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RESUMO 

 

Essa dissertação analisa o cenário econômico financeiro brasileiro e demonstra 

oportunidades de crescimento utilizando uma política de educação financeira para a 

população. O estudo utiliza-se de uma revisão bibliográfica para os impactos econômicos 

gerados por programas de educação financeira já existentes no mundo. A revisão 

bibliográfica foi auferida com base em um ranqueamento de importância e relevância 

com relação ao autor, tema e atualidade. Através dessa análise, vinte e oito artigos foram 

selecionados e estudados a partir do qual uma média dos impactos na poupança, no 

conhecimento financeiro e nos hábitos de investimento, bem como as políticas de 

educação financeira mais relevantes foram usados como referência para a política pública 

no Brasil. A política de educação financeira depende de sete pontos cruciais e ao atingi-

los, espera-se um aumento de dez vezes no número de investidores na bolsa de valores. 

Palavras-chave: Educação Financeira, Desenvolvimento do sistema financeiro, 

Desenvolvimento econômico. 
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ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the Brazilian financial-economic scenario and demonstrates 

opportunities for financial and economic growth using a policy of financial education for 

the population. The study uses a bibliographical review for the financial impacts 

generated by financial education programs already in existence in the world. The 

bibliographic review was based on a ranking of importance and relevance in relation to 

the author, theme and actuality. Through this analysis, 28 articles were selected and 

studied from which a mean of the impacts on the savings, investment habits and 

knowledge, as well as the most relevant financial education policies were used as 

reference for public policy in Brazil. The financial education policy depends of 7 critical 

points on which if attended it is expected to increase the number of people on the stocks 

market by a factor of ten. 

Key-words: Financial Education, Financial system development, Economic 

development. 
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1 Introdução 

A educação, de modo geral, é sempre tema principal em debates se tratando da 

evolução social e econômica do Brasil. A educação financeira familiar não é contemplada 

pelo Ministério da Educação (MEC) como uma matéria obrigatória na grade escolar 

fundamental ou no ensino superior. Existem projetos pilotos do MEC ou iniciativas 

isoladas do setor privado para avaliar e mudar esse cenário. Escolas vinculadas à Rede 

Sinodal de Educação no Estado do Rio Grande do Sul já capacitaram professores para as 

matérias de educação financeira em sua grade (OLIVEIRA e STEIN, 2015). O programa 

do MEC abrangi 868 escolas e mais de 20 mil estudantes do ensino médio com um 

resultado final positivo em poupança e planejamento financeiro familiar (BRUHN, 2013). 

O rápido crescimento e desenvolvimento do setor financeiro mundial também fez 

aumentar a discrepância entre a grandes disponibilidades de serviços ofertados e o 

conhecimento e capacidade de escolher o mais apropriado para a necessidade do 

indivíduo médio (LUSARDI, 2010). A qualidade de vida de uma família pode mudar 

drasticamente em países em desenvolvimento onde existe exposição à crédito no mercado 

sem instrumentos suficientes de mitigação ou seguro em caso de uma não quitação do 

valor tomado. As chances de efetividade na transformação do comportamento financeiro 

são ainda maiores em países em desenvolvimento como no Brasil (KAISER e 

MENKHOFF, 2016). 

Além do aspecto social, existe uma relação positiva que conecta o crescimento 

econômico com o crescimento do sistema financeiro de um local. Quanto maior a taxa do 

crescimento econômico de um país, maior é a contribuição do sistema financeiro (SILVA 

e JÚNIOR, 2006). Com mais pessoas inseridas de maneira adequada no sistema 

financeiro, maior o crescimento do mesmo.  

Com o objetivo de conquistar uma política de educação financeira mais assertiva 

para o Brasil, bem como o potencial econômico, foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

na qual foram analisados mais de 300 artigos inerentes ao tema. Um ranqueamento se 

mostrou necessário para analisar os dados de forma que 28 artigos foram mais relevantes 

para a pesquisa e usados para fomentar o programa mais eficiente de política em educação 

financeira no Brasil. 

Os artigos selecionados foram então condensados em uma tabela de impacto no 

comportamento financeiro do indivíduo perante o programa de educação financeira e sua 

intensidade com a qual se torna mais suscetível à investir em outros produtos financeiros 
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mais sofisticados, aumentar o patrimônio investido e diminuir a dívida de consumo por 

impulso. Posteriormente foi analisado o sistema brasileiro, resultando no programa de 

educação financeira mais eficiente para a realidade local, bem como os possíveis impactos 

esperados caso o programa seja concluído em um cenário pessimista e otimista. 

Este trabalho é composto por quatro capítulos, incluindo a introdução. Estes 

capítulos estão assim estruturados: capitulo dois apresenta o referencial teórico, no qual 

serão encontradas referências sobre educação financeira, sistema financeiro e 

desenvolvimento econômico e como estes estão interligados; o capitulo três apresenta a 

metodologia, onde foi usada uma revisão bibliométrica estatística na base de dados para 

se classificar e ranquear os artigos selecionados; O capitulo quatro se refere aos resultados 

encontrados nos artigos, bem como uma analise é feita para se classificar os cenários. O 

objetivo principal do trabalho é encontrar um programa de educação financeira eficiente 

para o Brasil dadas as peculiaridades geopolíticas locais. 
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2 Referencial Teórico  

 

2.1 Educação Financeira 
 

O Banco Central do Brasil (Bacen) define educação financeira como: 

[...] o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram 

sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. Com 

informação, formação e orientação claras, as pessoas adquirem os 

valores e as competências necessários para se tornarem conscientes das 

oportunidades e dos riscos a elas associados e, então, façam escolhas 

bem embasadas, saibam onde procurar ajuda e adotem outras ações que 

melhorem o seu bem-estar. Assim, a Educação Financeira é um 

processo que contribui de modo consistente, para a formação de 

indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro 

(BACEN, 2012). 

 Esta definição está de acordo com a elucidação adota pela Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) da qual o Brasil pleiteou se tornar 

membro em 2017 (BRASIL, 2005, p. 223): 

[...] o processo em que os indivíduos melhoram a sua compreensão 

sobre os produtos financeiros, seus conceitos e riscos, de maneira que, 

com informação e recomendação claras, possam desenvolver as 

habilidades e a confiança necessárias para tomarem decisões 

fundamentadas e com segurança, melhorando o seu bem-estar 

financeiro. 

Em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, a educação financeira 

começa no ensino básico e acompanha o estudante durante toda sua vida escolar. A 

matéria é considerada, por alguns estados, tão essencial quanto a alfabetização e a 

matemática. Na Figura 1 fica evidente que mesmo após a crise que abalou a economia a 

partir de 2007, mais da metade da população americana têm ações na bolsa de valores. 
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Figura 1 - Porcentagem da população dos EUA com ações na bolsa por ano.  

Fonte: GALLUP, daily tracking 2017 

 

Essa queda dos investimentos em ações da população americana não está apenas 

associada a crise que o país enfrentou, mas também a queda nas políticas de educação na 

juventude americana. Menos de um terço dos jovens americanos entre 12 e 17 anos tem 

conhecimentos básicos de taxa de juros, inflação e risco de diversificação. (LUSARDI, 

2009) 

Diversos países, incluindo os Estados Unidos da América e o Brasil, em virtudes 

de crises financeiras e despreparo de sua população frente a nova realidade, tem buscado 

estudar e aplicar ensino financeiro dentro do currículo escolar obrigatório em seu país. 

No Brasil uma parceria entre o Banco mundial, Finance and Private Sector Development 

and the Development Impact Evaluation Teams, Development Research Group e Finance 

and Private Sector, Latin America and the Caribbean Region realizaram um estudo de um 

programa experimental de educação financeira com cerca de 20 mil alunos em 868 

escolas e 6 estados. O estudo apresentou impacto significativo no comportamento 

financeiro dos estudantes e família (BRUHN, 2013). 

No Brasil, dados do Banco Mundial mostram que menos de 1% da população 

investe em ações. Uma das razões para a diferença em comparação com outros países é 

que o Brasil passou por oito mudanças em sua moeda nas últimas sete décadas. Seis 

dessas aconteceram em um intervalo de vinte anos (D’AQUINO, 2008). 
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Outro fator importante que explica o atraso do interesse financeiro pelas famílias 

brasileiras, foram as grandes crises que a economia teve que superar, incluindo cenários 

de hiperinflação onde os resultados obtidos por um planejamento financeiro melhor 

seriam majoritariamente superados pela inflação (D’AQUINO, 2008). 

 A natureza humana que acredita na satisfação em se ter aquilo que a classe 

social já tem impacta no cenário brasileiro, onde existe uma grande diferença de classes 

sociais. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 

Brasil se encontra em décimo lugar entre os piores índices de distribuição de renda no 

mundo. A cultura brasileira abraçou as compras à prazo para obter bens de consumo em 

pequenas parcelas mensais, além de facilitadores para obtenção de crédito e empréstimos 

sem a devido conhecimento. 

 

Figura 2 – Índice de GINI e IDH de países da América Latina. 

Fonte: PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 

A Figura 2, mostra o IDH e o índice de GINI, na qual 100 representa uma 

economia totalmente desigual e 0 uma economia completamente bem distribuída.  O 

Brasil se encontra atrás de países como Uruguai, Argentina e México, afrente apenas de 

Paraguai e Colômbia. 
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2.2  Cenário Financeiro do Brasil 
 

O crescimento econômico e a formação da nova classe C em somado ao aumento 

em 17% do total de habitantes do Brasil na primeira década do século XXI gerou uma 

ascensão no poder de compra (VASCO 2010). Muitos brasileiros ao encontrar uma 

possibilidade de se adquirir bens e uma melhor qualidade de vida, muitas vezes caia nas 

armadilhas do consumo (DOMINGOS 2013). 

