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RESUMO: A educação financeira se faz necessária para que as pessoas adquiram 
hábitos de consumo, tomada de crédito e poupança mais saudáveis. Assim sendo, o 
objetivo deste artigo é revisar o que a bibliografia traz em se tratando da real 
situação da educação financeira no Brasil. Entender o conceito de educação 
financeira utilizado pelas autoridades no assunto. Identificar seu contexto histórico e 
suas origens, juntamente com as mudanças culturais ocorridas nas duas últimas 
décadas, em relação aos hábitos de consumo e de crédito.  Demonstrar o cenário 
atual dos brasileiros apresentando dados sobre os hábitos de controle financeiro 
utilizados no país. Por fim, conclui-se que o brasileiro ainda não está preparado para 
lidar com o dinheiro da melhor forma, o nível de conhecimento da população não 
acompanhou as mudanças significativas ocorridas no mundo financeiro, a falta de 
conhecimento dos conceitos dos produtos financeiros faz com que as pessoas 
tenham um mau uso dessas ferramentas prejudicando sua tomada de decisão. 
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ABSTRACT: Financial education is necessary for people to acquire healthier habits 
of consumption, credit, and savings. Therefore aim of this study is to review what 
brings literature when considering the real concern of financial education in Brazil. 
Understand the concept of financial education used by the authorities. Identify its 
historical context and its origins with the cultural changes that occurred in the last two 
decades. Demonstrate the current scenario of Brazilians, presenting data about the 
financial control habits used in the country. Finally, it is concluded that the Brazilian is 
not yet prepared to deal with money in the best way, the level of knowledge of the 
population did not follow the significant changes in the financial world, the lack of 
knowledge of the concepts of financial products makes People misuse these tools 
and impair their decision-making. 
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1 INTRODUÇÃO 

No início do século XX a ideia de que a poupança era o motor da economia 

foi muito difundida, pensamento que persiste até hoje segundo alguns economistas. 
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Após a crise de 1929, ocorrida nos Estados Unidos, com reflexo no mundo todo, o 

modelo econômico proposto pelo economista John Maynard Keynes baseado no 

consumo foi adotado pelo governo americano, - e posteriormente espalhado para 

todas as partes do globo -, promoveu a recuperação da economia e também um 

período de crescimento acelerado. O mercado de crédito foi de extrema importância 

para o sucesso desse modelo, o consumo antes limitado pela renda corrente pôde 

ser ampliado em um cenário sem restrição ao crédito onde os consumidores podiam 

adquirir uma quantidade maior de bens antecipando suas rendas futuras.  

A sociedade de consumo surge nesse contexto devido à necessidade das 

empresas em criar uma demanda artificial para toda sua produção. Principalmente 

através da publicidade, determinados tipos de produtos transformaram-se em uma 

espécie de ‘chave’ para a inclusão do indivíduo na sociedade. Hoje as pessoas 

ainda vivem em uma sociedade consumista, a oferta de crédito é ampliada a cada 

dia e devido ao seu mau uso as pessoas cada vez mais comprometem suas rendas. 

A educação financeira surge dessa necessidade, na tentativa de se obter hábitos 

mais saudáveis de consumo, tomada de crédito e poupança. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Economistas clássicos, como o caso de John Maynard Keynes (1883-1946), 

defendiam uma racionalidade onde as pessoas utilizam informações disponíveis e 

relevantes para a tomada de decisão. A grande contribuição de Keynes é acerca da 

propensão marginal a consumir que é a variação no nível de consumo em relação a 

renda disponível, ou seja, para cada dólar aumentado na renda disponível, quanto 

disso será gasto em consumo. Para Keynes (1988), quando a renda disponível 

aumenta o consumo consequentemente também aumenta, porém não na mesma 

proporção, pois uma parte seria destinada à poupança. 

Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, outras disciplinas como a 

Psicologia Econômica, Economia Comportamental, Socioeconomia e 

Neuroeconomia começaram a estudar o comportamento econômico. Tais disciplinas 

não negam que a maioria das decisões é tomada de forma racional, mas 

consideram que, se não forem levadas em conta as decisões emocionais, os 

modelos econômicos serão falhos ao explicar a tomada de decisão das pessoas. 

