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Educação Financeira:  
conceito e importância no Brasil

1 Introdução

A educação financeira vem ganhando ênfase nos últimos anos de forma global, principal-
mente em decorrência da crise econômica de 2008 e das ondas de inadimplência no mercado 
de crédito que a seguiram. 

No Brasil, acompanhando essa tendência, as iniciativas em educação financeira estão em 
expansão. O último Mapeamento Nacional de Iniciativas de Educação Financeira, realizado em 
2018, contabilizou 1.383 iniciativas, número 72% maior que o de 2013, quando foram regis-
tradas 803 ações nesse tema. Entre 2013 e 2018, houve aumento de iniciativas gratuitas e em 
escolas, sendo que as efetuadas online demonstraram ter maior alcance (ENEF, 2018).   

Seja em momentos de crises ou de crescimento, há riscos e oportunidades que precisam 
ser compreendidos e competências a serem desenvolvidas e postas em prática nesse campo. 
O mundo atual é permeado pelas relações econômicas, sendo a dimensão financeira da vida 
do indivíduo importante fator para seu bem-estar. E essa dimensão vem se tornando cada vez 
mais complexa, com um mercado formado por novos atores, novas tecnologias, e por produtos 
financeiros, de seguros, investimentos e previdência mais sofisticados, mais diversos e mais 
facilmente disponíveis. Soma-se a isso o fato de que, fora do âmbito financeiro, as opções de 
produtos de consumo também se diversificam, possibilitando uma gama de escolhas.

A educação financeira permite ao indivíduo desenvolver conhecimentos, comportamen-
tos e atitudes que o auxiliam a tomar decisões financeiras autônomas e responsáveis nesse 
cenário de grande complexidade e mudanças (OCDE, 2005). Segundo a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005b) há evidências de que, em muitos casos, 
os problemas de dívidas são causados mais pela falta de educação financeira básica do que pela 
falta de renda.

Ao desenvolver habilidades e segurança para identificar oportunidades e riscos e esti-
mular atitudes mais responsáveis com relação a escolhas financeiras, a educação financeira fa-
vorece o hábito de poupar, contribui para o aumento da resiliência e para melhor avaliação de 
quais produtos – sejam financeiros, de investimentos, de seguros ou previdência – são mais 
adequados a cada situação. Isso pode ter reflexos no bem-estar individual e beneficia, também, 
a economia como um todo. Porém, a educação financeira não deve ser vista como uma solução 
milagrosa capaz de curar, sozinha, todos os males. Precisa estar associada a políticas públicas 
voltadas também para a inclusão financeira e para a proteção ao consumidor e não substitui 
uma boa regulação das instituições financeiras.



Efeitos de Longo Prazo da Educação Financeira em Escolas Brasileiras:
evidências e sugestões de políticas     5  

2  O contexto brasileiro

A necessidade de promover a educação financeira no Brasil fica evidente quando se 
olham dados recentes. De acordo com o Relatório de Cidadania Financeira (BANCO CENTRAL, 
2018), com base em dados da pesquisa internacional Global Findex, o comportamento de pou-
par dos brasileiros é menos frequente em comparação aos países em desenvolvimento da Amé-
rica Latina e aos países de renda per capita em Paridade de Poder de Compra (PPC) semelhante 
à do Brasil. Apesar de a resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentar situações inesperadas 
e de levantar fundos para emergências ter avançado significativamente entre 2014 e 2017, o 
brasileiro ainda recorre principalmente a fontes informais, como família e amigos, para levantar 
esse tipo de recurso. 

Além disso, quando se trata de uso de produtos financeiros, duas das modalidades de 
crédito mais caras disponíveis – o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial – aparecem 
entre as quatro com maior número de tomadores em todas as faixas de renda.

Poupou qualquer quantia no último ano (% da população maior de 15 anos)

2014 2015

Brasil 28% 32%

Países de alta renda: OCDE 71% 73%

Mundo 56% 48%

América Latina e Caribe (exceto países de alta renda) 41% 37%

Países de renda per capita PPC próxima à do Brasil 46% 43%

Fonte: Banco Central, a partir de dados do Global Findex, 2017

Porcentagem da população adulta (maior de 15 anos) para a qual é possível levantar fundos para 
uma emergência

2014 2015

Brasil 35% 46%

Países de alta renda: OCDE 71% 74%

Mundo 60% 54%

América Latina e Caribe (exceto países de alta renda) 46% 41%

Países de renda média alta 65% 53%

Países de renda per capita próxima à do Brasil 53% 50%

Países de renda per capita PPP próxima à do Brasil 57% 49%

Fonte: Banco Central, a partir de dados do Global Findex, 2017
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Modalidades de crédito mais utilizadas em cada faixa de renda – Nº de tomadores – 2017
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A esses aspectos, acrescenta-se o baixo conhecimento econômico e financeiro sobre infor-
mações relevantes para decisões relacionadas a poupança ou investimento, como a taxa de inflação 
no país. Pesquisa do Banco Central (2017) sobre inclusão e educação financeiras (dados de 2015) 
registrou que apenas 27% dos mais de 2 mil respondentes acertaram uma questão básica sobre a 
taxa de inflação vigente no Brasil.1 Essa mesma pesquisa também mostrou que grande parte dos  
brasileiros – 48,9% – não tem outras formas de planejamento para aposentadoria além das 
contribuições para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). E 24,5% das mulheres afirmam 
depender do companheiro para isso. 

Planejamento para aposentadoria

0,3%

0,5%

0,9%

1,4%

2,5%

3,9%

5,0%

9,7%

15,2%

48,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Invisto em imóveis e em outros valores

Investimentos financeiros para venda futura

Investimentos financeiros para renda futura

Invisto em bens para gerar renda futura

fundo de pensão da empresa onde trabalho

Sim, possuo um plano de previdência privada

Outras formas

Depende de seus filhos /outros membros

Depende do seu cônjuge/ companheiro

Sim, apenas contribuindo com o INSS

Fonte: Banco Central do Brasil

Planejamento para aposentadoria – Por sexo
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Mulher Homem

Fonte: Banco Central do Brasil

1 Os participantes podiam escolher dentre as seguintes opções: a) 0% ; b) entre 1 e 3% ; c) entre 4 e 7% ; d) entre 8 e 
11%; e) não sabe. 
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O baixo conhecimento financeiro também atinge os mais jovens. Na prova de letramento 
financeiro do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), avaliação internacio-
nal que mede o desempenho escolar de jovens de 15 anos, aplicada em 2015, o Brasil ficou na 
última colocação entre os 15 países participantes (INEP, s.d). Apenas 2,6% dos estudantes bra-
sileiros conseguiram alcançar o nível mais alto de proficiência (nível 5), o que significa ser capaz 
de analisar produtos financeiros complexos, resolver problemas financeiros não rotineiros e 
demonstrar uma compreensão do cenário financeiro mais amplo. A maioria dos alunos brasi-
leiros – 53,3% – está abaixo do nível 2, considerado como o nível mínimo de proficiência pela 
OCDE, responsável pela avaliação. De acordo com pesquisa do Instituto Interdisciplinaridade 
e Evidências no Debate Educacional (IEDE, 2018), dos 23.141 estudantes brasileiros avaliados, 
6.742 estão no nível 1 e outros 5.949 estão abaixo dele, ou seja: “não são, no geral, capazes 
sequer de reconhecer a diferença entre precisar e querer, nem de tomar decisões simples relati-
vas a gastos diários, competências dominadas por estudantes que estão pelo menos no nível 1”.

3 Educação financeira nas políticas e iniciativas de Estado

No Brasil, a promoção da educação financeira é uma política de Estado, consubstanciada 
na Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), que une os principais atores do governo 
e do setor privado em torno do tema. A Enef foi criada em 2010 com o objetivo de promover a 
educação financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiên-
cia e solidez do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a tomada de decisões conscientes por parte 
dos consumidores. Todas as ações são pautadas pelas diretrizes de gratuidade, prevalência do 
interesse público (sem viés comercial) e atuação em âmbito nacional.