 Segundo a pesquisa realizada pela Tendências Consultoria Integrada realizada em 

2015, 3,3 milhões de famílias subiram das Classes D e E para a classe C, no entanto 3,1 

milhões de famílias devem retornar para as mesmas classes até o fim de 2017. Essas 

famílias impactaram negativamente o sistema financeiro brasileiro, também impactaram 

o nível de inadimplência. 

 

Figura 3 – Porcentagem da inadimplência por tipo de pessoa. 

Fonte: Banco Central, Relatório de Estabilidade Financeira 2017. 
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 Na figura 3, nota-se que no final de 2014 a tendência de inadimplência teve sua 

tragetória de queda revertida com o início da crise que se seguiu nos meses seguintes, 

fruto do elevado desemprego e falta de planejamento financeiro das famílias brasileiras. 

 BRITO et al, realizaram um estudo com alunos do ensino superior brasileiro 

(destes da Universidade Nove de Julho, nas áreas de pedagogia, administração e 

contabilidade). 68% consideram ter níveis razoáveis e possuem hábitos de poupar, 6% 

disseram ter conhecimentos elevados com experiência profissional no setor de finanças 

(todos dos cursos de administração e contabilidade), 79% consideram ter conhecimentos 

insatisfatórios sobre indicadores econômicos (Inflação, juros, câmbio, etc), 78% já se 

endividou ou está endividado por consumos exagerados como visto na Figura 4. Como 

os estudantes poderiam se encaixar em mais de um grupo, as porcentagem não somam 

100%. 

 

Figura 4 – Porcentagem dos conhecimentos de finanças dos universitários da Universidade 

Nove de Julho. 

Fonte: BRITO et al. A Importância da educação financeira nos contextos acadêmico e 

profissional: um levantamento de dados com alunos universitários. 

 

A educação financeira deficitária está diretamente ligada a dificuldade de adquirir 

reservas financeiras e evitar endividamentos. Desenvolver noções básicas de educação 

financeira, favorece o orçamento familiar e não apenas do indivíduo. 

 A OCDE através de seu Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), 

mediu o conhecimento financeiro de estudantes com 15 anos de idade em diferentes 

níveis. O Nível 1, são entendimentos mais básicos envolvendo questões como reconhecer 

uma fatura e para que ela serve. O nível 2 é o mínimo considerado pela OCDE como 

conhecimento necessário para se integrar a sociedade. O nível máximo é 5, no qual os 
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alunos demonstram capacidades de resolver questões complexas como custos de 

operação, ganhos nas operações e compreendem outros temas como o imposto de renda. 

 O Brasil obteve o pior resultado, entre os 15 países ou províncias analisadas pelo 

estudo, com 53% dos estudantes não atingindo o nível 2, ou seja, o mínimo necessário 

para se integrar a sociedade. Como mostrado na figura 5, o Peru com 48% e Chile com 

38% completam os piores países analisados. A média dos países integrantes da OCDE é 

de 22%, menos da metade do resultado encontrado no Brasil.  

 

 

Figura 5 – Porcentagem dos estudantes com baixa performance no Pisa 

Fonte: OCDE 2018 

  

Somente 3% dos brasileiros com 15 anos foram capazes de atingir o nível 5 no estudo 

realizado pelo Pisa. A média para os países membros da OCDE também é de 22%, mais 

de sete vezes acima do resultado brasileiro. 
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2.3 Sistema Financeiro 
 

 O sistema financeiro tem como principal intermediário os bancos, no entanto, 

também é composto por: corretoras de valores, fundos de investimentos, fundos de 

pensão, bolsas de valores e companhias de seguro.  

 O sistema também possibilita que os valores mobiliários e títulos tenham liquidez, 

através de um conjunto de instrumentos financeiros e instituições que intermediam as 

transferências de recursos para os tomadores finais a partir dos ofertadores finais 

(CAVALCANTE 2002). 

 As ineficiências de mercado atuantes na economia, como velocidades diferentes 

de informação para os agentes econômicos, proteção e distância do mercado competitivo 

são problemas nas quais o sistema financeiro tem o papel de minimizar facilitando que as 

informações e os recursos cheguem aos investidores e tomadores ao mesmo tempo 

(SILVA 2006). 

 

 

Figura 6 – Esquema de funcionamento do sistema financeiro. 

Fonte: Bebczuk, 2003. 

 

 Na Figura 6 é possível verificar que poupar e investir não têm o mesmo papel no 

sistema financeiro. Assim, uma família que não tem uma educação financeira dificilmente 

irá realizar investimentos produtivos, mesmo que essa consiga poupar. Os custos de 

informação (assimetria entre os agentes onde uma das partes está mais informada que a 

outra) e transação aumentam onerando o sistema.  

2.3.1 Histórico do Sistema Financeiro Brasileiro 

O sistema financeiro surgiu com a mudança da família real portuguesa para o 

Brasil, em 1808. O Banco do Brasil então começou a ser o intermediário para estabelecer 
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relações comerciais com os países europeus. Em 1821, a família real regressou para 

Portugal e em conjunto com as fracas exportações brasileiras geraram o fim das atividades 

e a liquidação do Banco do Brasil em 1833. Apesar de existirem diversas tentativas com 

outros bancos, nenhuma obteve êxito. O cenário só mudou com a chegada do Barão de 

Mauá em 1851 que retomou as operação do Banco do Brasil e as fundiu com outros 

bancos estaduais (VIEIRA 2012).  

Em 1920 foi criada a Inspetoria Geral dos Bancos na qual era responsável pela 

segurança das operações financeiras. Este período entre guerras, de 1914 até 1945, foi de 

grande expansão do sistema de intermediação financeira de acordo com o Banco Central 

do Brasil. Após a guerra, diversas agências bancárias se consolidaram no país e foi criado 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE como uma instituição de 

fomento. Neste período foi implementada a Superintendência da Moeda e do Crédito – 

SUM(que seria o embrião do futuro Banco Central) e o desenvolvimento de instituições 

de créditos voltados para o consumo de bens de capital e bens duráveis (LOPES e 

ROSSETI 1992). 

Em 1964 houve a reforma bancária com a Lei 4.595 de 31 de dezembro na qual 

criou o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional. Essas instituições 

monetárias causaram a extinção da Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC, 

estabelecendo também a subordinação e organização de instituições financeiras privadas 

e públicas. O Banco Central do Brasil foi atribuído como regulador do funcionamento do 

mercado cambial (BERQUÓ 2006). 

O principal objetivo da reforma bancária que criou o Banco Central, foi conceder 

autonomia para a autoridade monetária em detrimento ao Governo Federal. O Conselho 

Monetário Nacional adquiriu essa autonomia através dos seus nove membros do 

Conselho Monetário Nacional, três destes com mandatos demissíveis e seis destes com 

mandatos fixos.  Os três com mandatos demissíveis são: o Ministro da Fazenda que 

assume o papel de presidente do Conselho, o presidente do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) e o presidente do Banco do Brasil. O órgão 

executivo da política monetária (diretoria do Banco Central do Brasil), era escolhida pelos 

membros do Conselho Monetário Nacional e tinham mandatos fixos de seis anos. 

(HOLANDA BARBOSA 2016) 
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Em 1988, entra em vigor a nova Constituição Federal que impactou a 

regulamentação do sistema financeiro nacional, afetando principalmente os requisitos 

para novas instituições financeiras ingressarem no mercado. A criação de “bancos 

múltiplos” foi facilitada dando suporte para corretoras e distribuidoras. Os bancos 

aderiram a diferentes estratégias para se ajustarem a liberalização financeira sem gerar 

grande resistência a abertura de concorrência. (REGINALDO 2016) 

Em 1994, é implementado o plano real que buscava a estabilização monetária, 

sendo visto como o único bem-sucedido, principalmente pelo sucesso ao combate 

inflacionário. Diversas medidas foram tomadas com sucesso na qual viabiliziram a 

reestruturação e estabilização da economia. Essas medidas permitiram mudar a política 

industrial com o aumento da competitividade de produtos nos mercados internacionais e 

a maior abertura ao comercio exterior. (NEWLANDS JUNIOR 2011) 

Também neste ano, o Brasil aderiu, de modo parcial, às normas do Acordo de 

Basiléia. O plano real permitiu o país normatizar e analisar os riscos do sistema financeiro 

em acordo aos princípios do Acordo de Basiléia. Instituições financeiras deveriam ter um 

Patrimônio Líquido Exigido (PLE) de no mínimo 8% dos seus ativos ponderados pelos 

fatores de risco afim de obter autorização para operar no mercado brasileiro. A partir de 

1997 o mínimo passou de 8% para 11% através da Circular nº 2.784. 

Em 1998, existiam 201 bancos, 16 mil agências bancarias e 15 mil postos de 

atendimento consolidando um sistema financeiro robusto, segundo o DIEESE 

(Departamento intersindical de estatística e estudos sócio econômicos). Segundo o Banco 

Central os quatro maiores bancos do Brasil (Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica e 

Bradesco) concentraram 72,4% dos ativos totais das instituições financeiras em 2017, em 

2000 os quatro maiores bancos concentravam 50,4% dos ativos. 

Na Figura 7, mostra os indicadores dos cinco maiores bancos brasileiros em 2016. 
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Figura 7 – Indicadores dos cinco maiores bancos do Brasil em 2016. 

