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Ter educação de base e financeira, assim como buscar ter entendimento sobre qual é o 

conhecimento do investidor brasileiro, são temas de grande relevância para a nossa sociedade. 

Temos constantemente a percepção de que nada é feito ou que não temos evoluções nesses 

assuntos, sabemos que estamos longe de um patamar considerado ideal. Contudo, devemos sa-

ber que grandes mudanças e avanços têm ocorrido nos últimos anos. O objetivo deste artigo é 

mostrar que, apesar de ainda termos muito a evoluir, obtivemos conquistas e progressos notá-

veis.  
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de tratar de educação financeira, é necessário tratar da educação no ensino básico 

no Brasil, pois, há algum tempo, temos índices alarmantes de analfabetismo e inacessibilidade 

à educação primaria. O ensino básico serve de alicerce para qualquer assunto que envolva fi-

nanças, é um tema que afeta a sociedade em todos os campos, como o bem-estar, o desenvol-

vimento e a inclusão financeira. 

Nos últimos vinte anos nosso país obteve conquistas essenciais no campo da educação, 

como acesso, permanência e conclusão do ensino de base, dados que, se comparados a países 

mais evoluídos, evidenciam que estamos longe do patamar ideal. Todavia, ainda que tais con-

quistas possam ser vistas como elementares, foram elas que possibilitaram um avanço signifi-

cativo das classes C, D e E (GONZALEZ; PRADO; DEAK, 2018). 

METODOLOGIA 

 

Para analisar os avanços e oportunidades da Educação Financeira no Brasil, o artigo 

utiliza-se principalmente de uma metologia qualitativa de pesquisa. No artigo intitulado Pes-

quisa Qualitativa versus Pesquisa Quantitativa: esta é a Questão?, Hartmut Günther (2006) 

trata da natureza da pesquisa qualitativa e dos principais pressupostos desta abordagem. Se-

guindo as ideias de Flick, von Kardorff e Steinke (2000), o autor apresenta as quatro bases 

teóricas dessa pesquisa: 

a) a realidade social é vista como construção atribuição social de significados; b) a 

ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as condições “objetivas” devida tornam-

se relevantes por meio de significados subjetivos; d) o caráter comunicativo da reali-

dade social permite que o refazer do processo de construção das realidades sociais 

torne-se ponto de partida da pesquisa (p. 202). 

Com relação às características gerais da pesquisa qualitativa, Hartmut Günther (2006, 

p. 202) explica, ainda seguindo as ideias de Flick et al (2000), que “a pesquisa é percebida como 

um ato subjetivo de construção” (p. 202), ademais, “apesar da crescente importância de material 

visual, a pesquisa qualitativa é uma ciência baseada em textos” (p. 202). 

Assim, neste trabalho foram analisados textos e mapeamentos sobre a educação de en-

sino básico brasileiro e sobre a educação financeira. Embora sejam mencionados diferentes 
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indicadores quantitativos, cada informação é contextualizada e analisada do ponto de vista qua-

litativo, levando em conta as quatro bases teóricas da metodologia em questão – a realidade 

social, a reflexão sobre o processo, os significados subjetivos e o caráter comunicativo dessa 

realidade - para que se possa analisar os avanços e pontos de melhoria, 

EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Educação Básica, de 1995 a 2015 

A educação básica ainda é um problema no Brasil, mas em menor intensidade do que 

foi no passado. Apesar de ter apresentado avanços nos últimos anos, há ainda muitos pontos a 

evoluir. Os dados a seguir mostram a evolução da educação nos últimos vinte anos.  

Há diversos métodos para classificar uma população em grupos econômicos. Para este 

artigo, utilizamos como base o método econômico, assim, temos uma compreensão objetiva e 

uma elucidação clara dos assuntos abordados, portanto, iremos nos referir a renda familiar per 

capita. De acordo com Gonzalez, Prado e Deak (2018) são consideradas classes C, D e E famí-

lias que possuem renda média de R$ 1.484, equivalente a uma média de R$ 456 por pessoa.  

Para que uma criança se torne um adulto com conceitos básico de educação, seja finan-

ceira ou em qualquer outro campo, é imprescindível que ela ingresse na educação de base na 

idade adequada para o seu desenvolvimento intelectual e social. O gráfico abaixo mostra que, 

em 2015, 98% das crianças de 5 a 14 anos estavam cursando o ensino fundamental, havendo 

assim uma discrepância menor entre os índices de atendimento escolar entre as classes A, B, C, 

D e E, em comparação com os índices dos anos anteriores.  
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Fonte: Gonzalez; Prado; Deak, 2018, p. 13. 

