiente para as necessidades básicas, 
para outros gastos necessários e ainda conseguem guardar um pouco do que 
ganham (fazer uma poupança). 

   

(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, outros gastos 
necessários, mas não é suficiente para guardar um pouco (não poupam nada). 
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(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem 
sido suficiente para outros gastos necessários e nem para guardar um pouco, 
mas vocês não têm dívidas. 

  
(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem 
sido suficiente para outros gastos necessários, pois precisam pagar as dívidas. 

  
(  ) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem 
sido suficiente para outros gastos necessários e nem para pagar todas as 
dívidas. 

 
(  ) Como as dívidas estão grandes, o que você e sua família ganham já não é 
suficiente nem para pagar todas as necessidades básicas. 

 
(  ) Não sei 
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16 Qual o valor total das dívidas da sua família? Juntando tudo o que vocês contrataram de 
empréstimos, crédito consignado, parcelaram no carnê, cartão de crédito etc., qual o 
valor total aproximado das dívidas de vocês? Se vocês não têm nenhuma dessas dívidas, 
preencha com 0 (zero). Se vocês têm essas dívidas, mas não sabe o valor, faça um X no 
lugar do valor. (Lembrando que esses dados são sigilosos e não serão identificados com 
os nomes de vocês!) 

 

R$____________________________________ 
 

Você não sabe a dívida da família mas sabe a sua, então declare abaixo: 

 R$____________________________________ 

(   ) não sabe nenhuma. 
 

17 Assinale abaixo quais situações você acha que estão relacionadas a situação de 
inadimplência: 

 
SIM NÃO 

a. Ter contas em atraso? (  ) (  ) 
b. Ter dívidas (empréstimos/financiamentos para pagar; 

carnê/compras parceladas, usar cheque especial)? (  ) (  ) 

c. Ter dívidas em atraso? (  ) (  ) 

d. Ter dívidas renegociadas? (  ) (  ) 

e. Estar com o “nome sujo”? (  ) (  ) 
 

18 Assinale abaixo a coluna SIM ou NÃO, se você está em atraso por mais de 02 meses com o 
pagamento de alguma dessas opções: 

 
SIM NÃO 

Alguma conta, por exemplo, de luz, água, telefone, aluguel etc. (  ) (  ) 
Algum pagamento a prazo , por exemplo, fatura de cartão de crédito, 

prestação de carnê, etc. (  ) (  ) 
 

19 Apenas para quem tem alguma dívida, como empréstimo pessoal ou consignado, 
microcrédito, financiamento, compras no cartão de crédito, uso de cheque especial 
(quem não tem nenhuma dívida vai pular esta): Você e sua família têm um planejamento 
para o pagamento das dívidas? 

(  )   SIM   (  )  NÃO    
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20 Se você tem, ou se você tivesse alguma dívida, qual seria seu plano para reduzir ou 
quitar as dívidas? (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA) 

a. (  ) USAR SUAS RESERVAS / 
POUPANÇA 

 

b. (  ) CORTAR DESPESAS 

 

c. (  ) AUMENTAR OS GANHOS (Ex: 
Fazer comida ou artesanato pra vender, 
pegar bicos, vender produtos de catálogos 
etc) 

 

d. (  ) DEIXAR DE AJUDAR FAMILIARES 
COM AS CONTAS DELES OU PARAR 

DE DAR PRESENTINHOS 

 

e. (  ) RENEGOCIAR AS DÍVIDAS PARA 
QUE CAIBAM NO MEU 
ORÇAMENTO 

 

f. (   ) OUTRO? QUAL? 
 

_______________ 
_______________ 

g. (  ) NÃO TEMOS PLANOS PARA PAGAR AS DÍVIDAS 
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21 Pensando na sua situação financeira atual, você tem algum plano para melhorá-la? Qual? 
(PODE ASSINALAR MAIS DE UMA) 

a. (  ) CONTROLAR TUDO QUE 
ENTRA E TUDO QUE SAI 

 

b. (  ) AUMENTAR A RESERVA DA 
FAMÍLIA 

 

c. (  ) AUMENTAR OS GANHOS (Ex: 
Fazer comida ou artesanato para vender, 
pegar bicos, vender produtos de catálogos 
etc) 

 

d. (  ) CORTAR GASTOS 

 

e. (  ) RENEGOCIAR AS DÍVIDAS 
PARA QUE CAIBAM NO MEU 
ORÇAMENTO 

 

f. (  ) DEIXAR DE AJUDAR FAMILIARES 
COM AS CONTAS DELES OU PARAR 

DE DAR PRESENTINHOS 

 

g. (   ) CANCELAR O CARTÃO DE 
CRÉDITO (para não cair na tentação de 

comprar alguma coisa e fazer dívidas) 

 

h. (  ) NÃO TEMOS PLANO 
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22 Assinale as colunas SIM, se concordar com as afirmativas, e NÃO, se não concordar. No 
caso de superendividamento, você acha que é possível recorrer a quais órgãos do 
Governo para pedir apoio na renegociação das dívidas? 

 
SIM NÃO 

a. INSS (  ) (  ) 
b. Procon (  ) (  ) 

c. Tribunal da Justiça (  ) (  ) 
d. Defensoria Pública (  ) (  ) 

e. Caixa (  ) (  ) 
f. Secretaria Municipal de Assistência Social (  ) (  ) 

g. CRAS ou Centro de Convivência (  ) (  ) 
h. Banco Central (  ) (  ) 

i. O Governo brasileiro não presta este tipo de 
serviço de apoio à pessoa endividada. (  ) (  ) 

 

23 Você tem interesse em aprender mais sobre como organizar melhor sua vida financeira? 
Quanto? 
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QUESTÕES QUALITATIVAS - Eu e Minha Aposentadoria: organizando a vida financeira 
6) De quais oficinas/momentos da formação você participou? 