Fonte: Dieese, 2016 

 

2.3.2 Funcionamento do Sistema Financeiro no Brasil 

O mercado financeiro permite que pessoas físicas e jurídicas sejam capazes em 

um empreendimento próprio sem perspectivas de aplicação de uma poupança que o 

mesmo é capaz de gerar, entrar em contato com outra na qual a disponibilidade da 

poupança é superada pela perspectiva de investimento (FORTUNA 2012). 

O sistema financeiro brasileiro pode ser observado dividindo-o em dois grupos: 

subsistema operativo e subsistema de supervisão. O segundo é responsável por 

supervisionar o funcionamento de instituições financeiras que atuam na intermediação 

monetária, além de definir os parâmetros e regras em uma transação de recursos entre 

duas partes. O primeiro (ou subsistema de intermediação), engloba todas as instituições 

restantes, sejam elas oficiais, financeiras, auxiliares e responsáveis pelas intermediações 

de recursos entre os agentes tomadores e poupadores ou não (Assaf Neto 2012). 

São componentes do subsistema de supervisão: 

• Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

• Comissão de Valores Mobiliários 

• Banco Central do Brasil 
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• Conselho Monetário Nacional 

• Brasil Resseguros 

• Conselho Nacional de Seguros Privados 

• Conselho de Gestão da Previdência Complementar 

• Secretaria de Previdência Complementar 

Destes, o órgão de maior destaque que tem a maior hierarquia é o Conselho 

Monetário Nacional (CMN), responsável pelas políticas monetária, cambial e creditícia 

nacional, buscando o desenvolvimento econômico, social e a estabilidade da moeda. 

Depois de sua criação, e diversas reformas afim de melhor atender as exigências 

políticas e econômicas na história com o plano real, a CMN assumiu o atual formato - 

Regimento Interno do CMN, editado pelo Decreto nº 1.307, de 9/11/1994, e alterado pelo 

Decreto nº 1.649, de 27/9/1995, que fornece uma visão detalhada do funcionamento 

interno do Conselho. A figura 8 demonstra a esquematização do conselho monetário. 

 

Figura 8 – Conselho Monetário Nacional, integrantes e competências. 

Fonte: Bacen 

 

Em segundo lugar na hierarquia do sistema financeiro nacional, encontra-se o 

Banco Central, responsável por coordenar, fiscalizar e executar a política financeira e 

monetária determinada pelo Conselho Monetário Nacional. 

Essas duas instituições (Conselho Monetário Nacional e o Banco Central) estão 

dentro do organograma do Ministério da Fazenda, a primeira destas é essencialmente 

norminativo, sem contemplar funções executivas. Já o Banco Central do brasil é um órgão 
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executivo e vital para o sistema financeiro. Esse conjunto é denominado de Autoridades 

Monetárias. 

Em resumo, o Banco Central é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da 

Fazenda na qual regulamenta e fiscaliza tudo que a Conselho Monetário Nacional define 

para o sistema financeiro nacional, a exceção aos sistemas ligados a previdência e 

seguros. Na figura 9, é demonstrada suas competências. 

 

Figura 9 – Competências do Banco Central. 

Fonte: Bacen 

 

A credibilidade e a solidez do sistema financeiro, dependem totalmente da 

administração imposta pelo BACEN. O BACEN impõe uma administração especial às 

instituições em três modalidades: liquidação extrajudicial, administração especial 

temporária e intervenção. 

2.4 Crescimento financeiro através da educação financeira 

  

2.4.1 Impacto da educação financeira no sistema financeiro 

 Diversos estudos apresentam resultados positivos no comportamento do cidadão, 

mesmo encontrando alguns resultados contraditórios, principalmente por aplicarem o 

programa em uma amostragem pequena. Cole e Shastry (2009) replicaram o estudo de 

Bernheim (2001) no qual utiliza um método de diferença em diferença para analisar o 

impacto da educação financeira em futuras poupanças. O estudo com maior amostragem, 

mostrou impacto insignificante, diferente do estudo de menor amostragem. 

 Carlin e Robinson (2010) estudaram um programa voltado para os alunos de 

ensino médio nos Estados Unidos da América com dezenove horas de treinamento no 
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âmbito financeiro, incluindo conceitos como: investimentos simples, juros, 

gerenciamento de cartão e finanças pessoais. Realizaram um teste onde os estudantes 

deveriam montar um balanço financeiro e após o curso, a taxa de sucesso subiu de 5 para 

50% e a poupança cresceu quatro vezes.  

 Varcoe (2005) analisou o programa Money Talks na qual jovens entre treze e 

dezoito anos recebiam boletins informativos sobre diferentes tópicos, incluindo dicas de 

compras, custos de carros, hábitos para poupar e o valor do dinheiro. Com o universo de 

cento e quatorze estudantes, todos mostraram mais sabedoria financeira e melhoraram seu 

controle financeiro quando comparados ao período anterior. 

Apesar dos resultados no âmbito da educação básica do indivíduo, o impacto da 

educação financeira durante o período da educação básica dos jovens é debatido em 

diversos países. Pessoas em uma fase posterior da vida (vinte e cinco a sessenta e cinco 

anos) tem a tendência de demonstrar conhecimentos financeiros superiores em cerca de 

5% em comparação com indivíduos correspondentes abaixo da faixa de vinte e cinco anos 

(LUSARDI e MITCHELL, 2011). 

Walstad (2010) estudou os efeitos de um curso financeiro em DVD chamado 

“Financing your future”. Constítuido por 5 vídeos cobrindo diversos tópicos como 

gerenciamento do dinheiro, crédito e débito, investimentos e poupança. Soma-se ao vídeo 

seis horas de instruções. Os 673 estudantes que participaram do programa educacional 

apresentaram conhecimentos financeiros através de testes comparativos aplicados antes e 

depois do curso bem superiores aos da amostra de controle com cento e vinte e sete 

estudantes que receberam os dois testes, mas não receberam o curso. 

Lührmann (2012) avaliou um programa que consistia em aulas de noventa 

minutos sobre educação financeira para jovem estudantes entre quatorze e dezesse anos 

na Alemanha. Quinhentos e cinquenta e oito alunos consistiam na amostra do programa 

e outros cento e cinquenta e oito foram usados como controle. O estudo mostrou 

significativo aumento no conhecimento financeiro em cenários de hipotéticos de 

poupança. Apesar disso, a Alemanha adotou uma seleção na qual determina quais escolas 

recebem o curso de finanças dependendo da disponibilidade dos professores no final do 

ano letivo. 
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No estudo brasileiro encomendado pelo Banco Mundial citado anteriormente, o 

programa foi elaborado por especialistas na educação, psicologistas e sociologistias 

comissionados pela ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira) no Brasil. 

Consistiu em setenta e dois estudos de casos e foi incluído na grade curricular regular das 

escolas em vez de criar uma matéria separada (Foi inserido dentro da Matemática, 

Português, Ciencias, Geografia e História para evitar excesso de trabalho para os 

professores e alunos). O resultado do programa foi extremamente positivo tanto nos 

conhecimentos sobre finanças, quanto no comportamento financeiro. 

 O comportamento financeiro do indivíduo é impactado significativamente pelo 

seu conhecimento no assunto. Em uma meta analise com cento e vinte e seis estudos de 

impacto sobre o comportamento financeiro através da educação, mostra ainda que em 

países em desenvolvimento as mudanças são ainda mais drásticas (KAISER e 

MENKHOFF 2016). 

 Estudos mostram que as poupanças são insuficientes em muitas economias já 

desenvolvidas e as famílias tendem a economizar de maneira ineficiente, indicando que 

muitos indivíduos podem não saber lidar com os sistemas financeiros cada vez mais 

complexos (Lusardi and Mitchell 2007; Choi et al. 2011; Behrman et al. 2012; van Rooij 

et al. 2012). Esse comportamento também impacta diretamente a composição do 

portefólio (Campbell 2006; Choi et al. 2010; Bucher-Koenen and Ziegelmeyer 2014; von 

Gaudecker 2015). Excesso de empréstimos com taxas excessivamente elevadas (Stango 

and Zinman 2009; Gathergood 2012; Agarwal and Mazumder 2013; Gerardi et al. 2013; 

Zinman 2015), além de participação no mercado financeiro em geral. (van Rooij 2011). 

Em países em desenvolvimento como o Brasil, as consequências ainda são mais severas 

com fundos insuficientes para resguardar possíveis choques financeiros e falta de 

instrumentos de mitigação de riscos (Cole et al. 2011; Drexler et al. 2014; Gibson et al. 

2014; Sayinzoga et al. 2016). 

 A meta-análise com os cento e vinte e seis estudos feitos por Kaise e Menkhoff 

obteve 6 resultados principais demonstrados na figura 10: 
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Figura 10 – Pontos críticos para eficiência da educação financeira.  

Fonte: Kaise e Menkhoff, 2016. 

 

O crescimento da alfabetização financeira contribuí para o comportamento 

financeiro, como a educação financeira tem um forte impacto na alfabetização financeira, 

os efeitos estatísticos são notáveis e impactam diretamente no comportamento financeiro. 

A educação financeira teve um impacto positivo mensurável nas finanças mesmo nos 

experimentos aleatórios mais rigorosos. 

