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A renda do brasileiro melhorou.
O crédito facilitado somado à
avidez por consumo tornou-se
uma combinação perigosa para
as finanças pessoais. O presiden-
te do Banco Central, Alexandre
Tombini, já sinalizou sua preo-
cupação e afirmou, em seu dis-
curso de posse, que vai priorizar
o projeto de educação financeira.

Com quatro pilares básicos, o
Instituto Dsop de Educação Fi-
nanceira se propõe a disseminar
a educação financeira pelo Bra-
sil e pelo mundo. E, tendo em
vista as proporções continentais
do nosso país, o instituto inovou
e desenvolveu o curso a distân-
cia de formação de educadores

financeiros, preparando as pes-
soas para serem multiplicadores
desse conhecimento.

O grande diferencial do curso
está em seu enfoque. A metodo-
logia prevê o ensino da educa-
ção financeira por meio do
comportamento, sobrepondo as
aplicações matemáticas. No
curso, todo o conteúdo é passa-
do de forma conceitual e didáti-
ca para pessoas que não são, es-
sencialmente, economistas.

Apesar do curso presencial
ainda concentrar a maior deman-
da (70%), Reinaldo Domingos,
educador, terapeuta financeiro e
presidente do Instituto Dsop de
Educação Financeira, afirma que
a formação a distância vem cres-
cendo. Ao todo, são 16 horas de
curso, em que são apresentados o

conteúdo e as formas de aplica-
ção. A entidade, que já formou
150 educadores, prevê a recicla-
gem dos seus instrutores, inde-
pendentemente da formação pre-
sencial ou a distância. Após a
conclusão do curso, uma vez por
ano, o educador tem uma pales-
tra presencial que concede a ha-
bilitação para que possa exercer
sua função por mais 12 meses.

Para Domingos, os princípios
diagnosticar, sonhar, orçar e
poupar são o que distanciam as
pessoas da educação financeira.
A base de todo o curso está an-
corada nesses conceitos.

Em primeiro lugar, o executi-
vo explica que é necessário dia-
gnosticar a situação financeira
particular, ou seja, “tirar uma
fotografia, para saber onde é

empregado cada centavo do sa-
lário”. A partir do registro diá-
rio das despesas, pode-se des-
cobrir o valor gasto com cada
item e, assim, prever os cortes.

“É preciso compreender o
que os pequenos valores repre-
sentam quando somados”,
pondera Silvio Paixão, professor
da Fundação Instituto de Pes-
quisas Contábeis, Atuariais e Fi-
nanceiras (Fipecafi).

Em seguida, Domingos desta-
ca a necessidade de se registrarem
os sonhos. “Nunca deixe à deriva
o que é mais importante”, avalia o
educador. Todos os sonhos, esta-
belecidos no curto, médio e longo
prazos, devem participar do or-
çamento mensal. “Tem que guar-
dar dinheiro para os três, uma vez
que isso gera motivação. Identifi-

Com enfoque no comportamento, a metodologia do Dsop prevê o ensinamento de quatro princípios básicos:

“A falta de educação
financeira gera
inadimplência
e endividamento
crônico. Sem
controle, quanto
mais se ganha, mais
se gasta. É preciso
ter prioridades

Reinaldo Domingos,
presidente do Instituto Dsop
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QUATRO PILARES

Diagnosticar Sonhar

O primeiro passo é identificar
cada item de despesa, ou seja,
a situação financeira particular.
É preciso saber onde é empregado
cada centavo do salário. A partir
do registro diário das despesas,
pode-se descobrir excessos
e, assim, prever os cortes.

Outra recomendação é não
negligenciar os sonhos, que são
parte fundamental. Todos os sonhos,
estabelecidos no curto, médio
e longo prazos, devem integrar
o orçamento mensal. Identifica-se
cada um para definir o quanto
guardar e por quanto tempo.
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Orçar Poupar
O orçamento tem que estar
preparado para receber os
sonhos. A partir do momento
que uma quantia do salário
é reservada para os sonhos,
a pessoa tem que se adequar
com o montante restante, ou
seja, seu novo padrão de vida.

O valor reservado do orçamento
tem que ser aplicado em alguma
operação financeira atrelada ao
tempo de consumação. Pode ser
poupança, fundo de investimento,
consórcio, título do tesouro,
previdência privada, bolsa
de valores ou até um imóvel.
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Henrique Manreza

A educação financeira
nas escolas e faculdades
Com atraso de mais de 15 anos em relação aos países da
OCDE, o Brasil começou um projeto piloto para a intro-
dução da educação financeira nas escolas de ensino mé-
dio e fundamental. O projeto será implantando em 410
escolas da rede pública em seis unidades da federação e
pretende atingir um universo de 15 mil alunos. É com-
posto de um caderno, um livro texto (para o aluno e ou-
tro para o professor) e a capacitação a distância dos pro-
fessores. Não existirá uma nova disciplina (educação fi-
nanceira), mas o conteúdo será trabalhado “dentro” das
disciplinas já existentes.

O projeto faz parte do Estratégias Nacionais de Educa-
ção Financeira (Enef), estabelecido pelo governo federal
através do Decreto 7.397, que visa fortalecer a cidadania
e a solidez do sistema financeiro nacional.

A iniciativa não partiu do MEC (como era de esperar),
mas é fruto do esforço conjunto de diversos órgãos que
compõem o Sistema Financeiro Nacional — Febraban (Fe-
deração Brasileira dos Bancos), Banco Central, CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários), Previc (Superintendência
Nacional de Previdência Complementar) e Susep (Supe-
rintendência de Seguros Privados) — e conta com o apoio
de outras entidades públicas e privadas, como a

BM&FBovespa e a Anbi-
ma (Associação Brasileira
das Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de
Capitais).