 SIM Não OFICINAS 
  (   ) (   ) 1ª Oficina: “De onde meu dinheiro vem, pra onde meu dinheiro vai” 

   (   ) (   ) 2ª Oficina: “Dívidas na ponta do lápis” 

  (   ) (   ) 3ª Oficina: “Planejando meus próximos passos” 

  (   ) (   ) Plantões da calculadora (1 e/ou 2) 
 

7) Assinale quais materiais abaixo foram utilizados nas oficinas de que você participou? 
SIM Não Materiais 

 (   ) (   ) Cartela para preencher os valores: De Onde Vem e pra Onde Vai o Meu 
Dinheiro 

 (   ) (   ) Vídeo, Novela e Radionovela OU Cartazes Pare, Pense e Decida 

 (   ) (   ) Caderneta Controle de Dívidas 

 (   ) (   ) Cartela Comparativo de Dívidas 

 (   ) (   ) Imã do Farol (Pare, Pense e Decida) 

 (   ) (   ) Cartela Meus Próximos Passos 

 (   ) (   ) Calendário de contas fixas e dívidas do mês 
 

8) Assinale abaixo qual sua opinião sobre o uso dos materiais apresentados nas oficinas. 
Marque com um “X”:  

a. Cartela para preencher os valores: De Onde Vem e pra Onde Vai o Meu Dinheiro 
Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 
b. Vídeo, Novela e Radionovela OU Cartazes Pare, Pense e Decida 

Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 
c. Caderneta Controle de Dívidas 

Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 
d. Cartela Comparativo de Dívidas 

Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 
e. Imã do Farol (Pare, Pense e Decida) 

Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 
f. Cartela Meus Próximos Passos 

Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 

 
g. Calendário de contas fixas e dívidas do mês 

Muito fácil Simples Médio Complicado Muito difícil 
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9) Assinale abaixo quais materiais você continuou usando após as oficinas e por quanto 
tempo: 

4.1) Cartela para preencher os valores: De Onde Vem e pra Onde Vai o Meu Dinheiro 
a.(   ) Não usei            b. (   ) menos de 1 mês   c. (   ) entre 1 e 2 meses   

d. (   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 

4.2) Caderneta Controle de Dívidas 
a.(   ) Não usei  b.(   ) menos de 1 mês   c.(   ) entre 1 e 2 meses    

d.(   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 

4.3) Cartela Comparativo de Dívidas 
a.(   ) Não usei  b.(   ) menos de 1 mês   c.(   ) entre 1 e 2 meses    

d.(   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 

4.4) Cartela Meus Próximos Passos 
a.(   ) Não usei  b.(   ) menos de 1 mês   c.(   ) entre 1 e 2 meses    

d.(   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 

4.5) Calendário de contas fixas e dívidas do mês 
a.(   ) Não usei  b.(   ) menos de 1 mês   c.(   ) entre 1 e 2 meses    

d.(   ) entre 2 e 4 meses    e.(   ) continua usando 

 

5. As explicações e orientações recebidas nas oficinas lhe ajudaram a compreender os 
temas de Educação Financeira? 

(    ) (    ) (    ) 

AS AULAS AJUDARAM MUITO, 
APENAS COM O MATERIAL EU 

NÃO APRENDERIA 

AS AULAS AJUDARAM UM 
POUCO, MAS APRENDI MESMO 

USANDO O MATERIAL 

EU APRENDERIA SOMENTE 
COM O MATERIAL E NÃO 
PRECISARIA DAS AULAS 
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11. APÊNDICE B – Apêndice metodológico da 
Avaliação de Impacto 

 A avaliação de impacto possibilita estabelecer relações de causalidade entre a 

participação em um programa e mudanças em variáveis que representam os objetivos daquele 

programa. O efeito causal é uma estimativa do efeito puro do programa analisado, isolando 

outros efeitos que possam estar influenciando os resultados de seus beneficiários.  

 Um problema na estimação do efeito causal é a obtenção do contrafactual, ou 

seja, saber o que teria ocorrido com o indivíduo que teve acesso ao programa caso ele não 

tivesse participado do programa. O problema de obtenção do contrafactual ocorre porque 

não é possível observar o mesmo indivíduo simultaneamente participando e sem participar 

do programa. A comparação do mesmo indivíduo em dois momentos do tempo, em geral, 

não resultará em uma boa estimativa do impacto do programa, pois outros fatores que afetam 

os resultados do programa podem ter mudado desde que ele foi introduzido. Dessa forma, 

não é possível recuperar o impacto do programa para um dado indivíduo.  

 Todavia, podemos obter o efeito médio do programa sobre um grupo de pessoas 

(grupo de tratamento) ao compará-los com um grupo parecido de pessoas que não participou 

do programa (grupo de comparação ou controle). O grupo de comparação é um grupo de 

indivíduos que, na ausência do programa, teriam resultados semelhantes aos participantes 

nos indicadores de resposta. 

 Uma dificuldade na construção de um bom grupo de comparação é o viés de 

seleção, que ocorre quando os indivíduos são selecionados para participar do programa com 

base em características que afetam também os indicadores de resposta do programa, sendo 

difícil separar o impacto do programa dos demais fatores que levaram à seleção dos 

participantes. 

 Uma forma de eliminar o viés de seleção é a aleatorização dos indivíduos para os 

grupos de tratamento ou controle, ou seja, a partir de um sorteio dividir as pessoas elegíveis 

ao programa em dois grupos: pessoas que participarão do programa (grupo de tratamento) e 

pessoas que não participarão do programa naquele momento (grupo de comparação). Após 
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esse sorteio, o impacto médio do programa pode ser estimado pela diferença nas médias do 

grupo de tratamento em controle em termos dos indicadores de resultados do programa.2 

 A randomização utilizada na avaliação de impacto do Programa de Educação 

Financeira para Adultos foi realizada por meio de pares: dentro de cada dupla ou trio 

unidades foram aleatoriamente sorteadas para tratamento e controle. Uma vantagem desse 

formato de aleatorização é a garantia da validade interna3, sendo possível recuperar o efeito 

causal do tratamento ao mantermos na amostra apenas os pares nos quais se mantiveram 

indivíduos tratados e controles, mesmo quando há falhas no processo de execução da 

avaliação. Uma das especificações realizadas na avaliação de impacto utiliza somente 

indivíduos que possuíam os pares intactos no follow-up, mas devido à redução na amostra 

ao consideramos apenas os pares completos, testamos outras especificações com toda a 

amostra que respondeu a ambos os questionários.  