Os efeitos da educação financeira são dependentes do grupo alvo. Participantes de 

menor renda (relativo ao seu próprio país) e os grupos dentro da classe média baixa, 

sofrem um menor impacto financeiro após os cursos de educação financeira, mostrando 

um desafio para países que pretendem usar esse artificio como política pública voltada 

para esse grupo. Outro fator importante é que o impacto em países com altos níveis de 

educação geral já contém índices básicos de alfabetização financeira elevados, 

diminuindo os possíveis retornos de uma política de educação financeira. 

O sucesso da educação financeira depende do comportamento financeiro alvo. O 

hábito de evitar dívidas e empréstimos é mais difícil de ser impactado do que o 

comportamento de poupar pelos sistemas de educação financeira convencionais. 

Aumentar a intensidade do sistema de educação financeira significa aumentar a 

efetividade do mesmo. 

As características do programa de educação financeira podem fazer a diferença. 

Tornar a educação financeira obrigatória pode ser associado a diferentes taxas de efeito. 

Um efeito extremamente positivo seria educar financeiramente em um bom momento 

bom para ensinar, ou seja, quando o aluno estaria diretamente ligado com tomadas de 

decisões relevantes nesse assunto. 
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 Os fatores postos acima claramente endossam a educação financeira como meio 

de impactar o comportamento financeiro dos indivíduos. Ressalvas importantes são 

postas, como a pouca efetividade do programa em grupos de menor renda e os cuidados 

necessários para tornar a educação financeira mais efetiva no comportamento futuro do 

cidadão.  

 

2.5 Crescimento econômico através do crescimento financeiro 
  

 Não existe um consenso na literatura sobre a relação do desenvolvimento do 

sistema financeiro com o crescimento econômico. No entanto, diversos estudos com 

análises empíricas distintas, mostram que a evolução do sistema financeiro impacta as 

taxas de crescimento econômico, estimulando os níveis de emprego e produto em 

diversos países. Diversos estudos ligam também políticas financeiras, como o 

microcrédito, ao desenvolvimento social e instrumento de combate a pobreza ao redor do 

mundo. 

 Um sistema financeiro pouco evoluído potencializa as desigualdades de renda e 

contribui para um lento crescimento econômico, pois restringe o acesso ao crédito e 

outros serviços financeiros aos mais necessitados e assim impedindo uma parte dessa 

população de participar de forma efetiva na atividade econômica do país. Muitos 

programas de microcréditos são voltados para pequenos empreendimentos, e outros 

consumos de bens e serviços com o objetivo de mudar o patamar de vida, tais como 

educação e saúde (FIELDS 2001). 

 Vale ressaltar que, em países onde há diferenças de renda de densidades 

populacionais em seu território, o desenvolvimento econômico do mesmo, nem sempre 

esta relacionado diretamente com a redução da pobreza de forma efetiva. Dessa forma as 

políticas de desenvolvimento do sistema financeiro podem ser instrumentos para reduzir 

a pobreza e a desigualdade com diversos indicadores que não puramente o crescimento e 

desenvolvimento econômico do país (KUMAR 2004). 

 Um dos principais estudos que demonstra que a população mais necessitada é 

favorecida por um desenvolvimento de um sistema financeiro, tanto de forma direta 

(crédito para empreendedorismo e outras iniciativas econômicas autofinanciadas), quanto 
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indireta (através do crescimento econômico). A população de baixa renda necessita 

essencialmente de uma poupança prévia como complemento aos bens de capital a fim de 

garantir a realização de um investimento. Sendo assim, a negação de empréstimos e outros 

serviços financeiros cria uma grande barreira à adoção de novas tecnologias produtivas. 

O acesso restrito ao crédito dessa parte da população, força em muitas ocasiões uma 

situação de autofinanciamento. O sistema financeiro, nesse caso, seria uma grande 

oportunidade lucrativa para a poupança e portanto, afeta a pobreza nas limitações de 

crédito, bem como nas remunerações da poupança prévia necessária para o investimento 

(MCKINNON 1973). 

 Dollar e Kraay (2002), demonstra que as políticas macroeconômicas que 

envolvem a redução da inflação, solidez do sistema financeiro e abertura ao comércio 

internacional, elevam a renda média, no entanto, geram pouco efeito sobre a distribuição 

de renda. A pouca eficiência do mercado, ou seja, imperfeições no mercado financeiro 

como assimetria de informação, implicam em restrições ao crédito que afetam todo o 

sistema, principalmente a população de baixa renda. Como uma das regras básicas para 

concessão de crédito é a garantia que os tomadores podem propiciar, essa parcela da 

população mais pobre se mantém excluída do sistema. Essa situação é muito mais grave 

em países com menor desenvolvimento do sistema financeiro pois nestes existe excesso 

de exigências para um indivíduo se inserir no sistema, pouca regulamentação e cobertura 

reduzida de serviços financeiros (ZHUANG 2009). 

 A distribuição de riqueza, bem como as decisões de trabalho dos indivíduos afeta 

o desenvolvimento econômico. A existência de contratos de trabalho só ocorre onde há 

desigualdade porque o trabalhador de uma classe mais baixa decide trabalhar por uma 

remuneração maior do que receberia caso decidisse atuar por conta própria, devido as 

imperfeições do mercado de capitais. Por outro lado, essa situação torna a classe mais 

facorecida em empresários, levando o desenvolvimento ser dependente da distribuição 

inicial de riqueza (BANERJEE e NEWMAN 1993). 

 Outra explicação para a diferença entre o PIB de diversos países, seria causada 

pelas imperfeições do mercado de crédito e indivisibilidades do investimento do capital 

humano como meio de analise no papel da distribuição inicial de riqueza na 

macroeconomia (GALOR e ZEIRA 1993). 
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 Em cenários com elevadas taxas de juros e crédito restrito, o modelo de Solow 

aplicado a longo prazo, comprova a existência de diversos estados estacionários. 

Existindo assim uma distribuição de riqueza única para cada taxa de juros existente, 

dependo das condições históricas. Com isso, é possível melhorar a distribuição de renda 

em uma sociedade com uma classe pobre acentuada (PIKETTY 1997). 

 Outro aspecto teórico muito estudado na literatura ficou conhecido como Curva 

de Kuznets. Com dados de diversos países em séries temporais, Kuznets demonstrou a 

relação existente entre o crescimento econômico e o padrão de desigualdade. A forma do 

gráfico plotado é de um “U” invertido. Esse gráfico demonstra a desigualdade 

aumentando no curto prazo com o crescimento econômico para que no futuro decresça à 

partir de um ponto. Então Kuznets demonstra a relação não linear entre o 

desenvolvimento econômico, sistema financeiro e a distribuição de renda (KUZNETS 

1955). 

 Seguindo esse aspecto, outro estudo mostrou que no início do ciclo de crescimento 

econômico, o sistema financeiro fica limitado à pequena parte da população que tem mais 

elevada renda, ampliando assim em um primeiro momento a desigualdade econômica. 

Após a fase inicial, as taxas da poupança e da economia são elevadas com a diminuição 

da restrição do sistema financeiro, impactando de forma positiva a distribuição de renda 

e a desigualdade. O estudo então confirma a Curva de Kuznets, com o “U” invertido para 

a relação entre o desenvolvimento do sistema financeiro, desenvolvimento econômico e 

distribuição de renda (GREENWOOD e JOVANOVIC 1990). 

 Outra vertente teórica, foi apresentada por Myrdal com o princípio da causação 

circular cumulativa. Myrdal mostra que um sistema financeiro pouco desenvolvido e 

concentrado serve como um grande obstáculo para o crescimento econômico, 

aumentando os índices de pobreza e a desigualdade de renda. O crescimento econômico 

e a renda são bastante afetados, pois o fluxo de capital para investimentos produtivos é 

fortemente impactado em um sistema financeiro com restrições ao crédito, baixas taxas 

de depósitos e poupança, gerando um sistema de pouca eficiência na alocação dos 

recursos (MYRDAL 1957). 

 Seguindo a vertente de Myrdal, o sistema apresenta taxas de crescimento 

econômico e renda reduzidas, diminuem os níveis da poupança, assim impedindo o 
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desenvolvimento financeiro na qual impede também a redução da pobreza 

(BERTHELEMY e VAROUDAKIS 1996). 

 Outros estudos mais recentes se utilizam dessas diferentes vertentes teóricas para 

provar de forma empírica que o desenvolvimento do sistema financeiro contribui para a 

redução da desigualdade e da pobreza (inclusive com um crescimento mais rápido na 

renda destes), além de um crescimento econômico (JALILIAN E KIRKPATRICK 2002), 

(CLARKE 2003), (BURGUES E PANDE 2005), (GUILLAUMONT E KPODAR 2005), 

(CLAESSENS E FEIJEN 2006), (BECK 2007) (AKHTER E DALY 2009). 

 Outras vertentes utilizadas para medir o crescimento econômico, através do 

crescimento financeiro, são constituídas das abordagens keynesianas e pós keynesianas. 

Na perspectiva financeira pós keynesiana, o mercado financeiro foge da abordagem 

convencional onde ele apenas provê a melhor distribuição de informação para guiar os 

poupadores e consumidores. Na abordagem pós-keynesiana, o sistema financeiro é aquele 

com poder de criação de crédito e assim atender a demanda com a liquidez necessária e 

também possui mecanismos financeiros para consolidação das dívidas das firmas 

invasoras. O papel do sistema financeiro pode ser dúbio, pois ao mesmo tempo que 

estimula o crescimento do sistema financeiro, provendo liquidez, ele também pode ser 

alvo de especulações na qual prejudicam o crescimento econômico (DE PAULA 2013). 