Entre esses fatores emocionais estão: heurísticas de julgamento, regras de bolso 



 
 

 

 

e efeitos de enquadramento, entendidos como pensamentos em piloto automático 

ou hábitos mentais (FERREIRA, 2008). 

O conceito de educação financeira está ligado ao conhecimento, 

desenvolvimento e prática de hábitos relacionados ao dinheiro no cotidiano das 

pessoas. Esses hábitos referem-se à utilização de produtos financeiros como cartão 

de crédito e cheque, controle de orçamento, decisões de investimento e outras 

práticas ligadas à gestão do dinheiro. Boas práticas de educação financeira são 

importantes para o bem estar pessoal (SANTANA, 2014). 

Porém, esse entendimento vai além da simples disponibilização de 

informações, o processo de desenvolvimento dessas aptidões forma indivíduos 

críticos, capazes de administrar suas finanças e preparados para planejar a 

utilização dos recursos acumulados ao longo da vida para a realização de projetos 

familiares e pessoais (SAITO, 2007). 

Sobre o conceito e a importância da educação financeira, 

 

A Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e 
as sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e produtos 
financeiros. Com informação, formação e orientação claras, as 
pessoas adquirem os valores e as competências necessários para se 
tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos a elas 
associados e, então, façam escolhas bem embasadas, saibam onde 
procurar ajuda e adotem outras ações que melhorem o seu bem-
estar. Assim, a Educação Financeira é um processo que contribui, de 
modo consistente, para a formação de indivíduos e sociedades 
responsáveis, comprometidos com o futuro (SERASA, 2014, p. 04). 

 

Em países desenvolvidos como Estados Unidos e Reino Unido a disciplina de 

educação financeira está inserida nas grades curriculares de escolas secundárias, 

porém no Brasil o tema ainda não atingiu as mesmas proporções. Um dos possíveis 

motivos está relacionado ao passado histórico do país, quando as altas taxas de 

inflação e variações monetárias frequentes foram características marcantes da 

economia por muito tempo. Neste cenário econômico o indivíduo é levado a tomar 

decisões de curto prazo e consequentemente à falta de planejamento (VIEIRA, 

2011). 

Vieira afirma que a abertura econômica ocorrida no início dos anos 90 e a 

estabilização da moeda, alcançada com o Plano Real em 1994, contribuíram para a 

redução da inflação, que proporcionou um processo de mudança cultural para os 



 
 

 

 

indivíduos e a sociedade, resultando em aumento do poder aquisitivo e do crédito, 

além do aumento do consumo, da poupança e do investimento. 

Após um curto período de tempo com grandes transformações, ao início do 

governo Lula (2003-2011) houve um aumento da expansão do crédito em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional, principalmente devido ao crédito destinado às 

pessoas físicas: crédito consignado em folha de pagamento, financiamento e 

aquisição de veículos e leasing3. Nesse período ocorreram três mudanças 

importantes para a história bancária brasileira. A primeira com a criação dos 

correspondentes não-bancários, a segunda com a criação das contas simplificadas e 

a última a respeito do acesso ao crédito popular. Essa popularização das instituições 

financeiras trouxe ganhos de economia de escala e elevou a competitividade dos 

bancos no Brasil, como explica Fernando Nogueira da Costa: 

 

Antes, nada menos que 30% das cidades do país, ou seja, 1.674 
cidades não tinham sequer uma agência bancária. Em 2007, ainda 
existiam 1.926 municípios (ou 34,5% do total de 5.580 municípios) 
que possuíam apenas uma dependência bancária, sendo que 1.479 
deles possuíam apenas uma agência. Os 447 restantes tinham ou 
um posto de atendimento bancário (PAB) ou um posto de 
atendimento avançado (PAA). Só era possível abrir o comércio 
porque existia nessas localidades a figura do correspondente não-
bancário, geralmente pequenas padarias, mercearias ou loterias 
contratadas pela Caixa, ou correios conveniados com o Banco 
Postal, para fazer pagamentos e receber dinheiro nessas cidades 
(COSTA, 2008, p. 15). 