O projeto tem como
objetivo ensinar as crian-
ças a tomar decisões de
consumo; compreender o
orçamento doméstico;
conhecer sobre poupan-
ça, investimentos, segu-
ros, aposentadoria, fi-
nanciamentos e a plane-
jar o futuro.

O despreparo do bra-
sileiro no que se refere às

questões de finanças pessoais é notório e já foi identifica-
do em diversas pesquisas acadêmicas. O projeto, portan-
to, merece todo o apoio e incentivo. No entanto, a im-
portância da questão nos impele a sugerir ir além. O pas-
so atual é muito pequeno e urge um movimento nacional
mais abrangente, começando pela introdução da disci-
plina de educação financeira no currículo de todos os
cursos superiores (principalmente nas licenciaturas).

O professor precisa ser formado com este conheci-
mento (como acontece na maioria dos países desenvol-
vidos). Um curso rápido para que ele aprenda a usar o
material não será suficiente para criar uma real condição
de aprendizagem dos assuntos financeiros para seus alu-
nos. Sem que ele (professor) viva esta realidade antes,
pouco conseguirá agregar aos seus alunos. Faltará a ne-
cessária vivência na área para dar respaldo ao que está
contido no material didático.

Para surtir o impacto necessário, a educação finan-
ceira não pode ser colocada como um elemento com-
plementar no currículo escolar, como querem alguns
especialistas em educação. Mas sim como elemento
essencial. Por que álgebra, geometria, trigonometria,
genética, botânica e diversos outros importantes te-
mas são considerados superiores? Como educador, me
parece claro que não são. Nem no aspecto de desenvol-
vimento cognitivo, nem tampouco no aspecto de utili-
dade pragmática.

Para reforçar ainda mais a importância da educação fi-
nanceira sugiro também que os testes oficiais, como o
Enem, incluam questões de finanças pessoais, de modo que
os estudantes compreendam o devido valor deste tema. ■

A educação
financeira não
pode ser colocada
como um elemento
complementar no
currículo escolar,
como querem
alguns, mas sim
como essencial

BRASIL

Memória inflacionária
prejudica brasileiros

O momento econômico do
Brasil pede educação financeira,
avalia Silvio Paixão, da Fipecafi.
“Faz parte do amadurecimento
do país. A população tem que ter
preparo para viver nessa nova
configuração”, disse. Para ele,
parte dos juros que pagamos
é em função da “deseducação”
financeira. “As pessoas estão
escravizadas, a parcelar
as compras. Dessa forma,
compromete a renda com juros”,
considera Paixão. Ele explica
que, por conta da memória
inflacionária, o brasileiro não
tem costume de criar reserva
que não seja para uso imediato.

ca-se o sonho, para saber o quan-
to guardar e por quanto tempo”,
recomenda Domingos.

Paixão lembra ainda que sem
objetivo qualquer tentação in-
duz ao gasto.

Por sua vez, o orçamento tem
que estar preparado para rece-
ber esse sonho. Segundo o pre-
sidente da Dsop, a partir do mo-
mento que uma quantia do salá-
rio é reservada para os sonhos, a
pessoa tem que se adequar com
o montante restante.

O último pilar é poupar. Para
tanto, o valor reservado do or-
çamento tem que ser aplicado
em alguma operação financeira,
atrelada ao tempo de consuma-
ção. “Se for no curto prazo,
pode-se optar pela poupança.
No médio prazo, CDB, fundo de

investimento, consórcio ou títu-
lo do tesouro. E, no longo prazo,
pode-se escolher previdência
privada, imóvel ou bolsa de va-
lores”, exemplifica Domingos.

Pelos preceitos da instituição,
a metodologia atua na mudança
de hábito e costume das pessoas,
gerando um novo comportamen-
to perante o dinheiro. Com isso,
ao aprender a administrar as fi-
nanças, o valor do salário cai para
o segundo plano. “A metodologia
do Dsop gera saúde financeira,
sustentando o físico, metal e
espiritual”, acredita o criador
do método. “A falta de educação
financeira gera inadimplência e
endividamento crônico. Sem
controle, quanto mais se ganha,
mais se gasta. É preciso ter
prioridades”, completa. ■

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

Orientação

No ano passado, o Instituto Dsop
lançou 15 livros didáticos, que
envolvem o ensinamento dos
princípios diagnosticar, sonhar, orçar
e poupar. As obras são direcionadas
a crianças e adolescentes, de 3 até
17 anos. Cerca de 50 escolas de São
Paulo já implantaram o programa
e prosseguirão em 2011. Com a
proposta de trazer um diferencial
aos seus alunos, o Colégio
Gutenberg inseriu o ensino de
educação financeira dentro da
grade curricular convencional. No
ano passado, os estudantes de 11
a 17 anos já receberam orientação
financeira. Para 2011, o intuito é
abranger desde a educação infantil
até o último ano do ensino médio.
“Os brasileiros não têm o costume
de poupar, diferentemente do que
ocorre nos países desenvolvidos.
Por isso, desde cedo as crianças
têm que aprender a lidar com
o dinheiro”, disse Wilton Assis,
diretor administrativo do colégio.
Segundo Assis, ele e mais seis
funcionários receberam o
treinamento da DSOP e, neste ano,
a escola vai começar a utilizar
o material didático do instituto.

Escolas aderem ao projeto de
disseminar educação financeira
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