 

Permanência no ensino de base 

Incluir o maior número possível de jovens na escola é um grande avanço, mas não é o 

suficiente. Em 1995, o índice de permanência de alunos entre 15 e 17 anos no ambiente escolar 

era alarmante: apenas pouco mais da metade dos adolescentes, nessa faixa de idade, das classes 

C, D e E, que representam o maior percentual da população brasileira frequentava a escola. Em 

2015, os dados mostram que a taxa de atendimento escolar vem permanecendo acima dos 80% 

para todas as classes, embora ainda seja notável a existência de desigualdades entre as classes 

socioeconômicas.  

 

 

Fonte: Gonzalez; Prado; Deak, 2018, p. 15. 

Conclusão do ensino de base 

A taxa de jovens que aos 19 anos possuem o ensino médio completo, idade considerada 

ideal, é um dos índices que mais apresentou avanço significativo no período de 1995 a 2015, 

conforme dados do gráfico abaixo. 

Há apenas 24 anos atrás, menos de 10% das classes C, D e E conseguiam concluir o 

ensino médio dentro da idade esperada, enquanto as classes A e B apresentavam o índice pouco 

menor que 30%. Estamos distantes de atingir o patamar ideal, contudo, a pesquisa realizada por 
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Gonzalez, Prado e Deak (2018) nos traz um alento e esperança de que melhoras significativas 

podem acontecer.  

 

Fonte: Gonzalez; Prado; Deak, 2018, p. 13. 

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

PISA e IDH 

Apesar dos grandes avanços que obtivemos nos últimos anos, sabemos que nem tudo é 

positivo quando falamos de educação em nosso país. Apesar de um maior percentual da popu-

lação ingressando, frequentando e concluindo o ensino fundamental e de base, em relação a 

anos anteriores, qual é a qualidade do ensino que está sendo aplicado na rede estudantil?  

Para termos um panorama e uma avaliação mais clara de qual é a qualidade de ensino 

que está sendo oferecido aos nossos jovens, iremos utilizar o PISA – Programme for Internati-

onal Student Assessment que ocorre a cada três anos e tem como objetivo avaliar e gerar indi-

cadores para se analisar a qualidade da educação nos países participantes. O PISA possui três 

frentes de estudos: matemática, ciências e leitura. A pesquisa é coordenada pela OECD - Or-

ganization for Economic Cooperation and Development entidade que tem como principal ob-

jetivo discutir questões relacionadas ao desenvolvimento e a melhoria de políticas sociais ou 

econômicas.  

A última avaliação, que ocorreu em 2018, ainda não teve os resultados divulgados, por-

tanto, iremos utilizar os dados de 2015, divulgados em 2016. Nesse ano, tivemos a participação 

de 70 países. 
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Fazem a avaliação estudantes entre 15 anos e 3 meses completos e 16 anos e 2 meses 

completos no início do período de aplicação, que estejam matriculados em instituições educa-

cionais localizadas no país participante e que estejam cursando no mínimo a 7ª série/ano. No 

Brasil, o PISA foi feito, em 2015, com 23.141 estudantes de 841 escolas dos 27 estados. 

O que se pode observar, conforme gráficos abaixo, é que o resultado não é animador: o 

Brasil teve um baixo desempenho nas três frentes e está atrás também dos países da América 

Latina. 

 

Fonte: dados do PISA divulgados pela OECD em 2016. Gráfico elaborado pelo autor. 
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Fonte: dados do PISA divulgados pela OECD em 2016. Gráfico elaborado pelo autor. 

  

Fonte: dados do PISA divulgados pela OECD em 2016. Gráfico elaborado pelo autor. 
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como principal objetivo avaliar aspectos financeiros, saúde e educação, itens que refletem de 

forma bastante clara a qualidade de vida de uma população. Nos últimos 3 anos de pesquisa 

(2017, 2016 e 2015) não saímos da 79º posição, atrás de vizinhos como Argentina, Chile Uru-

guai e Venezuela.  