A criação da Enef está em linha com o que preconiza a OCDE e fóruns globais como o G20: 
o estabelecimento de estratégias em nível nacional é uma das melhores formas de evitar dupli-
cação de esforços e assegurar a eficiência e a relevância de programas de educação financeira 
e seus impactos de longo prazo. A estratégia torna-se a principal referência para leis, políticas 
públicas e programas multissetoriais, contribuindo para gerar ampla mobilização. 

Outra ação do Estado que favorece a disseminação em larga escala da educação finan-
ceira no Brasil e ressalta a importância do assunto é a sua inclusão como tema especial na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC).2 Trata-se de um conjunto de diretrizes para a formação da 
grade curricular da educação básica nas escolas de todo o país. A Base orienta a elaboração dos 
currículos tanto nas escolas públicas quanto nas particulares e estabelece as áreas de conheci-
mento obrigatórias e os chamados assuntos especiais ou transversais. Como tema especial, a 
educação financeira não é de ensino obrigatório, “cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de 
acordo com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada” (BRASIL, 2018).  

Essa transversalidade significa que, ao longo da Base, há diversas possibilidades de 
diálogo das questões da educação financeira e de assuntos correlatos, como a educação econô-
mica e a educação para o consumo em quatro áreas de conhecimento: Linguagem (língua por-
tuguesa, arte, língua inglesa), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas (geografia 
e história). Um exemplo é a área do conhecimento da Linguagem, na qual uma das habilidades 
previstas entre o 3º e o 5º anos para língua portuguesa trata especificamente de “ler e com-
preender, com autonomia, boletos, faturas e carnês (...)” (BRASIL, 2018).  

2 O texto completo da BNCC está disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_
EF_110518_versaofinal_site.pdf

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Apesar de esse alinhamento existir nas quatro áreas já citadas, é mesmo em Matemática 
que a educação financeira é citada com mais ênfase. Na unidade temática Números, no ensino 
fundamental, por exemplo, a Base prevê que um aspecto a ser considerado seja o estudo de 
conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. Contextos 
de educação financeira também podem guiar a aquisição de habilidades com relação a por-
centagens, a serem adquiridas entre o 5º e o 9º ano. No ensino médio, em Matemática e suas 
Tecnologias, interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimen-
to humano, taxas de inflação, entre outros) e aplicar conceitos matemáticos no planejamento, 
na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas 
(para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, 
entre outros), para tomar decisões estão entre as habilidades a serem desenvolvidas.

4  O potencial das escolas: o que já sabemos

 4.1 A importância de ensinar os jovens

A inserção da educação financeira nos ambientes escolares tem sido vista como uma das 
mais promissoras estratégias para sua disseminação. Diversos países têm seguido esse cami-
nho, com a inclusão do tema nos currículos escolares de forma obrigatória ou opcional, como 
tópico em separado ou inserido de forma transversal nas disciplinas já existentes. Em 2015, 
a publicação National Strategies for Financial Education, da OCDE, já mapeava 20 nações com 
ações nessa linha, e esse número vem crescendo desde então. 

Algumas razões para isso são que os mais jovens (OCDE, 2013 e GRIFFONI, 2016):

• estão ainda desenvolvendo seus próprios hábitos;
• têm acesso em idade cada vez mais precoce a dinheiro ou a serviços financeiros. Rece-

bimento de mesadas, compras de créditos para celulares, contas bancárias ou mesmo 
cartão de crédito estão fazendo parte da rotina dos jovens;

• terão que tomar decisões financeiras importantes ao fim do ensino médio, como o 
financiamento estudantil para a universidade;

• mostram níveis preocupantemente baixos de alfabetização financeira e capacidade 
financeira, em muitos casos, menores que as gerações anteriores nessa faixa etária;

• vão provavelmente lidar com riscos financeiros maiores e com produtos financeiros 
mais complexos e sofisticados que seus pais;

• terão que se sustentar por muitos anos e planejar bem a aposentadoria, tendo em 
vista o aumento da expectativa de vida;

• podem ser disseminadores de bons hábitos em suas famílias.

Além disso, a inclusão de educação financeira na escola oferece a possibilidade de se al-
cançar um público cativo, resolvendo o problema de absenteísmo enfrentado pelos programas 
de educação financeira em outros ambientes. É, também, oportunidade de trabalhar o tema ao 
longo de diversos anos, contribuindo para nutrir cultura e comportamento financeiros sólidos 
nos jovens. Esse reforço da educação financeira ao longo dos anos da vida escolar é importante. 
Análise realizada pelo Banco Central (2014) a partir de um amplo estudo sobre programas de  
educação financeira concluiu que os resultados apontam que maior tempo de treinamento  
em educação financeira leva a uma mudança maior e mais duradoura no comportamento. 
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 4.2  Experiências internacionais e seus resultados:  
  os casos de Rússia e Peru

Estudo de Kaiser e Menkhoff (2018) focado exclusivamente no impacto da educação fi-
nanceira nas escolas analisou 37 programas desse tipo em diversos países e verificou que, em 
média, os efeitos desejados – como a melhora do desempenho em testes de conhecimento 
financeiro e algumas mudanças em comportamento (aumento do nível de poupança, por exem-
plo) – foram alcançados.

Pesquisa realizada com estudantes dos Estados Unidos (LUSARDI; MITCHELL; CURTO, 
2009) concluiu que cursos de educação financeira nas escolas podem auxiliar jovens cujos pais 
não frequentaram a faculdade e não têm experiência de investimento em ações e outros ativos 
mais complexos. Além disso, foi verificado que a qualidade e motivação dos professores in-
fluenciam a educação financeira entre os mais jovens. Por fim, os autores da pesquisa afirmam 
que é benéfico prover educação financeira aos jovens antes de se comprometerem com contra-
tos financeiros e antes de começarem a tomar decisões financeiras. 

A Rússia, que, como o Brasil, integra os chamados Brics (Brasil-Rússia-Índia-China), e o 
Peru, país sul-americano como nós, são exemplos de como os países vêm tornando a educação 
financeira nas escolas um dos eixos principais de suas estratégias nacionais nesse campo.

No primeiro, as ações de educação financeira nas escolas fazem parte de um amplo pro-
jeto de educação financeira da população russa, aprimoramento da conduta das instituições 
financeiras e de mecanismos de proteção ao consumidor de serviços financeiros. No ambiente 
escolar, as iniciativas russas, que acontecem no âmbito de uma estratégia nacional, envolveram 
ações que vão desde a introdução de programas de educação financeira em todo o ciclo básico, 
começando na escola primária, e de questões sobre o tema em exames nacionais de matemáti-
ca, até o estabelecimento de centros de treinamento em todo o país para professores interes-
sados em educação financeira.

Acredita-se que esses esforços tenham contribuído para o grande avanço da Rússia na úl-
tima avaliação internacional de letramento financeiro do Pisa. Em matemática e leitura, o cresci-
mento russo no Pisa foi apenas marginal, em letramento financeiro, porém, o país saltou da 10ª 
posição em 2012, para o 4º lugar em 2015, a maior progressão entre todos os países participantes 
(BANCO MUNDIAL, 2018). 

Enquanto a Rússia está entre os países com o melhor desempenho no Pisa de letramento 
financeiro, o Peru, na outra ponta, tenta sair da penúltima posição e se descolar do Brasil, que 
ficou em último entre os 15 países que fizeram o teste de 2015. Para isso, o governo peruano, 
em conjunto com parceiros privados no âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 
peruana, traçou como objetivo oferecer educação financeira a todos os estudantes da educa-
ção primária e secundária até o ano de 2021.

