
Atitude com as finanças melhora depois do curso  
Marlene Jaggi 
 
Educação Financeira nas Escolas ajuda na tomada de decisão  
 
Suponha que a taxa de juros de sua conta poupança seja de 1% ao ano e a inflação anual, de 
2%. Se você não depositar nem sacar nada durante um ano, conseguirá comprar mais, menos 
ou o mesmo com o dinheiro da conta? Questões como esta, apresentada aos alunos das 439 
escolas de vários Estados que fazem parte do Programa de Educação Financeira nas Escolas, 
representam muito mais do que um simples teste de conhecimentos financeiros. Mostram que 
há no país uma preocupação consistente em levar a educação financeira para as escolas 
públicas, em avaliar a eficácia da iniciativa, e que os primeiros resultados do projeto piloto 
iniciado no ano passado são bastante positivos: 36% dos alunos das escolas que ministram o 
curso responderam acertadamente a questão. No grupo de controle, formado por outras 452 
escolas que só vão transmitir os mesmos conhecimentos aos seus alunos a partir de 2012, o 
percentual de acertos foi de 33%.  
 
A diferença de desempenho entre os dois grupos pode parecer pequena nesta questão, mas o 
percentual de acertos dos alunos que fazem o curso foi maior do que os do grupo de controle 
em todas as outras questões, o que levou o Banco Mundial, parceiro do programa e 
responsável pela avaliação de seus resultados, a concluir que a iniciativa está no caminho 
certo. "Em apenas um semestre o conhecimento financeiro dos estudantes aumentou, suas 
atitudes financeiras melhoraram e eles têm agora maiores probabilidades de poupar e 
gerenciar despesas", diz Rogélio Marchetti, especialista sênior financeiro do banco, com base 
no resultado geral do teste.  
 
 
Criado para durar três semestres, o Programa de Educação Financeira nas Escolas tem como 
objetivo ensinar crianças e jovens a tomar decisões de consumo e investimento e a planejar o 
futuro. É uma iniciativa dos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional - Banco 
Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) e Superintendência de Seguros Privados (Susep) -, apoiada por 
entidades públicas e privadas e supervisionada pelo Ministério da Educação.  
 
O conteúdo foi desenvolvido por educadores com ajuda de representantes do mercado de 
capitais. Não se trata de uma disciplina específica, mas de um conjunto de temas abordados 
como parte dos conteúdos de diferentes áreas, como português e matemática. O material 
didático está alinhado com as diretrizes definidas pelo grupo de trabalho criado para propor a 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), oficialmente instituída pelo decreto 7.397 
de 22 de dezembro de 2010.  
 
No livro do aluno são apresentadas situações práticas que contextualizam os conceitos de 
educação financeira, o que ajuda o aluno a transformar conhecimentos em comportamentos 
saudáveis, como tomar boas decisões financeiras. 
 
O primeiro semestre do projeto piloto teve início em agosto do ano passado, após capacitação 
a distância dos professores. A avaliação do Banco Mundial foi feita em novembro, ao final da 
primeira etapa. Nesse período, de acordo com o estudo, houve alta de 6,4% na retenção dos 
conhecimentos financeiros entre os estudantes que recebem o conteúdo. Segundo o 
especialista, outros programas com os quais o banco trabalha no Brasil mostram melhorias no 
ritmo de 2,5% ao ano. "O projeto de educação financeira mostrou melhoria de 6,4 % em 
apenas um semestre, o que é relevante", explica.  
 
O estudo compara o desempenho brasileiro com programas de outros países. No México, por 
exemplo, uma iniciativa que busca reter crianças na escola mostrou melhoria de 8 a 9% após 
seis anos de criação.  
 
Na autoavaliação, os alunos afirmam saber hoje muito mais a respeito de temas cruciais para 
manter uma vida financeira saudável: taxa de juros, financiamento, empréstimo, seguro, 



imposto de renda, pagamento com cartão de crédito. O projeto piloto está agora no segundo 
semestre e será novamente avaliado em novembro. 
 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jul. 2011, Especial Educação Financeira, p. F3. 