Para obtenção do parâmetro de interesse, o Efeito Médio do Tratamento (coeficiente τ), foi 

estimado a equação abaixo: 

𝑌 =  𝛼  + 𝜏𝑇𝑟𝑎𝑡 +  𝛽𝑌 + 𝛾𝑋  + 𝜀           (1) 

 

Em (1), 𝑌  são os indicadores utilizados para medir a efetividade do programa 

de educação financeira (ex: poupança, conhecimento em educação financeira, etc.), após à 

participação no programa; 𝑇𝑟𝑎𝑡  = 1 indica que a pessoa participou de ao menos uma oficina 

de educação financeira e 𝑇𝑟𝑎𝑡  = 0 indica que a pessoa não realizou nenhuma oficina de 

educação financeira; 𝑌  são os indicadores de resposta em momento anterior à realização 

do programa. A inclusão do indicador de resposta em momento anterior ao curso de 

                                                 

 

 

2 Como análise complementar, calculamos para cada indicador de resposta analisado o efeito mínimo detectável, 

ou seja, dado o tamanho da nossa amostra, a menor diferença entre as médias de tratados e controles (em 

termos absolutos), para a qual conseguiríamos rejeitar a hipótese nula de que não houve impacto do programa. 

3  A validade interna de um programa é obtida quando o impacto estimado desse programa não está sendo 

afetado por outros fatores não relacionados ao programa.  
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educação financeira aumenta a precisão das nossas estimativas, aumentando a probabilidade 

de captarmos efeitos do programa de menor magnitude.   

Quando o recebimento do tratamento é aleatorizado, mas depende de determinadas 

características, é necessário acrescentar essas variáveis na análise de regressão para remover 

completamente o viés de seleção. Como no sorteio que realizamos, os indivíduos foram 

pareados com base em algumas características observáveis, incluímos essas variáveis no 

modelo, que são representadas por 𝑋  . As características que incluímos representam 

características iniciais dos indivíduos analisados como cidade, grau de escolaridade, idade, 

etc. 

Por fim, 𝜀  é o termo de erro idiossincrático dos indivíduos, que representa outros fatores 

que influenciam a variável de resposta e que não são capturados por nossas variáveis de 

controle. Como houve aleatorização do tratamento, o termo de erro será não-correlacionado 

com a participação no curso de educação financeira. Os erros-padrão foram clusterizados no 

nível do centro de referência, pois é esperado que pessoas que frequentam o mesmo centro 

sejam mais parecidas entre si.  

Como o método de randomização garante que o grupo de tratamento e controle sejam 

semelhantes em todas as características, exceto na participação no programa, uma forma de 

testar a validade da aleatorização, mesmo quando há dificuldades no processo de execução 

da avaliação, é checar se o grupo de participantes é parecido com o grupo de comparação, 

em termos de características prévias ao programa. Realizamos teste de igualdade de médias 

(testes t) e teste de distribuição (teste de Kolgomorov-Smirnov), com a finalidade de checar 

a semelhança dos grupos. Os testes realizados não mostram diferenças expressivas entre os 

participantes e não participantes, sugerindo a validade da aleatorização realizada. Todavia, 

como análise da robustez de nossos resultados, iremos utilizar técnicas estatísticas que lidam 

com as falhas na execução do processo de randomização.  

Como primeira análise da robustez das nossas estimativas, estimamos o impacto do 

programa através da metodologia de diferenças-em-diferenças. O estimador de diferenças-

em-diferenças compara a evolução dos indicadores de resultado dos grupos de tratamento e 

controle em período anterior e posterior à implementação do programa, controlando por 

possíveis diferenças prévias entre os grupos não capturadas pelas características observadas 

no questionário. A aleatorização garante que os grupos de tratamento e controle sejam 

semelhantes tanto em características observáveis quanto não observáveis, porém dificuldades 
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na implementação da avaliação de impacto, como redução da amostra, pessoas que não 

seguem o status de tratamento sorteado, etc., poderiam levar a diferenças em características 

não observáveis dos indivíduos e o método de diferenças-em-diferenças permite lidar com 

as heterogeneidades não observadas que são constantes no tempo. 

 

Um desafio ao implementarmos o método de aleatorização em políticas públicas é que, 

diferentemente do que ocorre em experimentos em laboratório, não podemos controlar 

perfeitamente se cada indivíduo se manterá no grupo que foi alocado inicialmente, ou seja, 

não podemos garantir que quem foi sorteado para o tratamento irá de fato frequentar as 

oficinas e quem foi alocado para controle não realizará nenhuma oficina. Esse problema é 

denominado de partial compliance, e nos defrontamos com ele na avaliação de impacto do 

programa de educação financeira, em especial porque uma parcela considerável foi sorteada 

para realizar o programa e não frequentou nenhuma oficina (14% para aposentados e 31% 

para as beneficiárias do Bolsa Família).   

Para termos indícios se o problema de partial compliance levou a estimativas viesadas dos 

efeitos médios do programa, realizamos testes de endogeneidade (testes Durbin-Wu-

Hausman), cuja hipótese nula é que os efeitos estimados por Mínimos Quadrados Ordinários 

estarem corretos (serem consistentes). Em grande parte dos indicadores analisados, não 

rejeitamos a hipótese de inexistência de viés do estimador de MQO, sugerindo que as análises 

por MQO (estimação da equação (1)) são suficientes para obtenção do efeito causal do curso 

de educação financeira. 

Uma metodologia que lida com potenciais vieses de seleção decorrentes do partial compliance 

dos grupos é a comparação dos grupos de tratamento e controle determinados pelo sorteio, 

independente da adesão ou não às oficinas de educação financeira. Ou seja, comparam-se as 

médias de quem foi inicialmente sorteado para participar do curso com as médias de pessoas 

sorteadas para o grupo de comparação, independente da pessoa ter realizado o curso de 

educação financeira. O estimador obtido a partir dessa comparação de médias é denominado 

Intention-to-Treat (ITT), e recupera o efeito causal do oferecimento do curso de educação 

financeira. Em muitos casos, o efeito do oferecimento do curso já é o efeito de interesse para 

os formuladores de uma política, pois na expansão daquele programa é possível que nem 

todos os potenciais beneficiários participarão dele efetivamente, e esse efeito nos dará o 
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efeito sobre o público-alvo caso a política não tenha adesão de todos indivíduos para o qual 

ela foi oferecida. 

Em grande parte dos casos, contudo, os gestores da política estão interessados no efeito da 

participação do programa sobre os beneficiados, não do oferecimento do programa. Uma 

metodologia que nos permite recuperar o efeito da participação no programa mesmo quando 

há partial compliance é o estimador de variáveis instrumentais (IV), onde utilizaremos o sorteio 

ao tratamento como instrumento para a participação efetiva nas oficinas. Esse estimador nos 

dá um efeito conhecido como Local Average Treatment Effect (LATE), que reflete o efeito sobre 

as pessoas para as quais a participação no tratamento foi afetada pelo sorteio, ou seja, pessoas 

que não teriam participado do curso se não fossem sorteadas, mas o sorteio as induziu a 

frequentar as oficinas4.  