Um dos passos para isso foi o projeto piloto Finanzas en mi Colegio implementado em 
2016 por meio de uma parceria entre a Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones (SBS), o Ministério da Educação, o Centro de Estudios Financieros (Cefi) e a 
Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). O piloto contou com a participação de 31 mil estudantes 
dos três últimos anos de ensino secundário (entre 12 e 16 anos) e 500 docentes, em seis regiões 
peruanas. Os professores foram orientados a incluir o conteúdo do programa dentro da parte 
destinada à economia do curso de História, Geografia e Economia (HGE). 
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De forma geral, a avaliação de impacto verificou melhora significativa no conhecimento 
financeiro dos estudantes. Os alunos também se mostraram mais propensos a elaborar orça-
mentos, comparar preços e conversar sobre dinheiro com seus pais. Também houve aprimora-
mento da autonomia financeira, da prática de negociar preços antes de comprar e redução do 
percentual de gasto direcionado a entretenimento e compra de roupas. Os professores também 
tiveram benefícios com o programa, com um aumento de 10 pontos percentuais na proporção 
de professores que poupam e de 14 pontos percentuais na proporção daqueles que poupam 
formalmente. O custo total da intervenção foi de US$6,6 por aluno (FRISANCHO, 2017). 

As experiências dessas e de outras nações são úteis para mostrar caminhos e apontar 
soluções para desafios que, muitas vezes, são comuns. Porém, precisam ser vistas com certa 
cautela, pois os contextos educacionais, políticos e socioeconômicos são distintos. 

Além disso, apesar dos bons resultados dessas e de outras experiências, a literatura mais 
ampla continua controversa a respeito das abordagens que seriam mais efetivas e de quão 
extensos e duradouros são os efeitos dos programas escolares sobre o tema. Especialistas e 
acadêmicos, porém, estão convencidos de que os benefícios já documentados, mesmo que se-
jam pequenos, mostram que os esforços para implantação desses programas valem a pena. É 
preciso levar em consideração, também, que pequenos benefícios verificados no presente po-
dem ser amplificados no futuro, uma vez que o efeito de ações educacionais leva mais tempo 
para ficar visível, como será visto no capítulo a seguir.  

   

5 Evidências brasileiras sobre os efeitos de  
 longo prazo da educação financeira nas escolas

 5.1 Do projeto-piloto de 2010 aos resultados em 2018

Mudança de conhecimento e atitudes intrínsecas aos indivíduos e sua eventual repercus-
são sobre os comportamentos financeiros requerem um maior tempo de maturação para apre-
sentar seus efeitos. Em especial, esses efeitos tendem a aparecer após a inclusão no mercado 
de trabalho, quando as pessoas começam a auferir renda e a tomar decisões financeiras de 
forma mais autônoma. Além disso, há indícios de que as interações com os produtos financeiros 
fazem com que as pessoas aprendam mais sobre eles. Isso significa que um pequeno diferencial 
inicial em programas de educação financeira nas escolas pode ser alavancado com o tempo. 

Como parte de suas iniciativas, a Enef, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) 
e com as secretarias de Educação de diferentes municípios e estados, implantou, entre 2010 
e 2011, um programa-piloto de educação financeira com a participação de 25 mil estudantes 
do 2º e 3º anos do ensino médio de 892 escolas da rede pública de seis estados. Para capaci-
tar os estudantes a enfrentar desafios financeiros, como a entrada no mercado de trabalho, 
três livros didáticos foram produzidos, abordando diferentes temas desde vida social até em-
preendedorismo e economia mundial.  Os tópicos eram apresentados por meio de “situações 
didáticas”, ou seja, estudos de casos práticos, relacionados ao cotidiano dos jovens. A aplicação 
foi transversal, podendo ser integrada em disciplinas regulares como matemática, português, 
ciências, geografia e história. 
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Para avaliar o efeito do programa, os participantes foram divididos em dois grupos. Um 
deles recebeu as aulas de educação financeira (grupo de tratamento) e o outro grupo, não 
(controle).  A avaliação de impacto mostrou aumento significativo na proficiência financeira 
(conhecimento, atitude e comportamentos) dos alunos do grupo de tratamento.3

E como estariam esses estudantes agora, oito anos após essa intervenção? Esses, à épo-
ca, adolescentes teriam se transformado em adultos mais conscientes e responsáveis em rela-
ção a suas vidas financeiras?

Movidos por essas perguntas, a Enef aprovou, em 2018, um projeto para avaliar os efei-
tos de longo prazo do piloto de 2010 e verificar o seu impacto no comportamento financeiro 
atual daqueles estudantes. Enquanto os efeitos da intervenção no curto prazo foram avaliados 
com base na aplicação de questionários e testes, a atual pesquisa busca compreender e avaliar 
os comportamentos financeiros dos alunos na vida adulta por meio do cruzamento de informa-
ções de bancos de dados administrativos de diferentes instituições, com informações forneci-
das pelos alunos participantes. 

 5.2 A análise dos efeitos de longo prazo

Para avaliar a influência da intervenção nas diferentes dimensões da educação financei-
ra, buscou-se verificar quais as diferenças entre o grupo de tratamento e de controle com rela-
ção a três elementos de inclusão financeira: posse de conta, posse de depósitos a prazo e uso 
de crédito. 

Além dessas questões, aspectos mais amplos relacionados a empreendedorismo e em-
poderamento econômico também foram analisados. Nesse contexto, buscou-se identificar di-
ferenças quanto a número de participantes que se tornaram Microempreendedores Individuais 
(MEIs) e o percentual de trabalhadores formalmente registrados. 

Elucidar esses pontos envolveu um minucioso processo de levantamento das informa-
ções dos alunos. Para que o cruzamento com as bases de dados fosse possível, foi necessário 
levantar o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos alunos que participaram da inter-
venção, uma vez que diferentes bancos de dados usam o CPF como chave de informação. Essa 
informação foi coletada, na época, em três diferentes ocasiões: nos workshops para os pais em 
algumas escolas, nas listas de alunos participantes submetida pelas escolas antes da pesquisa 
final e durante a pesquisa final. 

Nos casos em que esse número não havia sido fornecido, foi realizado o cruzamento com 
registros da Receita Federal para verificação dessa informação, de forma a conseguir uma base 
inicial de participantes a mais ampla possível. Essa base foi, então, cruzada com diferentes bancos 
de dados, como os constantes no Cadastro Único, na base de MEIs e na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais).

 5.3  As primeiras respostas

Esse primeiro levantamento forneceu algumas respostas. O principal achado foi com 
relação ao crédito. Resultados iniciais demonstram que, quase dez anos após o programa, os 

3  Detalhes sobre o projeto-piloto implantado em 2010 estão descritos nos anexos. 
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alunos que receberam as aulas de educação financeira naquela época utilizam menos, hoje, as 
modalidades de crédito que possuem juros mais altos, como cheque especial e o rotativo do 
cartão de crédito, em comparação com seus colegas que não participaram do programa.

Os resultados indicam que os jovens que participaram do projeto têm, atualmente, uma 
probabilidade 5% menor de usar o cheque especial, 5,89% menor de usar cartão de crédito 
para consumo e 3,59% menos probabilidade de contrair dívidas no cartão de crédito rotativo 
e parcelado com juros. Embora utilizar crédito para consumo não seja, por si só, ruim ou preju-
dicial, desde que usado de forma responsável, a redução na utilização do crédito rotativo, do 
parcelado com juros e do cheque especial, que são categorias mais frequentes e que estão mais 
disponíveis para consumo, leva a crer que tenha decorrido não em função de questões como 
dificuldade de acesso ou renda, mas, sim, de um aprimoramento das habilidades dos alunos 
participantes em relação a planejamento financeiro e controle sobre o consumo.