O principal fator de conexão entre o sistema financeiro e econômico, é que o 

primeiro tem a capacidade de desenvolver maiores e melhores investimentos agregados 

ao setor econômico produtivo (BECSI e WANG 1997).  

 Silva e Júnior (2006) utilizaram duas medidas para representar cada um desses 

através de regressão quantílica e avaliar o crescimento financeiro e econômico, 

demonstradas abaixo:  

 

Crescimento econômico: 

• Taxa de crescimento real média do PIB per capita (PIB) – taxa 

de crescimento geomérica 

• Taxa de crescimento real média do capital per capita – 

coeficiente de regressão por mínimos quadrados ordinários. 

 

Desenvolvimento Financeiro: 
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• Intensidade Financeira - a qual pode ser entendida como o tamanho 

do setor de intermediação financeira formal. Esta variável é medida 

a partir dos exigíveis de curto prazo do sistema financeiro como 

uma fração do PIB. Se o sistema financeiro desempenha as funções 

descritas neste trabalho, então se espera que a relação desta variável 

com as medidas de crescimento econômico seja positiva. A intuição 

de se utilizar a variável intensidade financeira reside no fato de os 

intermediários financeiros captarem recursos de curto prazo, 

convertendo-os em empréstimos de longo prazo, beneficiando o 

crescimento econômico, pois assim permitem às firmas um 

horizonte de investimento mais longo, além de garantir a liquidez 

dos depositantes; 

• Participação do crédito dos bancos comerciais em relação ao total 

de crédito doméstico - (BANCO), este último entendido como a 

soma do crédito provido pelo banco central e demais bancos. Aqui 

se supõe que os bancos comerciais são mais eficientes na alocação 

dos recursos financeiros do que o banco central. Neste sentido, 

quanto maior o volume de crédito dos bancos comerciais em 

relação ao total de crédito doméstico, mais eficiente o mercado de 

crédito se torna, tendendo a aumentar a capacidade produtiva da 

economia. Portanto, a relação é positiva com o crescimento 

econômico 

 

As evidências encontradas de forma empírica com setenta e sete países 

corroboram com a relação positiva entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico encontradas na literatura, ou seja, quanto maior a atuação e desenvolvimento 

do sistema financeiro, maior é o volume de recursos disponibilizados para o setor 

produtivo e assim maior o crescimento econômico. Além disso, quanto maior a taxa de 

crescimento econômico, maior será a contribuição do sistema financeiro para o 

crescimento econômico. 
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3 Metodologia 

 

A dissertação realizou uma pesquisa bibliográfica para selecionar os artigos de maior 

interesse, peso e relevância acadêmica referentes as propostas de educação financeira e 

seu impacto no sistema financeiro e desenvolvimento econômico. A partir da análise das 

seleções dos artigos, uma média ponderada considerando os aspectos de cada trabalho 

será realizada para extrapolar os resultados para o potencial brasileiro de crescimento 

através da educação financeira. 

Segundo Farias Filho (2012), a pesquisa bibliográfica funciona como sustentação para 

que as ações de uma pesquisa tenham chances de ser consistentes e cientificamente aceitas 

pela academia e pela indústria. 

 Severino (2017) alerta que o conhecimento produzido, para se tornar ferramenta 

útil, precisa ser disseminado e repassado, colocado em condições de universalização. 

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica se realiza a partir dos registros disponíveis, 

derivados de pesquisas anteriores e registrados em documentos impressos. Esses registros 

se tornam fonte do tema estudado e o pesquisador passa a trabalhar a partir das 

contribuições analíticas de outros autores. 

Para Farias Filho (2012) os estudos bibliométricos têm como objetivo analisar os veículos 

de publicação, as instituições, os autores dos documentos científicos, os termos-chaves 

que compõem as pesquisas, e as relações existentes entre os temas ou subtemas em 

análise.  

Segundo Araujo (2006), a analise bibliométrica está fundamentada em três Leis clássicas:  

• Lei de Lotka de 1926, ou lei do quadrado inverso, que aponta para a produtividade 

dos autores. A lei diz que uma grande proporção da literatura cientifica em determinado 

tema fora produzida por um pequeno número de autores.  

• Lei de Bradford de 1934, conhecida também como Lei da dispersão, avalia a 

produtividade das revistas. Através da Lei de Bradford é possível distinguir um núcleo de 

periódicos mais fortemente relacionados ao tema de pesquisa.  
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• Lei de Zipf de 1949, ou Lei do mínimo esforço, analisa a frequência que 

determinadas palavras aparecem em um texto, as palavras mais utilizadas sinalizam o 

assunto do documento.  

Esta pesquisa, de caráter exploratória-descritiva, pretende através de um estudo 

bibliométrico de publicações científicas, levantar os trabalhos mais importantes que 

relacionam as finanças pessoais, educação financeira e grau de instrução financeira às 

decisões de poupança e investimentos dos indivíduos. 

Para isso, uma metodologia de pesquisa bibliográfica foi adaptada de Costa (2010) e com 

o intuito de explorar essa área do conhecimento e selecionar um núcleo inicial robusto de 

artigos que representem o estado da arte e auxiliem pesquisadores a realizarem uma 

investigação mais aprofundada.  

A metodologia aplicada considera a execução das seguintes etapas definidas por Costa 

(2010)  

• Definir um tema de pesquisa e dentro dele realizar uma pesquisa através de 

palavras-chave; 

• Identificar os periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema; 

• Identificar os autores com maior número de artigos publicados sobre o tema; 

• Realizar um levantamento cronológico da produção cientifica, identificando os 

“ciclos de maior produção”; 

• Selecionar os artigos para composição do “núcleo de partida” adotando os 

critérios das etapas anteriores. 

Cabe ressaltar que a metodologia de Costa (2010) não possui uma sistemática qualitativa 

para seleção dos artigos deixando bastante espaço para o julgamento do pesquisador. 

Dessa forma, após a seleção da amostra inicial será realizado um ranqueamento dos 

artigos mais relevantes de acordo com o método multicritério de  Treinta et al. (2014).  

Nesta etapa, os artigos são avaliados quanto à relevância em relação a quatro eixos: artigo, 

autores, periódico e tema. Para cada critério são definidos indicadores, conforme 

detalhado no Quadro 1: 
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Quadro 1 - Critérios para avaliação da relevância dos artigos. 

Critérios Objetivo Indicadores 

Artigo 

Analisar a relevância e qualidade do artigo propriamente dito e 

identificar o quanto o artigo é referenciado na comunidade 

acadêmica, ou seja, perceber se ele é tido como referência para 

embasamento de outros autores e publicações. 

Número de citações 

recebidas pelo artigo. 

Autores 

Identificar a relevância dos autores do artigo, ou seja, avaliar o 

quanto a publicação de determinado autor é representativa e o 

quanto são referências no ambiente acadêmico. 

Valor do índice h dos 

autores do artigo. 

Periódico 
Identificar a relevância e excelência do jornal em que o artigo foi 

publicado. 

Valor mais recentes dos 

índices SJR (SCImago 

Journal Rank) 

Tema 

Identificar a relevância do artigo para cada pesquisa 

especificamente. Para isso, avalia-se através dos resumos e 

palavras-chave dos artigos, o quanto que estão alinhados aos 

objetivos e tema desta pesquisa acadêmica em questão. 

Leitura de título e resumo 

para avaliação da 

adequação do trabalho 

ao tema de pesquisa. 

Fonte: Treinta, 2011. 

 

A amostra inicial da pesquisa, corresponde aos artigos indexados na base de dados 

SCOPUS. A escolha da base se dá, principalmente, pelo número de artigos publicados 

nela sobre este tema e a representatividade dos trabalhos do ponto de vista da comunidade 

científica global. Quanto ao recorte temporal, a pesquisa foi realizada em 01 de março de 

2018 e comtempla todos os trabalhos disponíveis na base de pesquisa até a data de corte. 

Após a definição das palavras-chaves foi definida uma lógica booleana, onde os termos 

são ligados através dos conectivos “e” e “ou”, para ser utilizada na busca da base de 

dados. Ainda sobre a lógica booleana, é inserido um limitador para que retorne na 

pesquisa apenas os trabalhos publicados por meio de artigos e nas três principais áreas de 

conhecimento onde foram publicados artigos sobre o tema: Economics, Econometrics 

and finance; Social Sciences; Business, Management and accounting. 

A seguir, é apresentada a lógica escrita em linguagem padrão da base SCOPUS:  

TITLE-ABS-KEY ( "financial education"  OR  "financial literacy"  OR  "personal 

finance"  AND  "saving"  OR  "investment" )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar 

" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) ) 
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A partir dos artigos filtrados, foram coletados os valores de cada indicador para cada 

trabalho publicado. Com esses valores fora realizada, para cada critério, uma distribuição 

amostral de modo a classificar o resultado em um decil da amostra. Para cada decil fora 

atribuída uma nota de avaliação, de 1 a 10.  

Como cada artigo selecionado possui um resultado e uma lógica de estudo, os resultados 

serão discutidos e por fim compilados em uma distribuição normal com a finalidade de 

se encontrar o potencial máximo e mínimo para a realidade brasileira. 
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4 Resultados 

 

A busca, utilizando a lógica booleana apresentada no capítulo anterior, retornou 388 

documentos. A partir dessa amostra inicial é possível obter os primeiros resultados da 

análise bibliométrica. 

 

4.1. Avaliação por número de citações 

O ranqueamento pelo número de citações foi atribuído a todos os artigos da amostra 

de 452 documentos, de modo que artigos que se destacaram em número de citações 

pudessem subir no ranqueamento. A avaliação dada, quando não havia nenhuma citação 

para o trabalho, foi igual a zero. A avaliação por faixa de número de citações segue o 

Quadro 2.  