Por fim, outro potencial problema que pode ocorrer na abordagem de aleatorização é o atrito 

amostral, ou seja, o fato de não observarmos todos os indivíduos que participaram da 

primeira etapa da pesquisa (linha de base) no segundo campo (follow-up). Se a perda de 

pessoas na amostra não estiver relacionada com o tratamento, o atrito não será um problema 

tão grave5, pois não gera viés nos efeitos estimados do programa. 

Uma primeira análise para verificar se o atrito é um problema para a avaliação de impacto 

consta em verificar se os níveis de atrito são semelhantes no tratamento e controle, comparar 

se as pessoas que participaram somente do primeiro questionário diferem sistematicamente 

das pessoas que participaram de ambos os questionários e verificar se a redução da amostra 

levou a diferenças entre os participantes e o grupo de comparação. 

Observamos que há uma evasão menor das pessoas que foram sorteadas para participar das 

oficinas em comparação com os sorteados para o grupo de comparação. Adicionalmente, 

nota-se que as pessoas evadidas diferem dos que permaneceram em características iniciais 

(como escolaridade, parcela que possui casa própria, etc.). Contudo, o atrito amostral não 

                                                 

 

 

4 Essas pessoas são denominadas de compliers pela literatura. 

5 Mesmo no caso do atrito aleatório, há uma redução da amostra, aumentando os efeitos mínimos que 

conseguiremos captar na avaliação de impacto. 
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leva diferenças expressivas nas características observáveis dos grupos de tratamento e 

controle, o que sugere que nosso grupo de comparação permanece um bom contrafactual 

para os participantes dos cursos de educação financeira.  

Apesar dos testes realizados não sugerirem que o atrito não levará a viés em nossa análise, 

realizamos uma análise complementar estimando limites (bounds) não paramétricos para os 

efeitos do programa de educação financeira, ou seja, limites superiores e inferiores para o 

efeito do programa. Utilizamos os limites descritos por Lee (2009), que são justamente 

adequados para casos nos quais houve aleatorização do tratamento.  Porém, como os 

intervalos que obtivemos nessa análise foram muito amplos, devido ao tamanho do atrito 

amostral, a análise usando a metodologia de limites não paramétricos levou a resultados 

inconclusivos. 
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12. APÊNDICE C – Estimações e gráficos 
representativos dos impactos detectados 

 

Estimações Completas – Modalidade aposentados de baixa renda 

Estimação 1. Impacto do programa sobre o índice de conhecimento 

em planejamento da vida financeira (Indicador 7) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelo           (1)               (2)                (3)                    (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou          0.189**         0.139*          0.132          0.0806    

                  (0.027)         (0.090)         (0.118)         (0.211)    
 

ind_conhecimento_baseline                          0.304***        0.266***        0.284*** 
                                  (0.000)         (0.000)         (0.000)    

 

d_Superendividado                                                -0.0657          -0.119*   
                                                  (0.356)         (0.083)    

 

idade                                             -0.0139***      -0.0139*** 
                                                  (0.005)         (0.002)    

 

d_homem                                             0.184*         0.0944    
                                                  (0.081)         (0.294)    

 

d_ensino_superior                                        0.477**         0.498*** 
                                                  (0.014)         (0.002)    

 

d_EM_Incompleto                                      0.633***        0.635*** 
                                                  (0.000)         (0.000)    

 

d_EF2_Incompleto                                       0.344**         0.339**  
                                                  (0.038)         (0.014)    

 

d_EF1_Incompleto                                       0.213           0.227*   
                                                  (0.169)         (0.079)    

 

d_EM_Completo                                         0.350*          0.377**  
                                                  (0.050)         (0.017)    

 

_cons               1.816***        1.298***        2.052***        2.066*** 
                  (0.000)         (0.000)         (0.000)         (0.000)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     610             610             596             596    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 2. Impacto do programa sobre a proporção da renda gasta 

com necessidades básicas (Indicador 8) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelo           (1)               (2)                (3)                    (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou          0.110           0.162           0.174           0.201**  

                  (0.379)         (0.151)         (0.122)         (0.032)    
 

PropRenda_necbásicas_baseline               0.0873***       0.0718**        0.0856**  
                                  (0.005)         (0.031)         (0.010)    

 
d_Superendividado                                                0.152           0.165    

                                                  (0.264)         (0.182)    
 

idade                                            -0.00280        -0.00241    
                                                  (0.754)         (0.801)    

 
d_homem                                            -0.104         -0.0980    

                                                  (0.259)         (0.328)    
 

d_ensino_superior                                        0.376           0.309    
                                                  (0.139)         (0.254)    

 
d_EM_Incompleto                                      0.0653          0.0643    

                                                  (0.512)         (0.559)    
 

d_EF2_Incompleto                                       0.213*          0.171    
                                                  (0.056)         (0.122)    

 
d_EF1_Incompleto                                       0.274**         0.213*   

                                                  (0.040)         (0.091)    
 

d_EM_Completo                                         0.243           0.213    
                                                  (0.257)         (0.292)    

 
_cons               0.791***        0.601***        0.563           0.545    

                  (0.000)         (0.000)         (0.414)         (0.455)    
---------------------------------------------------------------------------- 

N                     512             407             397             397    
---------------------------------------------------------------------------- 

p-values in parentheses 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 3. Impacto do programa sobre a auto declaração de 

inadimplência (Indicador 9) 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

Modelo           (1)               (2)                (3)                    (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 

frequentou        -0.0237         -0.0280         -0.0295         -0.0582*   
                  (0.375)         (0.280)         (0.249)         (0.057)    

 
auto_class_está_inadimplente_baseline              0.106***       0.0715*         0.0702    

                                  (0.008)         (0.098)         (0.109)    
 

d_Superendividado                                                0.113**         0.117**  
                                                  (0.010)         (0.012)    

 
idade                                            -0.00228        -0.00214    

                                                  (0.308)         (0.357)    
 

d_homem                                             0.148***        0.141**  
                                                  (0.009)         (0.011)    

 
d_ensino_superior                                       0.0761          0.0843    

                                                  (0.321)         (0.245)    
 

d_EM_Incompleto                                      -0.0267         -0.0410    
                                                  (0.633)         (0.485)    

 
d_EF2_Incompleto                                       0.00218         -0.0116    

                                                  (0.960)         (0.785)    
 

d_EF1_Incompleto                                       0.000692         -0.0122    
                                                  (0.985)         (0.768)    

 
d_EM_Completo                                        0.0633          0.0561    

                                                  (0.232)         (0.292)    
 