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas categorias que 
envolvem algum colateral, com menores taxas (empréstimo imobiliário, de veículos ou consig-
nado). 

Foi, entretanto, encontrada diferença com relação a emprego formal, a partir do cru-
zamento com os dados constantes na Rais, declaração anual obrigatória na qual as empresas 
informam quem são seus empregados. Os resultados desse cruzamento indicaram que os estu-
dantes do grupo de tratamento têm, hoje, menor participação no mercado de trabalho formal, 
ou seja, há um percentual menor de empregados registrados entre aqueles que receberam as 
aulas de educação financeira. 

O cruzamento com a base de MEIs não apontou diferenças significativas entre os dois 
grupos com relação a empreendimento formal. Isso mostra que os estudantes que estão fora 
do mercado de trabalho também não se transformaram em empreendedores formais, pelo me-
nos até o momento da análise. Uma possibilidade é que estariam empreendendo informalmen-
te, porém, não foi possível confirmar a partir dos dados que estavam disponíveis.

Outra hipótese é que esses alunos estariam atualmente estudando e se preparando me-
lhor para o futuro. Uma forma de confirmar essa suposição seria por meio da utilização de 
dados do MEC, como os relacionados a financiamento estudantil. Articulação com o MEC está 
sendo feita para que isso aconteça, porém, até o fechamento deste texto, as negociações ainda 
estavam em andamento.

Um questionamento possível seria: a falta de trabalho poderia impactar a renda e, con-
sequentemente, o crédito? Porém, ao observar somente os alunos do grupo de tratamento 
que trabalham atualmente, o efeito positivo sobre o crédito não desaparece. Além disso, como 
mencionado anteriormente, a redução no uso do crédito ocorreu em modalidades que podem 
ser acessadas de maneira mais fácil (cheque especial, cartão de crédito e débito). 

Foram encontradas, também, algumas evidências de menor posse de depósitos a prazo 
no grupo de tratamento; porém, a maioria dos estudantes não possui esse tipo de depósito (no 
grupo de controle, esse percentual é menor que 0,7%).

O programa não afetou a propensão a ter um maior relacionamento bancário, com os 
dois grupos (controle e tratamento) tendo níveis parecidos de bancarização. O percentual 
de estudantes com posse de conta antes do período de intervenção era de 6,7%. No período 
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pós-intervenção, esse número subiu para 80,4%, porém, como dito, isso aconteceu em ambos  
os grupos. 

Apesar de outras questões ainda estarem sendo analisadas – como o impacto sobre o 
hábito de poupar, que depende de informações que estão somente no âmbito das instituições 
financeiras e não estavam acessíveis na época deste trabalho –, acredita-se que, com os dados 
obtidos, já é possível afirmar que programas de educação financeira nas escolas podem ter 
efeitos positivos de longo prazo.  

6 Lições e experiências

 6.1 O que aprendemos

O estudo dos efeitos de longo prazo do projeto-piloto de 2010 trouxe alguns ensinamen-
tos. Um deles é a relevância de analisar não apenas os efeitos cognitivos de curto prazo dos 
projetos, mas também a sua influência no comportamento financeiro em longo prazo, uma vez 
que motivar comportamentos financeiros mais responsáveis é exatamente o que se pretende 
com esse tipo de intervenção. 

Levar isso em consideração no desenho do projeto implica definir, no início, as variáveis 
a serem estudadas posteriormente; prever análises qualitativas, como a realização de grupos 
focais; obter as autorizações adequadas para contatos posteriores, tendo em vista a legislação 
sobre proteção a dados pessoais; e firmar as parcerias necessárias para acesso a diferentes 
bancos de dados. 

Ainda sobre a avaliação de impacto, é importante incluir aspectos socioeconômicos, 
como variáveis para análise e controle, bem como para balanço de eventual aleatorização, ten-
do em vista a influência desse quesito na esfera educacional, como será detalhado mais adiante 
neste trabalho.

Esse acompanhamento posterior de longo prazo não exclui monitoramento mais contí-
nuo do aprimoramento dos conhecimentos financeiros dos jovens, por meio da continuidade da 
participação do Brasil na avaliação do Pisa de letramento financeiro e da inclusão de questões 
de educação financeira em exames nacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além de possibilitar esse acompanhamen-
to, a inclusão dessa temática em exames nacionais pode contribuir para aumentar o interesse 
e o comprometimento com o ensino e a aprendizagem de educação financeira, uma vez que, 
como tema especial e, consequentemente, não obrigatório, alunos e professores não são nor-
malmente cobrados por um bom desempenho com relação a esses tópicos. 

Assim como feito no Peru, mensurar o impacto do programa nos próprios professores 
– ou seja, o quanto os conhecimentos repassados também ajudaram os educadores em suas 
vidas – e o custo por aluno do projeto pode gerar informações úteis para futuras intervenções.

De forma geral, o material do projeto-piloto foi bem avaliado por professores e estu-
dantes, especialmente por usar estudos de caso conectados com a vida dos jovens, um ponto 
positivo a ser reforçado em futuros programas. 
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O documento Orientações para Educação Financeira nas Escolas,4 elaborado, em 2010, 
pela Enef, sob a coordenação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e com a participação 
do MEC, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do Conselho Na-
cional de Secretários de Educação (Consed), traz outras referências e orientações para o ensino 
da educação financeira. 

Uma das sugestões é que a educação financeira seja estudada segundo as suas dimen-
sões espacial e temporal. A dimensão espacial trataria de conceitos relacionados ao impacto 
das ações individuais no contexto social. Na dimensão temporal, o foco é construir a noção de 
que as decisões tomadas no presente podem afetar o futuro. 

A dimensão espacial inclui formar para a cidadania; ensinar a consumir e a poupar de 
modo ético, consciente e responsável; oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de de-
cisão autônoma baseada em mudança de atitude; e formar disseminadores, ao colaborar para 
uma formação mais crítica de crianças e jovens que podem ajudar suas famílias na determina-
ção de seus objetivos de vida. 

Por sua vez, na dimensão temporal, estão os objetivos relacionados às articulações entre 
o passado, o presente e o futuro. Essa dimensão abrange: ensinar a planejar em curto, médio 
e longo prazos; desenvolver a cultura da prevenção, como a preparação para aposentadoria; e 
contribuir para capacitar as famílias a aprimorar sua condição socioeconômica. 

Com relação ao material a ser desenvolvido, ressalta-se que todo processo educacional 
e a consequente produção de materiais para a comunidade escolar devem ser feitos com os 
professores e não para os professores. O engajamento e participação do educador muda toda 
a postura de aceitação dos docentes com relação a esse tipo de iniciativa. 

O documento da Enef faz, ainda, as seguintes recomendações com relação ao desenvol-
vimento de materiais: 

• explorar os conhecimentos prévios e os contextos de vida dos alunos nos planos indi-
vidual e social, cuidando que sejam relevantes e que envolvam ações e decisões que 
precisarão tomar de fato no curto prazo; 

• apresentar situações de aprendizagem variadas e que possam ser utilizadas, de dife-
rentes formas e abordagens, em todas as áreas do conhecimento; 

• respeitar a diversidade e as diferenças regionais; 
• dispor de facilidade de customização aos diferentes contextos e de atualização, quan-

do necessário; 
• constituir rotas de navegação a partir das quais o professor poderá organizar as op-

ções de atividades para aulas ou itinerários/percursos formativos; 
• indicar atividades que envolvam a comunidade; 
• usar recursos lúdico-pedagógicos adequados à faixa etária e aos conteúdos e explorar 

as possibilidades de uso de tecnologia.

