
sual: a falta de educação financeira. O 
brasileiro precisa aprender desde cedo
como lidar melhor com o dinheiro para
ter mais qualidade de vida e se preocu-
par menos com as contas. É nesse con-

texto que a escola pode ajudar a mudar a 
cultura do País e ensinar as novas gera-
ções a poupar.

Muitos acreditam que a facilidade
recente de obter crédito tem contribuído

uantas pessoas você conhe-
ce que gastam mais do que
ganham? Essa é a realidade

de mais da metade da população bra-
sileira se levarmos em conta os da-
dos da Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (PEIC),
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, que apon-
tou que 64,8% das famílias brasileiras
estavam endividadas no mês de março.
Somente para pagar as contas, essas pes-
soas comprometem, em média, 29,4% da
renda mensal. O cartão de crédito apa-
rece como o maior vilão, sendo o princi-
pal tipo de dívida para 71,6% das famí-
lias. O número de brasileiros que vivem
no vermelho tem crescido com o aumen-
to do poder aquisitivo das classes C, D e 
E, ou seja, quanto mais dinheiro, mais
dívidas. E por que tantas pessoas estão
devendo? São vários os fatores que con-
tribuem para o endividamento da popu-
lação, mas existe um aspecto consen-



para o descontrole dos gastos. Entretanto
essa não é a opinião de Alexandre
Maurizio Luz, superintendente de
Marketing do Paraná Banco. "Durante
o Congresso Latino-Americano de
Educação Financeira, no final de 2010,
Fábio Moraes, da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), afirmou que 'o
risco da inadimplência não é pelo au-
mento de crédito, e sim, pela falta da
educação financeira'. Nesse contexto, a 
escola realmente pode assumir um pa-
pel fundamental, levando conceitos de
educação financeira para crianças e jo-
vens", defende. O Paraná Banco desen-
volve uma série de estratégias na área
de educação financeira. No ano passado,
a instituição levou às rádios do Paraná
o "Minuto do Consignado", com a vei-
culação de programas diários que apre-
sentavam, de maneira lúdica, dicas aos
ouvintes. Desde 2010, possui t ambém
o projeto "Crédito Consciente Paraná
Banco", com palestras e anúncios de
conscientização sobre o tema. "Este ano
o 'Crédito Consciente Paraná Banco' de-
ve nortear muitas outras ações do ban-
co, inclusive ações educativas voltadas às
escolas", anuncia o superintendente de
Marketing.

O contexto histórico do Brasil tam-
bém precisa ser levado em conta pa-
ra que se possa compreender melhor o 
endividamento atual da população. Até
poucos anos atrás, o País estava inseri-
do em um cenário de hiperinflação e po-
breza. A estabilização da moeda, o au-
mento crescente da renda e do poder de
compra das classes sociais menos favore-
cidas geraram uma explosão de consu-
mo e das linhas de crédito. A partir des-
sas constatações, o educador financeiro
e autor de livros sobre o tema, Conrado
Navarro - sócio-fundador do site de fi-
nanças pessoais www.dinheirama.com,
que desenvolve o projeto Dinheirama
Kids, voltado para a educação financei-
ra de crianças e adolescentes -, faz uma
análise de outros aspectos t ambém re-
lacionados à elevada parcela de famílias
com dívidas no Brasil. "O brasileiro gas-
ta demais porque, em parte, não foi edu-
cado para o contrário e porque sempre
existiu um tom paternalista na política
e nos programas de benefício social. O 
endividamento excessivo t ambém é re-

sultado de um desejo de consumo antes
represado e da necessidade de autoafir-
mação e inclusão social pelos bens ma-
teriais."

O dinheiro exerce grande influên-
cia na vida de todos e pode ser respon-
sável por uma boa ou péssima noite de
sono, pela realização de um sonho e por
muitas das escolhas pessoais e profissio-
nais, como mudar ou não de emprego,
comprar ou não uma casa, entre inúme-
ras outras decisões. Por essas razões, ter
uma boa relação com o dinheiro ajuda a 
controlar melhor a própria vida. "A saú-
de financeira de uma pessoa tem rela-
ção direta com sua qualidade de vida e,
portanto, deve ser alvo de nossa aten-
ção", ressalta Alexandre Maurizio Luz.
O problema é que muitos estão per-
dendo a saúde financeira por não ter
a cultura de planejar e poupar. "O bra-
sileiro não planeja suas receitas e des-
pesas. Poucos são os que m a n t ê m um
orçamento doméstico atualizado e sob
controle", afirma Navarro. Segundo
ele, o País só tem a ganhar investindo
em educação financeira. "A sociedade
se beneficia de cidadãos mais bem for-
mados à medida em que se relaciona
de forma mais educada, evitando des-
perdícios e vendo nesses novos adultos
a oportunidade de um Brasil mais for-
te e melhor - aqueles cuja educação f i -
nanceira se diferencia são comumente
os que investem no País, abrindo em-
presas, gerando empregos e fazendo
girar a economia", enfatiza.