_cons               0.122***        0.103***        0.207           0.223    
                  (0.000)         (0.000)         (0.240)         (0.224)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     610             610             596             596    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
 
. 
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Estimação 4. Impacto do programa sobre a capacidade de pagar suas 

dívidas (Indicador 10) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelo           (1)               (2)                (3)                    (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou         0.0310          0.0545*         0.0552*         0.0762**  

                  (0.277)         (0.094)         (0.087)         (0.048)    
 

I10_pg_sua_dívidas_baseline                        0.126***       0.0884*         0.0824*   
                                  (0.004)         (0.050)         (0.072)    

 
d_SE                                               -0.130**        -0.134**  

                                                  (0.014)         (0.016)    
 

idade                                          -0.0000825       -0.000279    
                                                  (0.970)         (0.903)    

 
d_homem                                            -0.129**        -0.114**  

                                                  (0.027)         (0.043)    
 

d_ensino_superior                                        -0.115          -0.119    
                                                  (0.221)         (0.196)    

 
d_EM_Incompleto                                      0.0156          0.0309    

                                                  (0.803)         (0.646)    
 

d_EF2_Incompleto                                       -0.00917         0.00231    
                                                  (0.861)         (0.963)    

 
d_EF1_Incompleto                                       0.00131          0.0108    

                                                  (0.976)         (0.818)    
 

d_EM_Completo                                       -0.0546         -0.0494    
                                                  (0.422)         (0.462)    

 
_cons               0.866***        0.760***        0.856***        0.855*** 

                  (0.000)         (0.000)         (0.000)         (0.000)    
---------------------------------------------------------------------------- 

N                     567             489             475             475    
---------------------------------------------------------------------------- 

p-values in parentheses 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 5. Impacto do programa sobre o planejamento para quitar 

as dívidas (Indicador 11) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelo                      (1)             (2)             (3)             (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou         0.0379          0.0153          0.0328          0.0425    

                  (0.622)         (0.841)         (0.724)         (0.650)    
 

I11_tem_planos_quitar_dívidas_baseline               -0.0155         -0.0198         -0.0766    
                                  (0.835)         (0.779)         (0.307)    

 
d_Superendividado                                                0.0777          0.0465    

                                                  (0.373)         (0.533)    
 

idade                                           -0.000598        0.000195    
                                                  (0.942)         (0.982)    

 
d_homem                                            0.0327          0.0116    

                                                  (0.758)         (0.919)    
 

d_ensino_superior                                        0.336*          0.370*   
                                                  (0.088)         (0.070)    

 
d_EM_Incompleto                                      0.138           0.169    

                                                  (0.556)         (0.483)    
 

d_EF2_Incompleto                                       0.220           0.281    
                                                  (0.205)         (0.101)    

 
d_EF1_Incompleto                                       0.242           0.270    

                                                  (0.160)         (0.128)    
 

d_EM_Completo                                         0.260           0.229    
                                                  (0.196)         (0.252)    

 
_cons               0.700***        0.751***        0.521           0.485    

                  (0.000)         (0.000)         (0.348)         (0.410)    
---------------------------------------------------------------------------- 

N                     233             140             137             137    
---------------------------------------------------------------------------- 

p-values in parentheses 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 6. Impacto do programa sobre a proporção de 

aposentados que reporta ter dívidas 

 
------------------------------------------------------------ 
Modelo               (1)                (2)                   (3)    
------------------------------------------------------------ 

_Ifrequent~1       0.0833*         0.0859*         0.0592    
                  (0.078)         (0.062)         (0.204)    

 
_Idepois_1        -0.0625**       -0.0552*        -0.0552*   

                  (0.049)         (0.090)         (0.091)    
 

_IfreXdep_~1      -0.0780         -0.0854*        -0.0854*   
                  (0.113)         (0.088)         (0.089)    

 
d_SE                                0.258***        0.255*** 

                                  (0.000)         (0.000)    
 

idade                            -0.00381*       -0.00326    
                                  (0.078)         (0.132)    

 
d_homem                            0.0454          0.0494    

                                  (0.378)         (0.329)    
 

ensino_sup~r                       0.0472          0.0597    
                                  (0.504)         (0.344)    

 
EM_Incompl~o                       0.0777          0.0802    

                                  (0.212)         (0.241)    
 

EF2_Incomp~o                       0.0139          0.0165    
                                  (0.763)         (0.730)    

 
EF1_Incomp~o                       0.0358          0.0359    

                                  (0.377)         (0.408)    
 

EM_Completo                        0.0401          0.0300    
                                  (0.507)         (0.635)    

 
_cons               0.257***        0.408**         0.385**  

                  (0.000)         (0.015)         (0.024)    
------------------------------------------------------------ 

N                    1220            1192            1192    
------------------------------------------------------------ 

p-values in parentheses 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 7. Impacto do programa sobre o hábito de calcular o saldo 

mensal (receitas-despesas) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelo           (1)               (2)                (3)                    (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou         0.0512          0.0560          0.0527          0.0840*   

                  (0.230)         (0.185)         (0.226)         (0.096)    
 

calcula_saldo_baseline                        0.147***        0.137***        0.126*** 
                                  (0.000)         (0.001)         (0.003)    

 
d_Superendividado                                              -0.0534         -0.0536    

                                                  (0.236)         (0.252)    
 

idade                                            0.000484        0.000882    
                                                  (0.883)         (0.782)    

 
d_homem                                          -0.00257         -0.0320    

                                                  (0.965)         (0.623)    
 

d_ensino_superior                                        0.115          0.0905    
                                                  (0.270)         (0.345)    

 
d_EM_Incompleto                                      -0.0633         -0.0781    

                                                  (0.463)         (0.381)    
 

d_EF2_Incompleto                                       0.0490          0.0367    
                                                  (0.490)         (0.595)    

 
d_EF1_Incompleto                                       0.0607          0.0330    

                                                  (0.341)         (0.618)    
 

d_EM_Completo                                        0.0882          0.0634    
                                                  (0.207)         (0.378)    