Se uma abordagem transversal para inserção da educação financeira no currículo for 
utilizada, é importante desenvolver mecanismos para monitorar o ensino real dos tópicos de-
sejados. A relevância de monitorar a aplicação efetiva do tema em sala de aula é confirma-
da, por exemplo, pela experiência do projeto-piloto peruano, que verificou que apenas parte 

4 O documento está disponível em: http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/DOCUMENTO-
-ENEF-Orientacoes-para-Educ-Financeira-nas-Escolas.pdf.
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dos professores compartilhou com seus alunos os tópicos de educação financeira que haviam  
sido recomendados. 

Essa questão leva a outro ponto importante: os professores devem ser adequadamente 
treinados e receber suporte contínuo. No Peru, mesmo após a capacitação, os professores de-
monstraram dificuldades na aplicação do tema em sala de aula. De acordo com a avaliação do 
projeto, isso poderia ter sido sanado com uma comunicação precoce com os diretores e os do-
centes para esclarecer as dúvidas existentes. Conversas com os diretores para que apoiassem 
a intervenção ou um sistema de certificação para os professores também contribuiriam para 
assegurar maior adesão ao treinamento. 

No caso brasileiro, é preciso ressaltar que há, atualmente, uma distância entre a forma-
ção original da maioria dos professores que atuam nas escolas e o modelo pedagógico apre-
sentado pela BNCC, que traz a transversalidade como meio de ensino-aprendizagem. Os pro-
fessores não foram treinados para essa competência, o que gera importante lacuna e torna a 
capacitação e a formação dos professores fator determinante para o êxito de programas de 
educação financeira nas escolas. 

 6.2  Educação: onde o simples não existe

A conhecida máxima de que não há soluções simples para problemas complexos aplica-se 
à educação. Mesmo programas que seguem todas as melhores práticas podem não ter o resul-
tado esperado em virtude das diversas variáveis que influenciam o desempenho dos estudan-
tes, incluindo aquelas que estão além do âmbito educacional. 

O contexto socioeconômico é um desses pontos. Já está amplamente documentado em 
estudos que alunos com um nível socioeconômico mais alto têm acesso mais fácil a recursos ma-
teriais (computadores, livros, aulas particulares), culturais (vocabulário mais extenso, mais op-
ções de bibliotecas e museus em suas comunidades) e sociais (envolvimento da família, modelos 
de conduta e redes), elementos que facilitam o sucesso na vida escolar. Análise do Pisa de 2015 
(OCDE, 2016) mostra que, no caso da prova de letramento financeiro, os estudantes brasileiros 
socioeconomicamente menos favorecidos (que possuem nível socioeconômico 25% mais baixo) 
têm 42% mais probabilidade de não alcançar o nível mínimo de proficiência e estão 78 pontos 
atrás dos estudantes mais favorecidos (aqueles com nível socioeconômico 25% mais alto), uma 
diferença que equivale a mais de um nível de proficiência. 

Correlacionadas com o tópico anterior estão as desigualdades nas oportunidades para 
aprender, ou seja, as diferenças no grau de exposição dos estudantes a determinado tema ou 
disciplina em sala de aula. O tempo destinado pelos professores para determinado conteúdo e 
a forma com que esse tempo é organizado são fatores primários que influenciam as conquistas 
dos estudantes. Pesquisas com dados do Pisa sugerem que até um terço da relação entre sta-
tus socioeconômico e desempenho podem ser explicadas pelas oportunidades de aprendizado 
(OCDE,2016). 

As expectativas para o futuro também fazem parte do rol das variáveis que influenciam 
o desempenho. Estudo do Iede (2018) mostra que, entre os estudantes brasileiros com desem-
penho abaixo do nível 1 de letramento financeiro, apenas 29,2% têm expectativa de concluir o 
ensino superior. Já entre aqueles com nível 3, 4 ou 5, essa porcentagem sobe para 81,6%.
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No caso da educação financeira, é preciso considerar ainda o baixo desempenho dos bra-
sileiros em leitura e matemática, como mencionado em um primeiro estudo sobre a educação 
financeira nas escolas brasileiras, desenvolvido pelo Banco Central (2018). Para a OCDE, os re-
sultados em letramento financeiro “estão fortemente correlacionados com o desempenho em 
matemática e leitura, mesmo que parte significativa das habilidades testadas nessa prova seja 
unicamente relacionada à educação financeira” (OCDE, 2016). 

Infelizmente, superar essas barreiras parece uma tarefa difícil para os jovens brasileiros. 
Uma análise do Pisa para a prova de Ciências (OCDE, 2016b) mostra que o Brasil tem um dos 
menores percentuais de estudantes resilientes, ou seja, que, apesar de fazerem parte da camada 
socioeconômica menos favorecida do país, ainda assim têm desempenho comparável aos melho-
res na avaliação. Enquanto a média de estudantes resilientes na OCDE é de 29%, no Brasil, esse 
percentual é de apenas 9%.  

Isso reforça também a importância de desenhar programas flexíveis, adaptados às di-
ferentes realidades socioeconômicas existentes. É crescente a preocupação de acadêmicos e 
especialistas com a tendência de programas de educação financeira focarem em um conteúdo 
voltado para classe média, desconectado da realidade de muitos estudantes e que exclui aque-
les de origens culturais diversas e camadas socioeconômicas menos favorecidas (ATO, 2018). 

É preciso respeitar as diferentes relações que as crianças têm com dinheiro, especialmen-
te as crianças mais pobres, cujas experiências financeiras podem ser bem diferentes das mais 
ricas, e sempre ter em mente as situações de desigualdade em que elas podem viver. Discus-
sões sobre dinheiro em sala de aula devem, portanto, ser cuidadosas e os professores devem 
ter sensibilidade ao aplicar o currículo sobre o tema. 

Implantar um programa escolar de educação financeira no Brasil é também lidar com 
grandes números: 27 secretarias estaduais de educação, mais de 5 mil secretarias municipais, 
2,5 milhões de professores, 48 milhões de alunos e 184 mil escolas. Formular políticas em edu-
cação envolve lidar com essa multiplicidade de atores e entender que cada ambiente escolar 
pode ser único. 

No centro da atuação da política está a escola – mas a escola não é nenhuma entidade 

simples nem coerente. [...]. As escolas não são uma peça só. Elas são redes precárias de 

grupos diferentes e sobrepostos de pessoas, de artefatos e de práticas.  [...]. As escolas 

são também diferentes lugares em diferentes épocas do ano, ou do dia, ou em partes 

do semestre – mais ou menos carregadas ou relaxadas. As escolas são organizações 

orgânicas que são, pelo menos em parte, o produto do seu contexto – perfis de pessoal, 

matrículas e aspirações dos pais - bem como sendo influenciadas por aspectos práticos, 

tais como o alojamento da escola, a construção e o seu ambiente circundante. Há um 

contexto social e uma materialidade para a política (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016).  

Embora os formuladores de políticas em educação financeira possam acreditar que abor-
dar essas variáveis esteja fora de seu alcance, reconhecê-las e levá-las em consideração contri-
bui para avaliar com maior precisão o custo-benefício das intervenções e melhor delimitar os 
resultados possíveis, obtendo-se mais clareza sobre o que se pode e o que não se pode alcançar 
com um programa escolar de educação financeira. 
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 6.3  O que as diretrizes internacionais recomendam

Apesar dos bons resultados, integrar a educação financeira ao currículo escolar envolve 
desafios. Para orientar os governos nessa tão importante quanto difícil tarefa, recomendações 
têm sido desenhadas internacionalmente por instituições como a OCDE. Algumas dessas di-
retrizes foram condensadas no estudo mencionado anteriormente sobre educação financeira 
nas escolas brasileiras, desenvolvido pelo Banco Central, e são repetidas aqui resumidamente: 

• adapte a metodologia de ensino às necessidades, interesses e aspirações dos estudantes;
• motive os professores, atores fundamentais do processo, e convença-os sobre a im-

portância de ensinar o tema; 
• leve em consideração a possibilidade de escala;
• pense em estratégias variadas e flexíveis que possam ser adaptadas às diferentes rea-

lidades socioeconômicas, culturais e de ensino; 
• forme parcerias estratégicas, envolva as secretarias estaduais e municipais e identifi-

que influenciadores;
• monitore e avalie sempre. Continuar a participar das provas de letramento financeiro, 

como o Pisa, e incluir questões de educação financeira em exames nacionais, como o 
Saeb e o Enem, não só permitem uma avaliação de longo prazo como também aumen-
tam a demanda e necessidade do ensino do tema. 

