
IMAGINE A TRAGÉDIA que seria para a
empresa se o diretor financeiro não sou-
besse o básico de finanças. Pois a maio-
ria dos funcionários vive situação pareci-
da. Essas pessoas são, na prática, direto-
res financeiros da própria vida — defi-
nem a política financeira do lar e avaliam
alternativas complexas de financiamento,
investimento e seguro. E estão despre-
paradíssimas para a tarefa. Educação fi-
nanceira é, portanto, um dos benefícios

que a empresa pode dar ao trabalhador.
É de conhecimento geral que muitos

consumidores não dominam a aritmética
— não sabem calcular porcentagens nem
efetuar outras operações elementares — e
possuem noções rudimentares de econo-
mia. Em nossa pesquisa, fomos além.
Queríamos saber até onde o consumidor
entendia de "dívida": ou seja, se era ca-

paz de compreender o funcionamento de
taxas de juros e tomar decisões simples

sobre empréstimos. Vimos que entendia
pouquíssimo. Em parceria com a firma

de pesquisa de mercado TNS, sondamos
uma amostra de mil consumidores ame-
ricanos (representativa do país) sobre seu
conhecimento financeiro. Já prevíamos
que parcela considerável não saberia dizer
como funciona o cartão de crédito nem
aplicar o conceito de juros compostos a
situações do dia a dia; o que nos surpreen-
deu foi que a vasta maioria não soube.

continua na página 16
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Fizemos, por exemplo, a seguinte per-

gunta: suponhamos que deva US$ 1 mil

no cartão de crédito e que o juro cobrado

seja de 20% ao ano, composto anual-

mente. Se não pagasse nada dessa dívi-

da, quantos anos levaria para o montan-

te devido dobrar? Era preciso escolher

uma de seis alternativas: (1) dois anos,

(2) menos de cinco anos, (3) cinco a dez

anos, (4) mais de dez anos (5) não sei,

(6) prefiro não responder. Apenas um

terço dos participantes escolheu a res-

posta certa, menos de cinco anos. Cerca

de 18% confessaram a própria ignorân-

cia, mas mais de 30% superestimaram a

quantidade de tempo que a dívida levaria

para dobrar, dado alarmante consideran-

do a pesada dívida com cartão de crédito

que a maioria dos consumidores ameri-

canos hoje carrega.

O castigo pela ignorância financeira

é severo. Descobrimos que os menos

proficientes de todos gastavam cerca de

50% a mais em juros e taxas na dívida

com o cartão do que o típico titular de

um cartão. Também era maior a probabi-

lidade de que essa turma se dissesse ex-

cessivamente endividada. É duro ver que

aqueles com o maior problema são os

menos equipados para lidar com ele.

Diante do montante que o consumidor

torra para pagar taxas e juros do cartão,

não seria bom que as empresas buscas-

sem aumentar um pouco essa proficiên-

cia (em vez de martelar apenas progra-

mas voltados à poupança para a aposen-

tadoria?). Acumular dívidas no cartão a ju-

ros de 18% ou mais, enquanto se investe

uma parcela ínfima do salário no plano

de previdência privada, pode não ser a

melhor saída para a pessoa ter tranqüili-

dade financeira.

Nos Estados Unidos, por exemplo, seria

fácil incluir um módulo de gestão de dívi-

da em programas de assistência ao traba-

lhador — módulo que podia ser voltado a

todo o pessoal ou a segmentos demográ-

ficos mais vulneráveis financeiramente e,

segundo nossa pesquisa, com o menor

domínio da matéria, como o público femini-

no. Na orientação de novos funcionários,

a empresa podia exibir um vídeo com ca-

sos de mulheres que conseguiram pagar

menos juros na dívida do cartão, método

eficaz de comunicação que uma faculdade

americana, a Dartmouth College, usa.

Ainda nos EUA, uma nova abordagem

para aumentar o conhecimento do pes-

soal na área é o "entretenimento finan-

ceiro", como videogames para melhorar

Quem foi bem?

A maioria dos participantes do estudo

foi péssima no teste que aplicamos, mas

certos grupos demográficos se saíram

pior do que outros. Confira abaixo o re-

sultado de certos grupos para a pergunta

"Quanto tempo levaria para urna dívida
dobrar a uma taxa de juros anual com-

posta de 20%, caso não sejam efetuados
pagamentos?"

habilidades específicas. Há pouco, a en-

tidade sem fins lucrativos Doorways to

Dreams Fund criou um game, o Celebrity

Calamity, para que a pessoa aprenda a ad-

ministrar o cartão de crédito ou de débito

ao fazer o papel do gestor de finanças de

uma celebridade. Outra saída seria dar as-

sistência mais direta ao trabalhador endivi-

dado. Uma firma, a E-Duction, oferece um

cartão de crédito com juro zero para a em-

presa distribuir entre o pessoal, que assim

pode evitar modalidades de financiamento

com juros altos como o crédito consigna-

do e cartões de crédito mais tradicionais.

A E-Duction define um plano de parcelas

fixas, a mesma lógica usada em planos de

aposentadoria com contribuição desconta-

da no contracheque.

Milhões de "diretores" de finanças

pessoais estão a cargo de famílias endivi-

dadas demais e com pouca reserva para

emergências. Hoje, os lares nos EUA têm

mais que o dobro da dívida que tinham

uma geração atrás (por quase todo critério

de mensuração usado). Numa nova pes-

quisa em junho de 2009, também com

a TNS, quase metade dos ouvidos disse

que, em caso de emergência financeira,

dificilmente conseguiria US$ 2 mil em 30

dias — fosse tirando da poupança, toman-

do empréstimos, pedindo a amigos ou pa-

rentes. Para a economia, isso significa que

os problemas continuarão. Se o america-

no não estiver mais aparelhado para tomar

boas decisões financeiras, os EUA podem

viver episódios recorrentes de debilidade

financeira, algo nada auspicioso para as

vendas de empresas no país.
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