Posição País 
1º Noruega 
2º Suíça 
3º Austrália 
4º Irlanda 
5º Alemanha 
6º Islândia 
7º Hong Kong 
8º Suécia 
9º Singapura 
10º Holanda 
44º Chile 
47º Argentina 
55º Uruguai 
73º Cuba 
74º México 
78º Venezuela 
79º Brasil 

 

Fonte: dados do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Tabela elaborada pelo autor. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Mapeamento de iniciativas de educação financeira – AEF e Plano CDE 

A Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF), organização mantida pela 

ANBIMA, B3, FEBRABAN e CNSEG, que tem como objetivo efetuar pesquisas e expandir o 

Educação financeira no Brasil, e o Plano CDE, empresa que atua na área de pesquisas e avali-

ações dos impactos nas classes C,D e E, efetuaram um mapeamento em 2018 mostrando diver-

sas iniciativas e progresso da educação financeira em todo o pais. O mapeamento apresenta 

também a comparação com o que fora realizado em 2013, sendo notória a grande evolução 

obtida em apenas 5 anos.   

O mapeamento de 2018 contou com a participação de 1.383 iniciativas sobre a educação 

financeira em nosso país: um aumento de 72% de iniciativas em comparação ao ano de 2013. 

Tais iniciativas e/ou projetos levam ensino e conceitos básicos sobre educação financeira para 

todo território nacional. (AEF-BRASIL;PLANO CDE, 2018). 
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Iniciativas e projetos que levam a educação financeira para toda a população é funda-

mental para que possamos evoluir como sociedade, o gráfico abaixo apresenta dados compara-

tivos entre os mapeamentos realizados em 2013 e 2018, podemos notar que, avançamos consi-

deravelmente no meio público e no terceiro setor. 

 

Fonte: dados da AEF-Brasil; Plano CDE, Mapeamento Nacional, 2018. Gráfico elaborado pelo autor. 

Com relação aos segmentos que receberam iniciativas de educação financeira, quase 

metade ocorreu em escolas, faculdades ou instituições voltadas para o ensino, conforme gráfico 

abaixo. 

 

Fonte: dados da AEF-Brasil; Plano CDE, Mapeamento Nacional, 2018. Gráfico elaborado pelo autor. 

Sobre as iniciativas que ocorreram no setor de ensino, o gráfico abaixo aponta que as 

iniciativas públicas ocupam 78% daquelas que ocorreram em 2018, isso demonstra que tais 
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ações atingem alunos que possuem menos recursos, que estão em uma camada mais sensível 

quando comparados com escolas privadas.  

 

Fonte: dados da AEF-Brasil; Plano CDE, Mapeamento Nacional, 2018. Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Um dado muito interessante e talvez um dos mais surpreendentes desse mapeamento, é 

visualizar que a região norte do país lidera o ranking de iniciativas e projetos. A região é ala-

vancada pelo estado do Tocantins, referência nacional nesse assunto devido a parceria da Se-

cretária da Educação com a AEF.  

 

Fonte: dados da AEF-Brasil; Plano CDE, Mapeamento Nacional, 2018. Gráfico elaborado pelo autor. 
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No âmbito nacional, há a expectativa de que a Educação Financeira seja incluída na 

grade curricular até dezembro de 2019. O tema já foi incluído na Base Nacional Comum Cur-

ricular (BNCC): os conteúdos e habilidades do tema são trabalhados na matéria de matemática, 

nas turmas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. A homologação ocorreu em dezembro de 

2017 (AEF, 2019) 

Por meio das iniciativas apontadas pela AEF em 2018, podemos visualizar em quais 

disciplinas o tema Educação Financeira é abordado. Em linha com a decisão do BNCC, mate-

mática é disparada a matéria onde o assunto é mais abordado. Há disciplinas surpreendentes 

como religião e artes. 

 

Fonte: dados da AEF-Brasil; Plano CDE, Mapeamento Nacional, 2018. Gráfico elaborado pelo autor. 
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Fonte: dados da AEF-Brasil; Plano CDE, Mapeamento Nacional, 2018. Gráfico elaborado pelo autor. 
 

 
Fonte: dados da AEF-Brasil; Plano CDE, Mapeamento Nacional, 2018. Gráfico elaborado pelo autor. 
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OS HÁBITOS DE INVESTIMENTOS E O CONHECIMENTO DO INVESTIDOR 

BRASILEIRO 

Como e onde o brasileiro tem investido 

O conhecimento que o brasileiro possui sobre finanças está diretamente ligado com a 

forma que administra seus bens e recursos. Entender qual é a visão que possui sobre finanças, 

saber onde investe, os motivos que o levam a investir e quais são seus anseios e objetivos, são 

de grande valia para compreendermos qual é a identidade do investidor no país, para assim 

buscarmos disseminar conhecimentos sobre finanças de forma clara, objetiva e segura. 