Outras recomendações são:

• a integração do tema no currículo escolar deve ser parte de uma estratégia nacional 
para a educação financeira;

• o comprometimento e o apoio do MEC devem ser garantidos, assim como o de outras 
autoridades públicas do sistema educacional;

• a educação financeira deve ser iniciada o mais cedo possível, de preferência no início 
da escolaridade formal, e reforçada ao longo dos anos; 

• uma estrutura de aprendizado deve ser desenvolvida, com metas, resultados de 
aprendizado esperados, conteúdo e abordagens pedagógicas, recursos e planos de 
avaliação. O conteúdo deve abranger conhecimento, habilidades, atitudes e valores. 
Essa estrutura pode ser nacional, regional ou local;

• o “aprender fazendo” deve ser incentivado. Há uma relação positiva entre o desempe-
nho em educação financeira e ter uma conta bancária ou receber presentes em dinhei-
ro. Assim, incentivar os jovens em atividades, como vídeos, competições, ferramentas 
interativas e jogos, nas quais eles possam aplicar na prática seus conhecimentos e ex-
perimentar decisões e situações financeiras de forma segura, pode ser positivo; 

• o desenvolvimento de estratégias para motivar que os pais conversem com os alunos 
sobre questões ligadas a dinheiro em casa e a oferta de ferramentas para alcançar 
esse objetivo são ações recomendadas; 

• uma fonte sustentada de recursos financeiros de longo prazo deve ser identificada 
para assegurar a continuidade da implementação; 

• métodos e critérios para avaliar o progresso e o impacto dos programas devem ser 
planejados no início do programa;

• o progresso dos alunos deve ser acompanhado e suas conquistas, reconhecidas.
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7 Educação financeira nas escolas: o que mais há  
 para conhecer

 7.1  A visão de especialistas brasileiros

Especialistas brasileiros em educação foram consultados pelo Banco Central sobre quais 
seriam suas sugestões para implantação de um programa de educação financeira nas escolas e 
fizeram as recomendações seguintes.

Formação de professores Trabalhar com formação presencial de professores no Brasil envolve muitos 
custos e apresenta vários obstáculos na prática. Formações à distância (online) 
são caminhos mais viáveis.

Um itinerário formativo pode ser pensado, tendo como alvo o diretor/gestor 
e que contemple, em alguma medida, todos os níveis de atuação (secretarias, 
diretorias regionais, técnicos pedagógicos) até chegar ao professor.

Conteúdo Construir uma boa matriz de referência sobre o que o aluno deve aprender e o 
que deve ser avaliado é essencial.

Implementação do programa É importamente acompanhar e avaliar o processo de implementação do pro-
grama, inclusive por meio de protocolos com esse fim, e também analisar o 
que acontece em contextos menos estruturados, por exemplo, em locais onde 
os incentivos para os professores são mais baixos.

Pesquisa e avaliação O instrumento de pesquisa deve ser testado previamente para evitar que, no 
fim do programa, seja verificado que o instrumento de avaliação não era ade-
quado e que não foi possível medir o impacto.

A avaliação precisa conseguir isolar os efeitos da educação financeira de 
forma independente das habilidades de leitura e de matemática para que se 
possa analisar o impacto real do programa.

A equipe responsável pela avaliação deve ser envolvida desde o início.

Avaliações qualitativas são fundamentais e mais baratas para aprimorar o 
produto.

Três aspectos importantes devem ser avaliados: cognitivo, socioemocional e 
socioeconômico.

Parcerias O envolvimento de técnicos e ter um apoiador local nas secretarias de Educa-
ção são fundamentais para o programa funcionar.

Diretores com liderança forte e legitimidade perante os professores fazem 
muita diferença.

Mostrar a força do projeto, apresentando a relevância do tema para a vida dos 
alunos. 

O envolvimento do Consed e da Undime é o caminho para conseguir ganhar 
escala. 
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7.2  A prática nas escolas: quais são os casos de sucesso?

Implantar educação financeira nas escolas é um desafio. Para responder a ele, projetos-
-pilotos foram revisitados, especialistas foram ouvidos e recomendações internacionais foram 
analisadas. Porém, acreditamos que, no grande universo de centenas de milhares de escolas 
brasileiras, ainda há muito que aprender. 

Quais são as boas práticas, as estratégias que estão dando certo atualmente quando se 
trata de ensinar educação financeira no ambiente escolar brasileiro? O que elas nos ensinam e 
que não foi capturado ao longo deste texto?  

Contribuições e casos de sucesso que ajudem a desenhar programas e políticas capazes 
de disseminar a educação financeira para todas as escolas brasileiras são bem-vindos e podem 
ser enviados para educacaofinanceira@bcb.gov.br. 

mailto:educacaofinanceira@bcb.gov.br


Efeitos de Longo Prazo da Educação Financeira em Escolas Brasileiras:
evidências e sugestões de políticas     21  

Referências

ATO – Australian Taxation Office. Consumer and financial literacy education policy. In: 
GOVERNMENT, Australian. The case for teaching and learning about taxation and 
superannuation at school. Camberra: S.e, 2018. p. 1-128. Disponível em: <https://www.ato.
gov.au/about-ato/research-and-statistics/in-detail/general-research/the-case-for-teaching-
and-learning-about-taxation-and-superannuation-at-school/?anchor=Consumerandfinanciallit
eracyeducationpol#Consumerandfinancialliteracyeducationpol>. Acesso em: 22 abr. 2019.

BALL, Stephen J; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette. Como as escolas fazem as políticas: 
atuação em escolas secundárias. Ponta Grossa: Uepg, 2016.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Cidadania Financeira. 2018. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/index.html>. Acesso em: 22 abr. 2019.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Competências em educação financeira: descrição de resultados 
da pesquisa da Rede Internacional de Educação Financeira adaptada e aplicada no Brasil. 
Série Cidadania Financeira: Estudos sobre educação, proteção e inclusão, Brasília, v. 1, n. 
5,  2017. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/
publicacoes/serie_cidadania/serie_cidadania_financeira_pesquisa_infe_br_%200443_2017.
pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Educação Financeira Funciona? Comentários ao Estudo Financial 
Literacy, Financial Education and Downstream Financial Behavior de Fernandes, Lynch Jr e 
Netemeyer. Série Cidadania Financeira, Brasília, v. 1, n. 2, 2014. Disponível em: <https://
www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_cidadania/
SerieCidadania_2educ_fin_funciona.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Educação financeira nas escolas: desafios e caminhos. In: 
Relatório de Cidadania Financeira. 2018. p. 119-128. Disponível em: <https://www.bcb.gov.
br/nor/relcidfin/docs/art8_educacao_finanaceira_escolas.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019.