O governo t a m b é m está ciente da
impor t ânc ia do tema. Antes de dei-
xar a presidência, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva assinou o decreto
n° 7.397, de 22 de dezembro de 2010,
insti tuindo a Estratégia Nacional de
Educação Financeira (ENEF) , com
apoio das principais entidades e ór-
gãos financeiros do País, com a fi-
nalidade de "promover a educação
financeira e previdenciár ia e contri-
buir para o fortalecimento da cida-
dania, a eficiência e solidez do siste-
ma financeiro nacional e a tomada
de decisões conscientes por parte dos
consumidores". Faz parte da E N E F o 
Programa Educação Financeira nas
Escolas (www.vidaedinheiro.gov.br),
que começou a funcionar como projeto



piloto em mais de 400 insti tuições de
ensino médio, em seis Estados, e que
até o próximo ano deverá ser estendi-
do t a m b é m para alunos de ensino fun-
damental.

Ensino-aprendizagem
A falta de planejamento e hábito de pou-
par para o futuro já são notórios entre os
brasileiros. Esses comportamentos são
reforçados por estudos recentes, como
"O Observador Brasil 2011", desenvolvi-
do pela Cetelem B G N em parceria com
a IPSOS-Public Affairs, que revelou que
somente 24% dos entrevistados dizem
ter uma reserva de dinheiro para gastar
em ocasiões especiais e emergências e 
apenas 18% conseguem ter dinheiro so-

brando no final do mês. Em uma pes-
quisa conduzida pela London School of
Economics, divulgada no ano passado,
64% dos brasileiros declararam não estar
se preparando financeiramente para a ve-
lhice. Além disso, dos 12 países estudados,
os brasileiros estão entre os que mais
acreditam que a responsabilidade de ser
sustentado na terceira idade é dos seus
familiares. Dois em cada três entrevista-
dos afirmaram que esperam contar com
a ajuda dos parentes. Na Grã-Bretanha,
menos de 30% atribuem à família essa
responsabilidade. Um trabalho de edu-
cação financeira nas escolas poderia
contribuir para a mudança desse para-
digma brasileiro. "A questão é tanto cul-
tural quanto de infraestrutura. Cultural

porque fomos ensinados a explorar des-
de nossa colonização. Além disso, temos
abundância de recursos de todos os ti-
pos, o que pouco ensina sobre a neces-
sidade de poupar e evitar desperdícios",
analisa Conrado Navarro.

Para a educadora Cássia D'Aquino,
criadora de um programa de educa-
ção financeira aplicado desde 1995 em
escolas da rede pública e privada, o 
aprendizado não pode ser confundido
com o ensino de técnicas ou macetes
de administrar dinheiro. Em seu site
www.educacaofinanceira.com.br, onde
são disponibilizados materiais educativos,
informações para escolas, pais e professo-
res, a especialista destaca que o objetivo
da educação financeira deve ser o de criar
uma mentalidade adequada e saudável
em relação ao dinheiro.

Navarro acredita que, em primeiro lu-
gar, o assunto precisa ser tratado com na-
turalidade e os temas devem ser abordados
de forma gradativa e evolutiva, aproveitan-
do os aspectos pedagógicos de cada fase
do ensino. Além disso, o educador finan-
ceiro julga fundamental a participação da
família, reforçando o aprendizado com
exemplos e atitudes condizentes aos en-
sinamentos adquiridos na escola. Sobre
os temas que devem fazer parte da edu-
cação financeira, ele destaca: "Cabe re-
forçar conceitos de consumo consciente,
negociação, condições comerciais, dife-
renças entre tipos e meios de pagamen-
to, empreendedorismo, juros, economia
básica, planejamento financeiro e inves-
timentos." • 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 12, n. 140, p. 22-24, maio 2011.