 
_cons               0.671***        0.587***        0.532**         0.516**  

                  (0.000)         (0.000)         (0.036)         (0.036)    
---------------------------------------------------------------------------- 

N                     610             610             596             596    
---------------------------------------------------------------------------- 

p-values in parentheses 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

  



 

 
 

METAS Sociais – contatos 
www.metassociais.com.br 
F: (11) 2613.4662 

Relatório Final 
Pg. 90 

 

Estimações Completas – Modalidade beneficiárias do Bolsa Família 

 

Estimação 8. Impacto sobre a proporção da renda gasta com 

necessidades básicas e micro e pequenas empresas (Indicador 1) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelo                  (1)             (2)                (3)                  (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou          0.122          -0.259          -0.146          -0.156    

                  (0.702)         (0.125)         (0.286)         (0.245)    
 

Prop_renda_nec_básicas_baseline                     -0.00713        -0.00593        -0.00715    
                                  (0.779)         (0.844)         (0.821)    

 

idade                                             0.00407         0.00467    
                                                  (0.493)         (0.417)    

 

d_homem                                            -0.168          -0.110    
                                                  (0.200)         (0.458)    

 

d_ensino_superior                                        0.853           0.859    
                                                  (0.234)         (0.240)    

 

d_EM_Incompleto                                        0.109           0.104    
                                                  (0.571)         (0.597)    

 

d_EF2_Incompleto                                       0.0519          0.0728    
                                                  (0.754)         (0.666)    

 

d_EF1_Incompleto                                      -0.0164         -0.0493    
                                                  (0.914)         (0.771)    

 

d_EM_Completo                                         0.168           0.172    
                                                  (0.672)         (0.674)    

 

d_casa_propria                                       -0.298          -0.252    
                                                  (0.235)         (0.347)    

 

renda_max                              -0.0000847      -0.0000492    
                                                  (0.643)         (0.794)    

 

d_ribeirinha                                        1.394           1.494    
                                                  (0.309)         (0.281)    

 

d_urbana                                           -0.114          -0.308    
                                                  (0.594)         (0.124)    

 

_cons               1.093***        1.190***        1.201**         1.275*** 
                  (0.000)         (0.000)         (0.017)         (0.008)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     331             207             207             207    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 9. Impacto sobre a proporção de BBFs que financiaram ao 

menos uma emergência com recursos próprios nos 3 meses de 

referência (Indicador 2) 

---------------------------------------------------------------------------- 
          Modelo     (1)                  (2)               (3)                (4)              

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou    0.0348**        0.0338**        0.0375**        0.0444*** 

                  (0.041)         (0.039)         (0.030)         (0.006)    
 

Financiou_emergencia_baseline                        0.194***        0.190***        0.191*** 
                                  (0.000)         (0.000)         (0.000)    

 

idade                                           -0.000336       -0.000350    
                                                  (0.565)         (0.563)    

 

d_homem                                              -0.0312         -0.0285    
                                                  (0.328)         (0.335)    

 

d_ensino_superior                                       0.0557          0.0540    
                                                  (0.330)         (0.368)    

 

d_EM_Incompleto                                       0.0124         0.00474    
                                                  (0.619)         (0.851)    

 

d_EF2_Incompleto                                       0.0176          0.0186    
                                                  (0.473)         (0.454)    

 

d_EF1_Incompleto                                       0.0285          0.0256    
                                                  (0.350)         (0.380)    

 

d_EM_Completo                                        0.0240          0.0163    
                                                  (0.421)         (0.608)    

 

d_casa_propria                                       0.0199          0.0197    
                                                  (0.197)         (0.222)    

 

renda_max                               0.0000129       0.0000109    
                                                  (0.242)         (0.289)    

 

d_ribeirinha                                      0.0564***       0.0101    
                                                  (0.000)         (0.782)    

 

d_urbana                                         0.0121         0.00509    
                                                  (0.448)         (0.890)    

 

_cons       0.654***        0.538***        0.495***        0.506*** 
                  (0.000)         (0.000)         (0.000)         (0.000)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     532             532             530             530    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 10. Percentual de BBFs que tem poupança (Indicador 3a) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelo              (1)                (2)                  (3)                  (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 

frequentou         0.0578       0.0589          0.0884*          0.115**  
                  (0.334)         (0.316)         (0.076)         (0.012)    

 

Tem_poupança_baseline                        0.381***        0.372***        0.351*** 
                                  (0.000)         (0.000)         (0.000)    

 

idade                                             0.00196         0.00213    
                                                  (0.253)         (0.228)    

 

d_homem                                            -0.145          -0.163*   
                                                  (0.153)         (0.075)    

 

d_ensino_superior                                        0.231           0.249*   
                                                  (0.122)         (0.097)    

 

d_EM_Incompleto                                       0.0609          0.0402    
                                                  (0.485)         (0.664)    

 

d_EF2_Incompleto                                      0.00570         0.00604    
                                                  (0.943)         (0.942)    

 

d_EF1_Incomp~o                                       0.0592          0.0466    
                                                  (0.522)         (0.612)    

 

d_EM_Completo                                         0.131           0.123    
                                                  (0.184)         (0.228)    

 

d_casa_propria                                       0.0624          0.0425    
                                                  (0.172)         (0.327)    

 

renda_max                                   0.0000244       0.0000206    
                                                  (0.430)         (0.494)    

 

d_ribeirinha                                        0.440***        0.257**  
                                                  (0.000)         (0.050)    

 

d_urbana                                           0.0503          0.0411    
                                                  (0.309)         (0.480)    

 

_cons               0.325***        0.244***      -0.0342        -0.00345    
                  (0.000)         (0.000)         (0.769)         (0.976)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     520             506             504             504    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 11. % que conseguiu poupar nos 3 meses de referência 

(Indicador 3b) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelos            (1)                 (2)                  (3)                 (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 

frequentou     0.143**         0.131**         0.154***        0.193*** 
                  (0.010)         (0.017)         (0.002)         (0.000)    

 

Conseguiu_poupar_3meses_baseline                        0.305***        0.283***        0.271*** 
                                  (0.000)         (0.000)         (0.000)    

 

idade                                             0.00235         0.00211    
                                                  (0.242)         (0.286)    

 

d_homem                                            -0.159          -0.141    
                                                  (0.188)         (0.169)    

 

d_ensino_superior                                        0.165           0.144    
                                                  (0.280)         (0.402)    

 

d_EM_Incompleto                                        0.160           0.112    
                                                  (0.157)         (0.328)    