 

Um estudo realizado pela empresa SERASA EXPERIAN (SERASA, 2014), 

explica que após a crise financeira internacional ocorrida em 2008, a economia de 

vários países entrou em processo de recessão. No Brasil, na tentativa de minimizar 

os efeitos da desaceleração econômica, o governo federal colocou em prática 

medidas anticrise buscando estimular a manutenção dos gastos públicos e privados. 

Reforçando a atuação dos bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal) no mercado de crédito doméstico, adotou-se uma política de 

incentivos fiscais (reduções/isenções tributárias) em setores específicos da atividade 
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econômica como, por exemplo, veículos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, 

materiais de construção etc. 

 

O sucesso do pacote anticrise em retirar rapidamente a economia 
brasileira da recessão foi inquestionável. Entretanto, a grande 
maioria do conjunto de medidas adotadas foi mantida produzindo 
superaquecimento da economia, além de crescimento acelerado e 
acentuado do endividamento do consumidor, o qual passou de 
32,2% da renda disponível em dezembro de 2008 para 41,7% em 
agosto de 2012, segundo dados do Banco Central do Brasil 
(SERASA, 2014, p. 04). 

 

A mesma pesquisa apontou que a inadimplência elevou-se de forma tão 

intensa quanto o grau de endividamento do consumidor. E pela primeira vez na 

história os índices de inadimplência se elevaram sem que o desemprego (uma das 

variáveis determinantes mais importante da economia) aumentasse, e pelo contrário, 

caiu de 6,7% (média de 2010) para 5,5% (média de 2012) (SERASA, 2014).  

Para o sociólogo Dan Slater (2002), além do contexto histórico uma economia 

baseada principalmente no consumo pode desencadear outros hábitos de compras 

caracterizando uma sociedade de consumo4. O consumo está presente na história 

da humanidade desde seus tempos mais remotos, onde as pessoas adquiriam 

apenas aquilo que lhes era necessário para sua sobrevivência. O consumismo surge 

pela aquisição do supérfluo, do que é excedente, do luxo. E a sociedade de 

consumo caracteriza-se por incentivar um estilo de vida baseado em um ideal 

consumista. Assim como define o sociólogo polonês Zygmunt Bauman: 

 

De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma 
característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, 
o consumismo é um atributo da sociedade. Para que uma sociedade 
adquira esse atributo, a capacidade profundamente individual de 
querer, desejar e almejar deve ser, tal como a capacidade de 
trabalho na sociedade de produtores, destacada (“alienada”) dos 
indivíduos e reciclada/reificada numa força externa que coloca a 
“sociedade de consumidores” em movimento e a mantém em curso 
com uma forma específica de convívio humano, enquanto ao mesmo 
tempo estabelece parâmetros específicos para as estratégias 
individuais de vida que são eficazes e manipula as probabilidades de 
escolha e conduta individuais (BAUMAN, 2008 p. 41) 
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Nos dias de hoje é possível observar o papel do automóvel na sociedade, 

muitas vezes não é adquirido pelo seu valor de uso, mas por seu status quo 

dependendo de sua marca ou modelo. O sociólogo francês Jean Baudrillard (2010) 

evidencia que esse processo pode ser analisado como sendo de classificação ou 

diferenciação, ou seja, a aquisição de um produto pode ser vista como símbolo de 

inclusão ou diferenciação hierárquica, como explica: 

 

É o seguinte o princípio da análise: nunca se consome o objecto em 
si (no seu valor de uso) – os objectos (no sentido lato) manipulam-se 
sempre como signos que distinguem o indivíduo, quer filiando-o no 
próprio grupo tomado como referência ideal quer demarcando-o do 
respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior 
(BAUDRILLARD 2010, p. 66) 

 

Para Slater (2002), a publicidade e a propaganda são responsáveis por gerar 

novas demandas consumistas na intenção de promover aos consumidores tanto 

essa sensação de pertencimento social quanto de status. 