Os dados abaixo, extraídos do Raio X do Investidor Brasileiro 2018, realizado pela 

ANBIMA em parceria com o Datafolha, têm um papel fundamental e de suma importância para 

ampliar o conhecimento do brasileiro sobre investimentos e conscientização sobre finanças. O 

Raio X de 2018 possui alguns dados comparativos em relação ao realizado em 2017. 

Segundo dados ANBIMA (2019), em 2018, o percentual de brasileiros que tinham al-

gum saldo aplicado em produtos de investimento se manteve em 42%, não tendo alterações em 

relação ao percentual de 2017.O levantamento mostra também que 33% dos brasileiros realiza-

ram economias em 2018, destes 48% aplicaram em produtos financeiros, enquanto em 2017 o 

percentual era de 42%. A seguir, podemos visualizar de onde os poupadores conseguiram ex-

trair suas reservas. 

 

Fonte: dados ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Gráfico elaborado pelo autor. 
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Podemos ver um crescimento entre as pessoas que optaram por cortar gastos, mas qual 

é o destino do valor poupado? O gráfico abaixo exibe o lugar em que essas pessoas optaram 

por investir: 

  
Fonte: dados ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Gráfico elaborado pelo autor. 

Os dados coletados e dispostos abaixo apresentam onde a população prefere investir. 

Não há grandes novidades. Como se sabe, a preferência nacional é a poupança, o que mostra 

que há muito o que avançar para revelar novas possibilidades e alternativas de investimentos. 

  
Fonte: dados ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Gráfico elaborado pelo autor. 
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Fonte: dados ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Gráfico elaborado pelo autor. 

O dado alarmante é que fazer uma viagem ou comprar um veículo automotor estão numa 

escala de prioridade maior do que poupar para os estudos.  

Os dados acima refletem que há pouca relevância sobre o tema “aposentadoria”, apenas 

8% dos entrevistados poupam para a velhice/aposentadoria, o percentual baixo se deve ao fato 

de mais da metade da população acreditar que o sustento virá do Estado, como é possível ob-

servar abaixo: 

  
Fonte: dados ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Gráfico elaborado pelo autor. 
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A percepção do brasileiro sobre investimentos 

Sabemos que a educação financeira é a forma mais eficaz de levar conhecimento sobre 

os produtos financeiros e os mais diversos tipos de investimentos do mercado brasileiro, como 

vimos nos trechos acima, muito se tem feito neste campo, porém, o brasileiro ainda carece que 

informações importantes, como aponta o Raio X do Investidor Brasileiro. 

Na pesquisa realizada, foram aplicadas as perguntas conhecidas mundialmente como 

“Big Three”. Trata-se de uma metodologia desenvolvida pelas professoras especializadas em 

educação financeira Annamaria Lusardi (Itália) e Olivia Mitchell (Estados Unidos). O questio-

nário tem como objetivo medir o conhecimento da população sobre conceitos básicos da Eco-

nomia, abaixo, visualizamos o resultado de algumas das questões da pesquisa mais destoantes 

da realidade: 

  
Fonte: dados ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Gráfico elaborado pelo autor. 
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Fonte: dados ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Além dos dados acima, o Raio X ANBIMA – 2018, questionou os entrevistados sobre 

qual seria o valor mínimo para iniciar o investimento em determinados produtos financeiros. O 

resultado das respostas está na tabela abaixo: 

 

Produto Valor mínimo de aplicação (Mediana) % 

Ações na bolsa R$ 1.000,00 45% 
Previdência Privada R$ 280,00 42% 
Poupança R$ 100,00 36% 
Fundos de investimentos R$ 1.000,00 34% 
Ouro R$ 1.000,00 33% 
Moedas Estrangeiras R$ 1.000,00 30% 
Títulos públicos R$ 500,00 26% 
Títulos privados R$ 1.000,00 23% 
Moedas digitais R$ 400,00 22% 
Não existe valor mínimo  -  24% 

 

Fonte: ANBIMA, Raio X do Investidor, 2019. Elaborado pelo autor. 
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Percepção sobre risco
Comprar ações de uma única empresa gera um redimento 

mais seguro do que um fundo de ações?