 
Quadro 2 - Ranqueamento por número de citações dos artigos. 

Número de citações Avaliação 

401 a 446 10 

356 a 400 9 

312 a 355 8 

267 a 311 7 

223 a 266 6 

178 a 222 5 

133 a 177 4 

89 a 132 3 

44 a 88 2 

1 a 43 1 

Outros 0 

Fonte: Scopus, 2018. 

 

 

4.2. Autores com maior número de publicação 
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O Quadro 3 apresenta a distribuição de artigos por autor. O quadro limita a 

apresentação dos autores que possuam pelo menos três publicações. Foram selecionados 

vinte e três autores, que publicaram um total de noventa e oito artigos.  

 

Quadro 3 - Distribuição de artigos por autor. 

Autor Artigos na base Índice h Avaliação 

McKenzie, D. 3 29 10 

Lusardi, A. 13 26 9 

Mitchell, O.S. 7 22 8 

Sherraden, M. 6 20 7 

Gale, W.G. 3 16 6 

Sherraden, M.S. 3 15 6 

Ssewamala, F.M. 3 15 6 

Grinstein-Weiss, M. 9 14 6 

Zhan, M. 3 13 5 

Schreiner, M. 4 12 5 

Clark, R. 4 12 5 

Belás, J. 3 9 4 

O'Neill, B. 3 9 4 

Gerrans, P. 4 8 3 

Yeo, Y.H. 4 7 3 

Bruhn, M. 3 7 3 

Curley, J. 4 6 3 

Zia, B. 4 6 3 

Bucher-Koenen, T. 3 3 2 

Jurevičiene, D. 3 3 2 
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Loke, Y.J. 3 3 2 

West, S. 3 2 1 

Doda, S. 3 0 1 

Outros autores 331 - 0 

Fonte: Scopus, 2018. 

Para ranquear os autores, foi realizada uma distribuição amostral dos indicadores, 

separada por classes, de modo a qualificar cada item em um decil da amostra. Para cada 

decil foi atribuída uma nota de avaliação de 1 a 10. Artigos com mais de um autor, foram 

atribuídos ao autor com o maior indicador. Os autores com baixa produtividade no tema 

de estudo, foram indicados como “Outros autores” no quadro acima e para eles foi 

atribuída uma avaliação igual a zero.  

 

4.3.  Periódicos com maior número de artigos publicados 

Pelos parâmetros de busca, foram encontrados cento e sessenta registros de 

periódicos indexados na base. O Quadro 4 apresenta os nomes dos vinte e um periódicos 

selecionados, com pelo 4 publicados sobre o tema em cada um, num total de cento e trinta 

e dois artigos.  

Quadro 4 - Distribuição de artigos por periódico de publicação. 

Título do periódico Número de artigos SJR Avaliação 

Journal of Banking and Finance 5 1,767 10 

Economic Inquiry 4 1,270 7 

Journal of Economic Psychology 6 1,105 6 

International Journal of Consumer Studies 5 0,795 5 

International Journal of Bank Marketing 6 0,670 4 

Children and Youth Services Review 6 0,655 4 

Journal of Pension Economics and Finance 15 0,653 4 
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Journal of Consumer Policy 4 0,619 4 

Journal of Consumer Affairs 10 0,440 2 

Journal of Family and Economic Issues 10 0,428 2 

Journal of Social Service Research 4 0,392 2 

Journal of Behavioral Finance 4 0,291 2 

Journal of Financial Services Marketing 6 0,253 1 

Journal of Extension 7 0,216 1 

Journal of Sociology and Social Welfare 4 0,176 1 

Business Theory and Practice 4 0,165 1 

Mediterranean Journal of Social Sciences 5 0,139 1 

Journal of Financial Counseling and 

Planning 14 
0,137 1 

Advanced Science Letters 5 0,135 1 

Managerial Finance 4 0,122 1 

Outros periódicos 320 - 0 

Fonte: Scopus 

Para ranquear os periódicos, também foi realizada uma distribuição amostral dos 

indicadores, separada por classes, de modo a qualificar cada item em um decil. Para cada 

decil foi novamente atribuída uma nota de avaliação de 1 a 10. Os periódicos com baixo 

número de publicações no tema, foram indicados como “Outros periódicos” no quadro 

acima e para eles foi atribuída uma avaliação igual a zero.   

4.4. Cronologia da produção científica 

A Figura 11 apresenta os dados referente a distribuição dos artigos pelo ano de 

publicação. Isto permite observar, como a produção cientifica sobre o tema tem evoluído 

no tempo.  
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Figura 11 - Distribuição de artigos por ano de publicação. 

Fonte: SCOPUS 

 

Observando os dados referente ao período de publicação, observa-se que: o artigo 

indexado mais antigos se refere ao ano de 1978; entre 1967 e 2001 o número de 

publicações foi muito baixo, não atingindo mais de 1 artigo por ano; os ciclos de 

publicação visualmente podem ser separados em dois períodos (2002 a 2008 e 2009 a 

2018 apresentando um salto no número total). 

Os dois ciclos podem ser caracterizados pelos eventos históricos em relação ao 

tema. Primeiro em 2003 a Lei Federal Americana criou uma estratégia nacional para 

educação financeira. E depois, a partir da crise financeira mundial de 2008, que teve início 

nos EUA e se alastrou pelo resto do mundo, gerou um aumento significativo do número 

de publicações. O fato da crise ter origem nas hipotecas, e essas corresponderem a uma 

alta proporção do patrimônio da população americana, pode ter gerado um maior interesse 

sobre o tema. 

 

4.5. Países com maior número de artigos publicados 

Os países com pelo menos cinco artigos publicados foram identificados na Figura 

12. O Estados Unidos lideram o número de publicações sobre o tema, seguido 

timidamente por Austrália e Reino Unido. O Brasil possui, no total, 5 artigos publicados. 
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Importante ressaltar a força de alguns países emergentes em número de publicações, como 

a Índia.   

 

 

 

 

 

Figura 12 - Distribuição dos artigos por país de origem. (SCOPUS com elaboração do 

autor) 

 

4.6. Seleção do núcleo de partida 

Utilizando toda a amostra de trezentos e oitenta e oito documentos encontrados através 

da lógica booleana, foi realizado um ranking a partir da avaliação das 3 métricas 

quantitativas (índice h, SJR e número de citações).  

De acordo com Treinta et al. (2014) a importância relativa de cada critério mostrou uma 

ponderação de 23% de peso para o número de citações, 13% para o ranking de autores, 

22% para os periódicos e 41% para a temática. Assim, foram adotados esses pesos para 

cada critério utilizado. Porém, para a avaliação do alinhamento da publicação em relação 

ao tema, foi adotado um critério exclusivo, ou seja, quando o artigo não tinha relação com 

o tema era simplesmente excluído da seleção.   
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Após a leitura do título e resumo não foi excluído nenhum trabalho da seleção do núcleo 

de partida. Dessa forma, foram selecionados os vinte e oito artigos mais bem posicionados 

no ranking conforme mostra o Quadro 5. 

Quadro 5 - Seleção dos 28 artigos para o núcleo de partida. ] 

Autores Título Ano Periódico Citações 

11 
Lusardi A., 

Mitchell O.S., 

Baby Boomer retirement security: The 

roles of planning, financial literacy, 

and housing wealth 

2007 

Journal of Monetary 

Economics 446 

22 

Clark R., Lusardi 

A., Mitchell 

O.S., 

Employee financial literacy and 

retirement plan behavior: A case study 
2017 

Economic Inquiry 

1 

33 
Lusardi A., 

Mitchelli O., 

Financial literacy and retirement 

preparedness: Evidence and 

implications for financial education 

2007 

Business Economics 

305 

44 

Lusardi A., 

Mitchell O.S., 

Curto V., 

Financial literacy among the young 2010 

Journal of Consumer 

Affairs 200 

55 
Jappelli T., 

Padula M., 

Investment in financial literacy and 

saving decisions 
2013 

Journal of Banking 

and Finance 
51 

66 
Lusardi A., 

Mitchell O.S., 

Financial literacy and retirement 

planning in the United States 
2011 

Journal of Pension 

Economics and 

Finance 

83 

77 
Bucher-Koenen 

T., Lusardi A., 

Financial literacy and retirement 

planning in Germany 
2011 

Journal of Pension 

Economics and 

Finance 

52 

88 
Cardak B.A., 

Wilkins R., 

The determinants of household risky 

asset holdings: Australian evidence on 

background risk and other factors 

2009 

Journal of Banking 

and Finance 38 

99 
Bönte W., 

Filipiak U., 

Financial literacy, information flows, 

and caste affiliation: Empirical 

evidence from India 

2012 

Journal of Banking 

and Finance 12 

110 

Lührmann M., 

Serra-Garcia M., 

Winter J., 

Teaching teenagers in finance: Does it 

work? 
2015 

Journal of Banking 

and Finance 6 

111 

van Ooijen R., 

van Rooij 

M.C.J., 

Mortgage risks, debt literacy and 

financial advice 
2016 

Journal of Banking 

and Finance 1 

112 
Lusardi A., 

Mitchell O.S., 

The economic importance of financial 

literacy: Theory and evidence 
2014 

Journal of Economic 

Literature 
196 
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113 

Lusardi A., 

Mitchell O.S., 

Curto V., 

Financial literacy and financial 

sophistication in the older population 
2014 

Journal of Pension 

Economics and 

Finance 

7 

114 

Clark R., Lusardi 

A., Mitchell 

O.S., 

Financial knowledge and 401(k) 