 

As pessoas compram a versão mais cara de um produto não porque 
tem mais valor de uso do que a versão mais barata (embora possam 
usar essa racionalização), mas porque significa status e 
exclusividade; e, claro está, esse status provavelmente será indicado 
pela etiqueta de um designer ou de uma loja de departamentos. 
(SLATER, 2002, p. 156). 

 

No intuito de desenvolver a prática do consumo consciente e estando ciente 

da necessidade de um país educado financeiramente, o governo federal estabeleceu 

em 22 de dezembro de 2010, o Decreto de Lei nº 7.397, o qual se refere à Estratégia 

Nacional de Educação Financeira – ENEF (BRASIL, 2017). Para a elaboração dessa 

estratégia, o governo confirmou através de uma pesquisa5 que o nível de educação 

financeira da população é baixo, onde descobriu que 36% dos entrevistados 

informaram ter perfil de tipo gastador e apenas 31% deles guardam dinheiro 

regularmente para a aposentadoria. 

Outra pesquisa realizada pela empresa SPCBRASIL (2015), sugere que a 

maior parte dos brasileiros não se sente à vontade para gerenciar e organizar o 
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próprio dinheiro, devido ao baixo grau de conhecimento sobre os temas úteis para a 

condução da vida financeira.  

 

[...] o estudo indica que seis em cada dez consumidores (59%) 
realizam algum controle sistemático de seu orçamento pessoal, seja 
no papel (23%), com ajuda de planilhas de computador (32%) ou por 
meio de aplicativos (4%). Esse comportamento aparece de forma 
mais significativa entre os consumidores mais escolarizados e os 
pertencentes à Classe A/B, sugerindo que as melhores práticas 
financeiras são mais comuns dentre aqueles que tiveram mais 
acesso à educação formal e/ou possuem maior poder aquisitivo 
(SPCBRASIL, 2015, p. 05). 

 

A pesquisa complementa que, com relação às fontes onde adquirem 

informação, o conhecimento informal é o principal meio: “48% dos entrevistados 

citam as conversas com familiares e amigos, 46% citam noticiários, revistas e 

jornais, enquanto 33% buscam informações em blogs e sites especializados” 

(SPCBRASIL 2015, p.16). 

Outro estudo realizado por Brandão (2016) com alunos de graduação buscou 

medir o grau de interesse dos estudantes em ter uma disciplina de finanças pessoais 

na universidade. O resultado demonstrou que 68,95% dos alunos consideram “muito 

importante”, 23,47% responderam como “média importância”, 6,50% consideraram 

que a disciplina é “pouco importante” e apenas 1,08% não atribui “nenhuma 

importância” na inserção. 

De modo geral, as pesquisas comprovam que a educação financeira é um 

assunto inexplorado no nosso país. As pessoas adquirem conhecimentos financeiros 

na prática adquirindo serviços e produtos financeiros aos quais não estão 

familiarizados colocando em risco sua renda pessoal e familiar através de suas 

decisões.    

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os brasileiros ainda não estão prontos para lidarem com seu próprio dinheiro 

da melhor forma. A população está exposta a um mundo financeiro muito mais 

complexo do que as gerações passadas, contudo o nível de educação financeira da 

população não acompanhou esse aumento de complexidade. A expansão do 

consumo promoveu o surgimento de um novo estilo de sociedade dependente de 



 
 

 

 

produtos e marcas, principalmente das novidades. O mercado de crédito que era 

destinado apenas àqueles que não dispunham de outros recursos para o próprio 

sustento, foi sendo utilizado para sustentar esse novo estilo de consumo das 

pessoas, sua popularização, além da aceleração do crescimento da economia, 

trouxe também alguns efeitos maléficos para as rendas das famílias. As pessoas 

têm hoje uma taxa crescente para o nível de comprometimento de suas rendas e 

também um nível elevado de endividamento e inadimplência. A ausência de 

educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito e aumento crescente 

do consumo, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as 

de parte de sua renda em função do pagamento de prestações mensais que 

reduzem suas capacidades de alcançar seu bem estar com uma vida financeira mais 

saudável. 
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