Investidores Não investidores



Santos, Diego (2019) Os avanços na educação e a visão sobre investimentos no Brasil. Vol.1  18 
 

CONCLUSÃO 

Estamos caminhando, mas não na velocidade e qualidade que gostaríamos 

A partir da análise qualitativa das informações acima, podemos observar que o Brasil 

conseguiu grandes avanços nos últimos anos: evoluiu na educação de base, diminuindo os per-

centuais de analfabetismo e ampliando o número de jovens inseridos, frequentando e conclu-

indo o ensino fundamental e médio, como destaca GONZALEZ; PRADO; DEAK, (2018) 

Os dados da AEF mostram que as iniciativas no campo da Educação Financeira não 

param. Cada vez mais o assunto é abordado, principalmente na rede pública de ensino, consti-

tuída pela camada mais carente e frágil da população. O principal avanço neste tema é a inclusão 

da Educação Financeira na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em todo país. O objetivo 

é que toda a rede de ensino público fale sobre o tema na disciplina de matemática até o final de 

2019. 

Mas nem tudo é otimismo. Apesar da melhora, carecemos de qualidade e estamos longe 

dos topos dos rankings respeitados mundialmente, como na avalição PISA da OCDE. Se com-

pararmos apenas com nossos vizinhos latino americanos, que possuem alguns desafios e cená-

rios semelhantes aos nossos, ficamos em uma posição incomoda em quase todos os índices. 

A pesquisa S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey, desenvolvida por 

Klapper, Lusardi e Oudheuser (2014) que avalia noções básicas sobre temas financeiros, como 

Diversificação de Risco, Inflação, Juros Simples e Compostos, é uma das maiores já realizadas 

sobre o tema. Ficamos em 74º em um ranking de 144 países.  
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Fonte: dados S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey, 2014. Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar Raio X ANBIMA 2018, que utilizou a metodologia do Big Three citada 

acima, pode-se concluir que quase metade dos investidores não possuem conhecimentos claros 

sobre conceitos primordiais como inflação e juros. Em meio a tantas polêmicas sobre a reforma 

da previdência, mais da metade da população prevê viver através do Estado quando alcançar a 

terceira idade.  

Mediante essa série de informações, ora positivas ora negativas, podemos compreender 

o sentimento de que estamos estagnados ou de que nada é feito, podem ser considerados equi-

vocadas, mediante as grandes iniciativas que vemos neste artigo. Por outro lado, não podemos 

negar que ainda há muito o que ser feito, não somente com novas iniciativas, mas também 

aprimorando aquelas que já foram iniciadas. 

“Escolaridade não é o mesmo que aprendizado”. Essa afirmação é mencionada pelo 

WDR - World Development Report 2018, que é realizado anualmente pelo The Word Bank 

Group e tem como objetivo fazer uma análise econômica, social e educacional sobre diversos 

países no mundo. 
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Os ganhos com a educação vão muito além do que imaginamos 

Além da informação citada acima, nos deparamos com dados esclarecedores e otimistas 

sobre como a educação pode transformar a vida de uma nação. 

O WDR 2018 apresenta o gráfico a seguir, em que podemos visualizar em cada ano 

adicional de estudos, o percentual de ganhos pode aumentar consideravelmente, isto se destaca 

ainda mais em países de baixo desenvolvimento. 

 

Fonte: World Development Report, 2018, p. 39. 

 

O relatório ainda mostra como a educação traz comodidade e liberdade para as famílias 

e para as comunidades como um todo, não somente financeira, como mostra a tabela abaixo: 

 

Fonte: World Development Report, 2018, p. 39. 
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Evoluímos muito e ainda há um longo caminho a ser percorrido 

Se pensarmos em um artigo sobre o tema educação sendo elaborado há vinte ou até 

mesmo dez anos atrás, provavelmente haveria pouquíssimos pontos positivos a serem mencio-

nados e a educação financeira provavelmente nem seria abordada. 

Atualmente, temos dados e podemos fazer uma avaliação de onde podemos evoluir, sem 

deixar de comemorar os grandes feitos já realizados. Iniciativas como da ANBIMA, Plano 

CDE, AEF entre tantas outras, nos fazem acreditar em um futuro promissor, onde as próximas 

gerações poderão usufruir e relatar dados transformadores que a educação trouxe para a nossa 

nação. 

Cabe a cada um de nós, principalmente aqueles que foram agraciados com a luz do 

conhecimento, levar clareza para uma sociedade que vai, aos poucos, saindo das sombras. 
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