investment performance: A case study 
2017 

Journal of Pension 

Economics and 

Finance 

2 

115 

Boisclair D., 

Lusardi A., 

Michaud P.-C., 

Financial literacy and retirement 

planning in Canada 
2017 

Journal of Pension 

Economics and 

Finance 

2 

116 
Croy G., Gerrans 

P., Speelman C., 

The role and relevance of domain 

knowledge, perceptions of planning 

importance, and risk tolerance in 

predicting savings intentions 

2010 

Journal of Economic 

Psychology 
17 

117 

Sherraden M.S., 

Johnson L., 

Elliott III W., 

Porterfield S., 

Rainford W., 

School-based children's saving 

accounts for college: The I Can Save 

program 

2007 

Children and Youth 

Services Review 

27 

118 

Grinstein-Weiss 

M., Spader J., 

Yeo Y.H., Taylor 

A., Books Freeze 

E., 

Parental transfer of financial 

knowledge and later credit outcomes 

among low- and moderate-income 

homeowners 

2011 

Children and Youth 

Services Review 

14 

119 

van Rooij 

M.C.J., Lusardi 

A., Alessie 

R.J.M., 

Financial Literacy, Retirement 

Planning and Household Wealth 
2012 

Economic Journal 

98 

220 

Bayer P.J., 

Bernheim B.D., 

Scholz J.K., 

The effects of financial education in 

the workplace: Evidence from a 

survey of employers 

2009 

Economic Inquiry 

41 

221 
Allgood S., 

Walstad W.B., 

The effects of perceived and actual 

financial literacy on financial 

behaviors 

2016 

Economic Inquiry 

12 

222 

Allgood S., 

Bosshardt W., 

Van Der Klaauw 

W., Watts M., 

Economics coursework and long-term 

behavior and experiences of college 

graduates in labor markets and 

personal finance 

2011 

Economic Inquiry 

10 

223 

Clark R.L., 

D'Ambrosio 

M.B., 

McDermed A.A., 

Sawant K., 

Retirement plans and saving decisions 

the role of information and education 
2006 

Journal of Pension 

Economics and 

Finance 17 
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224 
Johnson E., 

Sherraden M.S., 

From financial literacy to financial 

capability among youth 
2007 

Journal of Sociology 

and Social Welfare 
103 

225 
Beverly S.G., 

Sherraden M., 

Institutional determinants of saving: 

Implications for low-income 

households and public policy 

1999 

Journal of Socio-

Economics 116 

226 

Huang J., Nam 

Y., Sherraden 

M., Clancy M., 

Financial capability and asset 

accumulation for children's education: 

Evidence from an experiment of child 

development accounts 

2015 

Journal of Consumer 

Affairs 
11 

227 
Gambetti E., 

Giusberti F., 

The effect of anger and anxiety traits 

on investment decisions 
2012 

Journal of Economic 

Psychology 
18 

228 

Sachse K., 

Jungermann H., 

Belting J.M., 

Investment risk - The perspective of 

individual investors 
2012 

Journal of Economic 

Psychology 13 

Fonte: Scopus, 2018. 

 

4.7. Análise dos artigos selecionados 

O objeto do estudo realizado por Lusardi e Mitchell sob o título de “BABY 

BOOMER RETIREMENT SECURITY: THE ROLES OF PLANNING, FINANCIAL 

LITERACY, AND HOUSING WEALTH”, foi comparar a riqueza adquirida por dois 

cortes com base nos dados do HRS (Healthy and Retirement Study): os primeiros Baby 

Boomers em 2004, e indivíduos na mesma faixa etária em 1992. A amostra mais antiga 

totalizou 4.580 e a amostra EBB (Early Baby Boomer 2.635. Todas as estatísticas 

relatadas usam pesos domésticos do HRS nos Estados Unidos e os valores foram 

expressos em dólares de 2004 para equalizar a inflação. A riqueza para esses entrevistados 

à beira da aposentadoria foi medida em termos de seu patrimônio líquido total de 

domicílio auto relatado; separadamente, os autores também relataram o patrimônio 

líquido e a riqueza não-residencial/não comercial. O patrimônio líquido total é um 

conceito amplo; incluíram os saldos das contas de poupança e verificação dos 

respondentes, certificados de depósitos e títulos do Tesouro, títulos, ações, IRAs 

(individual retirement accounts), home equity, segundas residências e outros imóveis, 

patrimônio líquido, veículos e outros ativos, menos todas as dívidas. Home equity refere-

se ao patrimônio líquido dos entrevistados em suas casas após subtrair a dívida 

hipotecária. Riqueza não-comercial da habitação é obtida pela subtração do patrimônio 

residencial e comercial do patrimônio líquido total. 
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Os níveis e padrões de patrimônio líquido total mudaram relativamente pouco ao 

longo do tempo, embora os Boomers dependem mais de patrimônio imobiliário do que 

seus predecessores. De fato, a maior parte dos americanos acumulou pouca riqueza fora 

do que corresponde a sua própria residência. A educação também teve papel crucial nos 

dados, com os grupos que detinham diplomas de segundo ou terceiro grau com riqueza 

substancialmente maior que os que detinham menos estudos. Mais importante, os 

planejadores (aqueles que planejam financeiramente sua vida) em ambos os coortes 

chegam perto da aposentadoria com níveis de riqueza muito mais altos e exibem maior 

alfabetização financeira do que os não planejadores. Estimativas de variáveis 

instrumentais mostram que o comportamento de planejamento pode explicar as diferenças 

na poupança e porque algumas pessoas chegam perto da aposentadoria com pouca ou 

nenhuma riqueza (LUSARDI 2007). 

De acordo com os autores, o modelo econômico padrão de acumulação de riqueza 

postula que as decisões de consumo são tomadas em uma estrutura de ciclo de vida, onde 

a suavização de consumo exige que se poupe durante os anos de trabalho para sustentar 

o consumo após a aposentadoria. Especificamente, essa estrutura modela o consumidor 

como maximizando sua utilidade esperada com desconto ao longo da vida, de tal forma 

que os fluxos de consumo e estoques de riqueza em cada ponto dependam de sua renda 

permanente, ou seja, recursos vitalícios antecipados e parâmetros de preferência. Para 

fazê-lo, o consumidor deve entender os valores atuais descontados, a diferença entre 

valores nominais e reais e ser capaz de projetar renda futura esperada do trabalho, pensões 

e benefícios previdenciários, idades de aposentadoria e probabilidades de sobrevivência, 

entre muitos outros fatores. Esses requisitos são inerentemente complexos e exigentes 

(LUSARDI, 2007). 

O objetivo dos autores no artigo foi avaliar com que sucesso as pessoas planejam 

a aposentadoria, se a alfabetização financeira está associada a um melhor planejamento e 

se a preparação para a aposentadoria está associada a esses comportamentos. A análise 

usa dois grupos de dados do HRS em 2004 e 1992 para avaliar a riqueza à beira da 

aposentadoria. Três questões foram de interesse central: (LUSARDI, 2007) 

1) O que o nível e a composição da riqueza nos dizem sobre a posição financeira 

dos Baby Boomers em comparação com coortes anteriores? 

2) Os indivíduos mais sofisticados e financeiramente alfabetizados têm mais 

probabilidade de planejar a aposentadoria? 
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3) O planejamento afeta o acúmulo de riqueza? 

Primeiramente os autores compararam o patrimônio líquido da primeira coorte de 

Baby Boomers em 2004 com o de outra coorte da mesma idade (51-56) em outro período 

de tempo (1992). Os autores acharam que os boomers têm níveis mais altos de patrimônio 

líquido do que a coorte anterior, principalmente porque eles detêm mais riqueza em 

habitação. Também identificaram as principais diferenças na distribuição da riqueza e 

concluíram que os mais pobres dos Boomers estão realmente em pior situação do que 

seus pares anteriores. O fato de que a riqueza é muito baixa para os negros, hispânicos e 

os menos instruídos não mudou com o tempo. Em parte, isso pode ser devido a baixos 

níveis de alfabetização financeira entre esses grupos. 

Em segundo lugar, mostram que os entrevistados que informaram que planejaram 

a aposentadoria entram em seus anos dourados com níveis de riqueza mais elevados. 

Além disso, mostram que o planejamento está fortemente correlacionado com a política 

de alfabetização financeira e que a relação entre planejamento e riqueza permanece forte, 

mesmo após o controle de muitos fatores sociodemográficos. Exploraram também a 

possibilidade de que é a riqueza que afeta o planejamento, em vez do planejamento, que 

afeta a riqueza, mas os testes estatísticos indicam que esse não é o caso. 

A análise implica que o planejamento pode realmente impulsionar o processo de 

poupança para a aposentadoria. É improvável que uma abordagem de tamanho único faça 

muito para construir a riqueza da aposentadoria, e os programas de educação devem ser 

direcionados especificamente para subgrupos específicos. No entanto, diferenças no 

planejamento, o comportamento ajuda a explicar por que os ativos de aposentadoria do 

lar diferem e por que algumas pessoas cruzam o limite de aposentadoria com uma riqueza 

muito baixa (ou nenhuma). 