BANCO MUNDIAL. Implementation status & results report.  2018. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira [INEP]. Resultados do Brasil na avaliação de letramento financeiro. [s.d.] 
Disponível em: <http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/
pisa_letramento_financeiro_brasil.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 
Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. 2018. Brasília: Autor. Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>  
Acesso em: 22 abr. 2019.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. Mapeamento de iniciativas de 
educação financeira. 2018. Elaborado por AEF Brasil e Plano CDE. Disponível em: <http://
www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf>. Acesso 
em: 22 abr. 2019.

https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/index.html
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_cidadania/serie_cidadania_financeira_pesquisa_infe_br_%200443_2017.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_cidadania/serie_cidadania_financeira_pesquisa_infe_br_%200443_2017.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_cidadania/serie_cidadania_financeira_pesquisa_infe_br_%200443_2017.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_cidadania/SerieCidadania_2educ_fin_funciona.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_cidadania/SerieCidadania_2educ_fin_funciona.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_cidadania/SerieCidadania_2educ_fin_funciona.pdf
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art8_educacao_finanaceira_escolas.pdf
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art8_educacao_finanaceira_escolas.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa_letramento_financeiro_brasil.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa_letramento_financeiro_brasil.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Mapeamento_2018.pdf


Efeitos de Longo Prazo da Educação Financeira em Escolas Brasileiras:
evidências e sugestões de políticas     22  

FRISANCHO, Verónica. Evaluación experimental del piloto finanzas en mi colegio: Informe 
de resultados. [s.l]: Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017. Disponível em: <https://
publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci%C3%B3n-Experimental-del-
Piloto-Finanzas-en-mi-Colegio.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019.

GRIFONI, Andrea. Financial education for youth. 2016.  OCDE. Disponível em: <http://
pubdocs.worldbank.org/en/369651478111931354/breakout-women-youth-Grifoni-OECD.
pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019.

INTERDISCIPLINARIDADE E EVIDêNCIAS NO DEBATE EDUCACIONAL (IEDE). O que os dados 
do Pisa mostram sobre educação financeira no Brasil? Uma análise a partir dos microdados 
da avaliação de competência financeira do Pisa 2015. 2018. Disponível em: <http://www.
portaliede.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Estudo_Iede_-Compet%C3%AAncia_
Financeira-1.pdf>. Acesso em:  
22 abr. 2019.

KAISER, Tim; MENKHOFF, Lukas. Financial education in schools: a Meta-Analysis of 
Experimental Studies. Munique: Munich Society For The Promotion Of Economic Research 
(cesifo), 2018. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3338749>. Acesso em: 22 abr. 2019.

LUSARDI, Annamaria; MITCHELL, Olivia S.; CURTO, Vilsa. Financial literacy among the young: 
evidence and implications for consumer policy. National Bureau Of Economic Research, 2009. 
Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w15352.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019.

OCDE. National strategies for financial education: OECD/INFE policy handbook. 2015. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-
financial-education-policy-handbook.htm>. Acesso em: 22 abr. 2019.

OCDE. Financial education for youth and in schools: OECD/INFE policy guidance, challenges 
and case studies. 2013. Disponível em: <https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/
TrustFund2013_OECD_INFE_Finl_Ed_for_Youth_and_in_Schools.pdf>. Acesso em: 22 abr. 
2019.

OCDE. Country Note: Results from Pisa 2015 Financial Literacy. [s.l], 2016.

OCDE. Socio-economic status, student performance and students’ attitudes towards science. 
In: OCDE. PISA 2015 results (volume I): excellence and equity in education. [s.l],2016b. 
p. 201-240. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-
volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-
science_9789264266490-10-en>. Acesso em: 22 abr. 2019.

OCDE. Financial eduction in schools. 2012. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/fin/
financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm>. Acesso 
em: 22 abr. 2019.

OCDE.Improving Financial Literacy: Analysis of issues and policies. Paris, 2005b.

http://pubdocs.worldbank.org/en/369651478111931354/breakout-women-youth-Grifoni-OECD.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/369651478111931354/breakout-women-youth-Grifoni-OECD.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/369651478111931354/breakout-women-youth-Grifoni-OECD.pdf
http://www.portaliede.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Estudo_Iede_-Compet%C3%AAncia_Financeira-1.pdf
http://www.portaliede.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Estudo_Iede_-Compet%C3%AAncia_Financeira-1.pdf
http://www.portaliede.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Estudo_Iede_-Compet%C3%AAncia_Financeira-1.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3338749
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3338749
https://www.nber.org/papers/w15352.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECD_INFE_Finl_Ed_for_Youth_and_in_Schools.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECD_INFE_Finl_Ed_for_Youth_and_in_Schools.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-10-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-10-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/socio-economic-status-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-10-en
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm


Efeitos de Longo Prazo da Educação Financeira em Escolas Brasileiras:
evidências e sugestões de políticas     23  

Anexos

O piloto de 20105

O projeto piloto de Educação Financeira nas Escolas de Ensino Médio, desenvolvido sob a 
liderança do Conef e do Ministério da Educação, teve duração de 17 meses e foi acompanhado 
pelo Banco Mundial, que supervisionou a avaliação de impacto. 

Integraram o estudo 892 escolas da rede pública dos estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Ceará, Tocantins e Distrito Federal. Participaram da pesquisa de avaliação 
de impacto, aproximadamente, 20 mil estudantes, de 15 a 17 anos, do 2º e 3º anos do ensino 
médio. Metade do contingente de alunos participante do piloto recebeu conteúdos de edu-
cação financeira (grupo de tratamento) e o restante não participou da intervenção (grupo de 
controle). 

Para o grupo de tratamento, foram produzidos livros didáticos com material sobre edu-
cação financeira para utilização dos alunos. Os livros foram divididos em três blocos e cobriam 
nove temas diferentes: vida familiar, vida social, bens pessoais, trabalho, empreendedorismo, 
grandes despesas, bens públicos, economia do país e economia do mundo. O objetivo era ca-
pacitar os jovens a lidar com desafios financeiros que já estavam enfrentando ou que viriam a 
enfrentar: como finanças familiares, entrada no mercado de trabalho ou estudos futuros e a 
preparação para independência financeira. 

O conteúdo não foi concentrado em uma disciplina específica de educação financeira, 
mas distribuído entre as disciplinas de matemática, ciências, história e português. Os profes-
sores receberam treinamento para incluir estudos de casos em suas aulas, tematizando a edu-
cação financeira a partir de problemas práticos e teóricos. Esses estudos de casos – que soma-
vam 72 – eram chamados de “situações didáticas” e utilizavam textos, estórias e imagens em 
linguagem acessível, sempre relacionando as questões ao cotidiano dos estudantes. Todo o 
conteúdo equivalia, no total, a entre 72 e 144 horas de ensino. O material utilizado encontra-se 
disponível gratuitamente para download no endereço: http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-
-ensino-medio/. 

Para a avaliação de impacto, as escolas foram aleatorizadas por estratificação e duplas 
foram emparelhadas. As listas de escolas fornecidas pelas secretarias de Educação de cada es-
tado foram estratificadas como abaixo ou acima da média em relação ao número de instituições 
financeiras per capita no município da escola. Dentro de cada estrato, duplas de escolas foram 
emparelhadas de acordo com as seguintes características: Produto Interno Bruto (PIB) per ca-
pita do município, volume de poupança per capita do município, localização da escola, número 
de estudantes na escola, número de professores na escola, taxa de evasão da escola, taxa de 
aprovação dos estudantes. De cada par, uma escola foi aleatoriamente designada para o trata-
mento e a outra, para o controle. 

Durante o piloto, os estudantes responderam a três questionários que avaliavam seus 
conhecimentos, atitudes e comportamentos financeiros. O primeiro, em 2010, teve como obje-

5 Fonte: BRUHN, Miriam et al. The Impact of High School Financial Education: Evidence from a Large-Scale Evaluation 
in Brazil. American Economic Journal: Applied Economics, [s.l.], v. 8, n. 4, p.256-295, out. 2016. American Economic 
Association. http://dx.doi.org/10.1257/app.20150149.

http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-medio/
http://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-medio/
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tivo identificar o nível de conhecimento dos alunos antes do início do tratamento, formatando, 
assim, uma linha de base (baseline). Em dezembro de 2010, foi aplicado o primeiro questioná-
rio de acompanhamento e, em dezembro de 2011, a avaliação final. Os questionários incluíam 
perguntas relacionadas a atitudes em relação ao ato de poupar, hábitos de consumo, práticas 
de administração do orçamento pessoal, conhecimento e uso de produtos financeiros, como 
cartões de crédito, seguros, conta-corrente, empréstimos e poupança. As questões foram res-
pondidas tanto pelos estudantes que participavam da intervenção como pelos que pertenciam 
apenas ao grupo de controle. 