 

d_EF2_Incompleto                                        0.141           0.129    
                                                  (0.187)         (0.242)    

 

d_EF1_Incompleto                                       0.0886          0.0539    
                                                  (0.383)         (0.594)    

 

d_EM_Completo                                         0.263**         0.205*   
                                                  (0.020)         (0.083)    

 

d_casa_propria                                       0.0590          0.0572    
                                                  (0.327)         (0.343)    

 

renda_max                                 0.0000583*      0.0000581*   
                                                  (0.094)         (0.087)    

 

d_ribeirinha                                        0.302***       0.0737    
                                                  (0.000)         (0.410)    

 

d_urbana                                           0.0283          0.0691    
                                                  (0.734)         (0.305)    

 

_cons         0.336***        0.279***      -0.0921         -0.0837    
                  (0.000)         (0.000)         (0.561)         (0.597)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     494             460             459             459    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 12. Valor médio poupado nos 3 meses de referência 

(Indicador 3c) 

---------------------------------------------------------------------------- 
       Modelos            (1)                (2)                (3)                  (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou        36.85           32.29           29.09           48.35**  

                  (0.269)         (0.121)         (0.162)         (0.032)    
 

Valor_poupado_3m_baseline                        1.071***        0.982***        0.977*** 
                                  (0.000)         (0.000)         (0.000)    

 

idade                                            0.000680         -0.0905    
                                                  (0.999)         (0.922)    

 

d_homem                                             165.4           165.3    
                                                  (0.387)         (0.349)    

 

d_ensino_superior                                        317.2**         337.8**  
                                                  (0.049)         (0.041)    

 

d_EM_Incompleto                                        62.65           45.15    
                                                  (0.183)         (0.312)    

 

d_EF2_Incompleto                                        47.84           52.15    
                                                  (0.202)         (0.167)    

 

d_EF1_Incompleto                                        30.09           18.58    
                                                  (0.342)         (0.536)    

 

d_EM_Completo                                         120.7*          105.0*   
                                                  (0.096)         (0.088)    

 

d_casa_proria                                       -12.12          -12.52    
                                                  (0.702)         (0.714)    

 

renda_max                                     0.0438*         0.0474**  
                                                  (0.052)         (0.023)    

 

d_ribeirinha                                       -39.59**        -168.0*   
                                                  (0.013)         (0.058)    

 

d_urbana                                            39.52           43.07    
                                                  (0.211)         (0.521)    

 

_cons               79.49***        33.72**        -79.22          -76.69    
                  (0.001)         (0.049)         (0.316)         (0.423)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     507             499             497             497    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

 



 

 
 

METAS Sociais – contatos 
www.metassociais.com.br 
F: (11) 2613.4662 

Relatório Final 
Pg. 95 

 

Estimação 13. Impacto sobre o valor médio poupado – poupança 

formal (Indicador 4) 

---------------------------------------------------------------------------- 
Modelos                  (1)               (2)               (3)               (4)    

---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou          21.15           5.005           13.27           14.68    

                  (0.375)         (0.802)         (0.517)         (0.505)    
 

Valor_poupado_3m_informal_baseline                        0.231***        0.191***        0.192*** 
                                  (0.000)         (0.001)         (0.001)    

 

idade                                               1.679           1.678    
                                                  (0.255)         (0.273)    

 

d_homem                                             142.6           136.7    
                                                  (0.299)         (0.318)    

 

d_ensino_superior                                        166.0*          175.4*   
                                                  (0.094)         (0.081)    

 

d_EM_Incompleto                                        61.06*          57.01    
                                                  (0.093)         (0.116)    

 

d_EF2_Incompleto                                        41.37           37.53    
                                                  (0.115)         (0.160)    

 

d_EF1_Incompleto                                        33.92*          28.22    
                                                  (0.073)         (0.142)    

 

d_EM_Completo                                         167.5**         164.0**  
                                                  (0.025)         (0.028)    

 

d_casa_propria                                       -79.22*         -82.45*   
                                                  (0.070)         (0.083)    

 

renda_max                                     0.0506**        0.0518**  
                                                  (0.033)         (0.030)    

 

d_ribeirinha                                        53.34**         37.20    
                                                  (0.018)         (0.513)    

 

d_urbana                                           -34.68          -6.873    
                                                  (0.358)         (0.865)    

 

_cons       43.80***        36.97***       -47.22          -64.87    
                  (0.002)         (0.009)         (0.562)         (0.394)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     524             519             517             517    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 14. Impacto sobre o valor médio poupado – poupança 

informal (Indicador 5a) 

---------------------------------------------------------------------------- 
   Modelos               (1)               (2)                (3)                 (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 
frequentou         -1.309          -1.368           12.17           16.54*   

                  (0.931)         (0.928)         (0.100)         (0.053)    
 

Valor_poupado_informal_baseline                        0.114*          0.113*          0.130**  
                                  (0.076)         (0.083)         (0.039)    

 

idade                                              -0.237          -0.264    
                                                  (0.659)         (0.614)    

 

d_homem                                            -15.40*         -14.34    
                                                  (0.056)         (0.153)    

 

d_ensino_superior                                        21.15           24.83    
                                                  (0.300)         (0.247)    

 

d_EM_Incompleto                                        24.22           20.21    
                                                  (0.372)         (0.407)    

 

d_EF2_Incompleto                                        7.974           10.32    
                                                  (0.655)         (0.569)    

 

d_EF1_Incompleto                                        5.784           4.754    
                                                  (0.656)         (0.722)    

 

d_EM_Completo                                         40.51**         37.42*   
                                                  (0.034)         (0.057)    

 

d_casa_pro~a                                       -13.73          -12.98    
                                                  (0.469)         (0.488)    

 

renda_max                                     0.00682         0.00675    
                                                  (0.486)         (0.436)    

 

d_ribeirinha                                        137.5           104.8    
                                                  (0.233)         (0.385)    

 

d_urbana                                            14.35*          5.055    
                                                  (0.077)         (0.701)    

 

_cons               38.39**         37.55**         12.43           20.68    
                  (0.013)         (0.015)         (0.691)         (0.517)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     506             503             501             501    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 15. Impacto sobre o valor médio poupado nos 3 meses de 

referência – poupança informal (Indicador 5b) 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
Modelos                (1)                (2)               (3)                  (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 

frequentou          29.42           29.54*          32.73**         44.09*** 
                  (0.101)         (0.100)         (0.040)         (0.007)    