 O impacto foi avaliado a partir da diferença nas médias dos resultados dos dois grupos 
(tratamento e controle). A proficiência financeira (conhecimento, atitude e comportamentos) 
aumentou de forma significativa no grupo tratamento comparado ao controle, corresponden-
do a um crescimento de 5% a 7%.

A avaliação de impacto também mostrou resultados significativos em estudantes de per-
formance alta e baixa. A proporção de estudantes que tiveram resultados excepcionalmente 
bons nos testes aumentou em 28%. A proporção dos estudantes com resultados excepcional-
mente baixos diminuiu em 26%.

Metodologia para avaliação dos efeitos de longo prazo do 
projeto-piloto de 2010 

Bancos de dados utilizados 

Com o objetivo de responder às questões levantadas sobre o impacto de longo prazo 
de ações de educação financeira nas escolas no acesso e na utilização de serviços financeiros 
foram utilizadas, principalmente, duas bases de dados administradas pelo Banco Central, o  
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o Sistema de Informações de  
Crédito (SCR).6 

Banco de dados Descrição

CCS Informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras e seus representantes 
legais ou procuradores.

O cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 
1º de janeiro de 2001 e dos relacionamentos iniciados dessa data em diante. 

Informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição. 

Não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.

SCR Informações sobre o total das operações de crédito dos clientes com responsabilidade total 
igual ou superior a R$200,006 (duzentos reais), a vencer e vencidas, e os valores referentes às 
fianças e aos avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes, além de créditos a 
liberar contabilizados nos balancetes mensais.

Dados enviados mensalmente pelas instituições financeiras.

6 Esse valor que, anteriormente, era de R$1.000,00, foi alterado em junho de 2016.  
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Além das bases acima, de responsabilidade do Banco Central, também foram utilizados 
os seguintes sistemas de registro, mantidos por outros órgãos.

Banco de dados Descrição

Registro da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil 
(SRF)

Contém todos os números de CPF já registrados no Brasil, juntamente com nome, 
sexo, nome da mãe, data de nascimento e última localização atualizada. 
Foi utilizado para identificar os números de CPF dos participantes do piloto.

Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais)

Informa todos os relacionamentos formais de emprego. Inclui: dados sobre salário, 
escolaridade, sexo, setor e ocupação. 

Base de dados dos Mi-
croempreendedores Indi-
viduais

Contém todos os registros de MEIs no Brasil.

Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único)

Identifica e caracteriza famílias de baixa renda.
Todos os nomes dos integrantes da família são listados, bem como ocupação, escolari-
dade, renda, entre outras informações. 
Inclui em torno de um terço da população brasileira, embora uma parte significativa 
desse total, principalmente menores de idade, não possuam CPF.

Metodologia de coleta e identificação

O cruzamento das informações dos estudantes participantes com os dados contidos no 
CCS e no SCR foi realizado a partir do número de CPF desses alunos. O detalhamento da forma 
de coleta e os procedimentos realizados para limpeza dessa base de informações serão descri-
tos em estudo acadêmico a ser publicado especificamente sobre esse tema.

De forma resumida, a estruturação dessa base deu-se da seguinte forma: 

1. Levantamento do número de CPFs válidos dos alunos já disponíveis.

À época do projeto, os números de CPF dos alunos foram coletados em três ocasiões:

i. workshops realizados com os pais em escolas no grupo de tratamento;
ii. listagem dos participantes fornecida antes da pesquisa de acompanhamento final;
iii. durante a pesquisa de acompanhamento final. 

Isso resultou em 8.093 estudantes com números de CPF válidos. 

2. Cruzamento dos nomes dos participantes que não haviam fornecido CPF com os regis-
tros da Receita Federal.

O objetivo dessa etapa foi obter um maior número de CPFs e, assim, aumentar o tama-
nho da base a ser analisada. Os procedimentos utilizados foram:

i. cruzamento dos nomes dos alunos participantes com os registros disponíveis na 
Receita Federal; 

ii. eliminação de homônimos, utilizando-se, para isso, dois critérios sequenciais: idade 
compatível com a época do estudo e, em caso de ainda haver dúvidas, estado de 
residência fornecido na época da intervenção, comparado com dados atualizados 
da SRF. 
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3. Cruzamento dos CPFs obtidos a partir dos registros da Receita Federal com os CPFs in-
formados na época da intervenção.

Essa etapa permitiu a confirmação de que os critérios de idade compatíveis e município 
de residência foram eficazes. Além disso, também possibilitou a identificação de portadores de 
CPFs que não possuíam idade compatível com a época da intervenção. Provavelmente, o núme-
ro desses CPFs referia-se aos pais dos estudantes e foram retirados da análise. 

Após essas três etapas, chegou-se a uma base final contendo 21.556 participantes, assim 
distribuídos. 

 Base de dados do estudo Universo total de participantes

Grupo controle 10.626 17.757

Grupo tratamento 10.930 17.561

A análise econométrica, entretanto, utilizou apenas dados de 15.940 alunos que foram 
identificados comparando somente nome e idade aos registros da Receita Federal. Essa esco-
lha foi feita por apresentar massa suficiente para o estudo, ter maior grau de acerto que a ob-
tida quando foi necessário utilizar a informação do estado e por não ter relação mecânica com 
o grupo de tratamento, o que ocorre no grupo com CPFs informados.

Definições Conceituais e Metodologia da Avaliação (Indicadores, mode-
los econométricos e hipóteses)

No âmbito deste trabalho, foram consideradas as seguintes definições conceituais: 

• inclusão financeira: estado em que todos os adultos têm acesso efetivo aos seguintes 
serviços financeiros providos por instituições formais: crédito, poupança (entendida 
em termos amplos, incluindo contas transacionais), pagamentos, seguros, previdência 
e investimentos;

• educação financeira: “processo mediante o qual consumidores e investidores financei-
ros melhoram a sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros e, por 
meio de informação, instrução ou aconselhamento objetivo, desenvolvam as habilidades 
e a confiança necessárias para se tornarem mais cientes dos riscos e oportunidades fi-
nanceiras, para fazerem escolhas baseadas em informação, para saberem onde procurar 
ajuda e para realizarem outras ações efetivas que melhorem o seu bem-estar financeiro” 
(OCDE, 2005 – Tradução livre);

• metodologia econométrica: no intuito de avaliar a existência de diferenças entre os 
grupos de tratamento e controle, adotou-se uma abordagem econométrica na qual fo-
ram estimadas regressões das variáveis de comportamento financeiro e do mercado de 
trabalho, dispostas na forma de painéis mensais, contra a variável que indica se o aluno 
pertenceu ao grupo tratado. 

Além dessa variável principal, foram incluídas nas especificações outras variáveis com o ob-
jetivo de eliminar potenciais fatores de confusão na estimação dos efeitos da intervenção. Nesse 
grupo de variáveis de controle, estão o gênero do estudante, o mês em que os dados foram ob-
servados e um grupo de variáveis que indica cada par de escolas mais parecidas entre si, formado 
à época da intervenção, como forma de atenuar a influência de elementos não observáveis. Deta-
lhes poderão ser encontrados em artigo acadêmico sobre o tema, ainda a ser publicado.
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