 

Valor_Médio_Poup_3m_baseline                        0.300***        0.270***        0.279*** 
                                  (0.006)         (0.005)         (0.008)    

 

idade                                              -0.781*         -0.786*   
                                                  (0.072)         (0.052)    

 

d_homem                                            -19.73          -18.80    
                                                  (0.145)         (0.359)    

 

d_ensino_superior                                       -7.592          -4.813    
                                                  (0.826)         (0.896)    

 

d_EM_Incompleto                                        35.23           20.74    
                                                  (0.326)         (0.500)    

 

d_EF2_Incompleto                                        5.532           4.660    
                                                  (0.830)         (0.867)    

 

d_EF1_Incompleto                                       -11.24          -18.87    
                                                  (0.637)         (0.457)    

 

d_EM_Completo                                         32.80           18.83    
                                                  (0.240)         (0.528)    

 

d_casa_proria                                        7.591           4.539    
                                                  (0.739)         (0.861)    

 

renda_max                                         0.00492         0.00297    
                                                  (0.560)         (0.657)    

 

d_ribeirinha                                       -28.51          -114.8*** 
                                                  (0.173)         (0.001)    

 

d_urbana                                           -4.090           4.178    
                                                  (0.786)         (0.904)    

 

_cons         33.47**         28.98**         42.52           45.07    
                  (0.015)         (0.038)         (0.296)         (0.410)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     512             508             506             506    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Estimação 16. Impacto sobre o planejamento financeiro quanto ao uso 

do dinheiro (Indicador 6) 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

Modelos                (1)                (2)               (3)                  (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 

frequentou         0.0271          0.0302          0.0192          0.0232    
                  (0.177)         (0.120)         (0.332)         (0.224)    

 

Planeja_uso_dinheiro_baseline                        0.132**         0.140***        0.139*** 
                                  (0.014)         (0.007)         (0.007)    

 

idade                                            0.000485        0.000596    
                                                  (0.682)         (0.610)    

 

d_homem                                            0.0401          0.0320    
                                                  (0.178)         (0.265)    

 

ensino_superior                                        0.109           0.105    
                                                  (0.140)         (0.190)    

 

d_EM_Incompleto                                       0.0510          0.0399    
                                                  (0.342)         (0.420)    

 

d_EF2_Incompleto                                       0.0314          0.0211    
                                                  (0.556)         (0.686)    

 

d_EF1_Incompleto                                       0.0350          0.0263    
                                                  (0.450)         (0.556)    

 

d_EM_Completo                                        0.0552          0.0431    
                                                  (0.264)         (0.389)    

 

d_casa_propria                                     -0.00728         -0.0188    
                                                  (0.819)         (0.530)    

 

renda_max                                       0.0000219*      0.0000169    
                                                  (0.051)         (0.159)    

 

d_ribeirinha                                      -0.0647***       -0.113**  
                                                  (0.002)         (0.027)    

 

d_urbana                                          -0.0398         0.00680    
                                                  (0.277)         (0.902)    

 

_cons       0.509***        0.445***        0.416***        0.396*** 
                  (0.000)         (0.000)         (0.000)         (0.000)    

---------------------------------------------------------------------------- 
N                     532             532             530             530    

---------------------------------------------------------------------------- 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 



 

 
 

METAS Sociais – contatos 
www.metassociais.com.br 
F: (11) 2613.4662 

Relatório Final 
Pg. 99 

 

Estimação 1. Impacto sobre o indicador de conhecimento sobre 

planejamento financeiro (Indicador 7) (O indicador original vai de 0 a 5 e deve ser 

multiplicado por 2 para termos um indicador de 0 a 10) 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
Modelos                (1)                (2)               (3)                  (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 

Ifrequent1      -0.0233         -0.0249         -0.0265    
                  (0.261)         (0.222)         (0.174)    

 

_Idepois_1         0.0202          0.0223          0.0223    
                  (0.306)         (0.266)         (0.267)    

 

_IfreqXdepois1       0.0504**        0.0483*         0.0483*   
                  (0.041)         (0.051)         (0.051)    

 

idade                             0.00110         0.00117    
                                  (0.221)         (0.171)    

 

d_homem                           -0.0105        -0.00927    
                                  (0.757)         (0.781)    

 

d_ensino_superior                       0.0303        0.000791    
                                  (0.553)         (0.987)    

 

d_EM_Incompleto                       0.0345          0.0294    
                                  (0.309)         (0.354)    

 

d_EF2_Incompleto                       0.0102         0.00185    
                                  (0.747)         (0.953)    

 

d_EF1_Incompleto                      0.00265        0.000495    
                                  (0.939)         (0.988)    

 

d_EM_Completo                        0.0497          0.0397    
                                  (0.126)         (0.226)    

 

d_casa_propria                     -0.00864         -0.0152    
                                  (0.633)         (0.392)    

 

d_ribeirinha                      -0.0493**       -0.0586    
                                  (0.013)         (0.207)    

 

d_urbana                           0.0255          0.0559    
                                  (0.287)         (0.119)    

 

_cons         0.489***        0.413***        0.398*** 
                  (0.000)         (0.000)         (0.000)    

------------------------------------------------------------ 
N                    1064            1062            1062    

------------------------------------------------------------ 
p-values in parentheses 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Modalidade Aposentados de Baixa Renda 

 
Figura 5. % de aposentados que calcula seu saldo mensal 

 
 
 

Figura 6. I8. Elevou a proporção da renda gasta com necessidades 
básicas (alimentação, moradia, saúde) 
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Figura 7. I9. % de aposentados que se autodeclaram inadimplentes 

 
 
 

Figura 8. I10. Impacto sobre o endividamento 
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Modalidade Beneficiárias do Bolsa Família 

Figura 1. I2. Aumentou o percentual de mulheres que conseguem 
financiar ao menos uma emergência 

 

 

Figura 2. I3.Aumentou a poupança ou reserva de dinheiro (1) 
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Figura 3. I3. Aumentou a poupança ou reserva de dinheiro (2) 

 

 

Figura 4. I3. Aumentou a poupança ou reserva de dinheiro (3) 
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Figura 5. I5. Aumentou a poupança informal 

 

 

Figura 6. I5. Aumentou a poupança informal 
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Figura 7. I6.Houve melhora no planejamento do orçamento 

 
 
 

Figura 8. I7. Houve ganho de conhecimento sobre planejamento do 
financeiro 
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