O segundo artigo selecionado foi novamente de Lusardi em coautoria com Clark 

e Mitchel sob o título de “EMPLOYEE FINANCIAL LITERACY AND RETIREMENT 

PLAN BEHAVIOR: A CASE STUDY”. Este artigo segue as mesmas premissas do 

anterior, com pesquisas para avaliar o grau de conhecimento financeiro através de 

perguntas na qual os entrevistados devem demonstrar assertivamente o cálculo de juros 

simples, compostos e bem como conhecimento sobre a política atual, na qual o 

entrevistado que responde corretamente o nome do presidente e vice presidente, bem 

como ex-presidentes tende a ter mais conhecimento sobre as políticas econômicas 

vigentes. 
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Depois de provar o nível baixo de literatura financeira da população através de 

citações de estudos americanos nos quais desde 1995 apontam para um problema sério na 

discrepância de conhecimento financeiro entre poupadores e investidores. Principalmente 

a diferença entre os que tem algum tipo de estudo em terceiro grau comparado aos grupos 

que não concluíram nem o ensino fundamental. Mais uma vez provam também que o 

grupo de maior conhecimento financeiro, planeja maior as finanças e investem de maneira 

mais eficiente do que os outros grupos. Esse estudo se suporta em outros para também 

provar que os detentores de casas próprias não têm conhecimento do impacto dos juros e 

dos custos em se financiar um imóvel a longo prazo em seu orçamento familiar (CLARK 

2017). 

Novamente é atestado a discrepância entre as riquezas acumuladas por aqueles 

que detém conhecimento financeiro em detrimento dos menos estudiosos em finanças. 

Os autores testaram a eficácia de alguns programas de educação financeira como 

seminários pagos por empresas com o objetivo de aumentar a participação dos seus 

funcionários em programas voluntários de poupança e investimentos. No entanto, este 

tipo de seminário tende a ser voluntario, desta forma os que comparecem já estão mais 

propensos a planejar sua aposentadoria, além de geralmente deter alguma poupança na 

qual deseja investir mais efetivamente. Há também um efeito negativo dos seminários na 

qual o empregador acredita que os seus empregados estão criticando seu nível de 

poupança, correlacionando assim esses seminários com alguma crítica negativa. Esse é 

um dos objetivos de se obter resultados diferentes na literatura (CLARK 2017). 

 Para contornar esse problema, os autores se fundamentaram dos dados fornecidos 

pela HRS para superar alguns desses desafios. Por exemplo, Lusardi (2002, 2004) postula 

que, se a educação financeira é oferecida àqueles que mais precisam, os impactos da 

poupança seriam mais fortes entre os menos instruídos e os menos ricos. Os dados do 

HRS confirmam isso: os seminários de aposentadoria têm um efeito positivo sobre a 

riqueza, principalmente na metade inferior da distribuição de renda e, em particular, para 

os menos instruídos. Os efeitos estimados são consideráveis, particularmente para os 

menos ricos, para os quais participar de seminários parece aumentar a riqueza financeira 

(uma medida da poupança para a aposentadoria que exclui o patrimônio residencial) em 

aproximadamente 18%. Este efeito deriva principalmente dos mais pobres, onde a riqueza 

aumentou em mais de 70%. O efeito da educação financeira também é grande para 

aqueles com baixa escolaridade, onde a riqueza aumentou quase 100%. Obviamente essas 
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taxas expressivas se dão pela base baixa de riqueza dessa segmentação (cerca de 2000 

dólares) (CLARK 2017). 

O estudo menciona os precedentes históricos para um papel governamental na 

concepção e implementação de programas destinados a aumentar a poupança. Por 

exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês procurou construir uma 

cultura de salvação entre seus cidadãos. Nesse sentido, lançou uma campanha nacional 

para promover a poupança, com agências de interesse público, incluindo o Conselho 

Central de Promoção de Poupança, e técnicas de disseminação de mídia (folhetos e 

folhetos, cartazes, anúncios, filmes, revistas, etc.) e valores de conservadorismo e 

frugalidade na população japonesa. Essa campanha se baseou no sistema de bônus (quase 

16% da remuneração de funcionários durante os anos 1950 veio desses bônus) e levou as 

instituições financeiras a cortejar os poupadores agressivamente em tempo de bonificação 

com campanhas publicitárias e novos instrumentos financeiros (CLARK 2017). 

O envolvimento do governo em programas de educação financeira também se 

tornou importante à luz de muitas reformas previdenciárias do Estado. Por exemplo, a 

Suécia implementou recentemente um esquema de contas individuais de contribuição 

definida como parte de seu sistema de previdência social, dando aos trabalhadores a 

responsabilidade de investir parte de seu dinheiro de aposentadoria nos mercados de 

capitais. Segundo os autores, esses colaboradores tiveram que selecionar 

aproximadamente quatrocentos e sessenta empresas de fundos e o número de fundos 

então cresceu para mais de seiscentos e cinquenta em 2004. Mas, subsequentemente, o 

esforço educacional diminuiu, e a fração que fez uma eleição ativa de investimento caiu 

para apenas cerca de dez por cento dos participantes (CLARK 2017). 

O estudo de Lusardi e Mitchel intitulado “FINANCIAL LITERACY AND 

RETIREMENT PREPAREDNESS: EVIDENCE AND IMPLICATIONS FOR 

FINANCIAL EDUCATION”. também examinam a alfabetização financeira, desta vez, 

entre os jovens usando dados da Pesquisa Nacional Longitudinal da Juventude de 1997. 

Mostram que a alfabetização financeira é baixa entre os jovens nos Estados Unidos; 

Menos de um terço dos jovens adultos possui conhecimentos básicos de taxas de juros, 

inflação e diversificação de riscos. A alfabetização financeira está fortemente relacionada 

às características sociodemográficas e à sofisticação financeira da família. 

Especificamente, um homem com formação universitária cujos pais possuíam estoques e 

poupança para a aposentadoria é cerca de 50 pontos percentuais mais propenso a conhecer 
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a diversificação do risco do que uma mulher com menos de um ensino médio cujos pais 

não eram ricos. Essas descobertas têm implicações para a política do consumidor. Além 

de demonstrar o potencial de longo prazo, uma vez que os futuros filhos de famílias com 

conhecimento financeiro tendem a deter uma parte desses conhecimentos na próxima 

geração. 

A fim de examinar como os jovens são bem equipados para tomar decisões 

financeiras, analisamos questões de alfabetização financeira recém-adicionadas à 

Pesquisa Longitudinal Nacional da Juventude em 2007-2008. Autores usaram o conjunto 

de dados detalhados para estudar a relação entre alfabetização financeira e características 

sociodemográficas, características familiares e características de pares dos entrevistados. 

O objetivo era examinar três questões-chave de pesquisa: 1) Quão bem equipados são os 

jovens para tomar decisões financeiras? 2) Quais são os determinantes da literacia 

financeira entre os jovens? 3) Como esta informação pode ajudar os formuladores de 

políticas a buscarem intervenções voltadas para consumidores jovens? (LUSARDI 2007) 

Descobriu-se que a maioria dos jovens adultos não está bem preparada para tomar 

decisões financeiras: apenas 27% dos jovens da amostra possuíam conhecimento de 

conceitos financeiros básicos, incluindo inflação e diversificação de riscos, e podiam 

fazer cálculos simples de taxa de juros. O analfabetismo financeiro não é apenas 

generalizado, mas é particularmente agudo entre grupos específicos, como mulheres, 

negros, hispânicos e aqueles com baixa escolaridade. Além disso, descobriu-se que tanto 

o nível educacional quanto a capacidade cognitiva são importantes determinantes do 

conhecimento financeiro, mas não são os únicos determinantes. De fato, muitas variáveis 

continuaram a ser importantes preditores de alfabetização financeira, mesmo depois de 

levar em conta a educação e a capacidade cognitiva. Os indicadores usados com 

frequência como proxy para a alfabetização financeira, como a educação, fazem um 

trabalho ruim de medir o conhecimento financeiro dos entrevistados. Também 

descobriam que o conhecimento financeiro entre os jovens é fortemente influenciado pelo 

background familiar. Os entrevistados cujas mães tiveram uma educação universitária 

foram mais propensos a entender a inflação. Além disso, os jovens entrevistados cujos 

pais possuíam estoques ou poupança para a aposentadoria quando adolescentes eram mais 

propensos a conhecer a diversificação do risco. Assim, o conhecimento financeiro pode 

ser passado de pais para filhos. De acordo com as estimativas do estudo, um homem com 

formação universitária cujos pais possuíam estoques e poupança para aposentadoria é 
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cerca de 50 pontos percentuais mais propenso a conhecer a diversificação do risco do que 

uma mulher com menos de um ensino médio cujos pais não eram ricos (não possuíam 

ações ou poupança de aposentadoria) (LUSARDI 2007). 

Outro artigo produzido por Lusardi e Mitchell foi o “THE ECONOMIC 

IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY: THEORY AND EVIDENCE” na qual 

realizam uma avaliação do rápido crescimento do número de pesquisas sobre educação 

financeira. Utilizam-se de uma visão geral da pesquisa teórica que lança conhecimento 

financeiro como uma forma de investimento em capital humano. O estudo demonstra 

também que o conhecimento dos recursos internos tirados do conhecimento financeiro 

tem implicações importantes para o bem-estar, bem como políticas destinadas a aumentar 

os níveis de conhecimento financeiro da população em geral. Os autores recorrem a 

pesquisas recentes para determinar o quanto (ou quão pouco) as pessoas conhecem e 

identificam os subgrupos de população menos experientes financeiramente. Isto é seguido 

por um exame do impacto da literatura financeira na tomada de decisões econômicas nos 

Estados Unidos e em outros lugares. Enquanto a literatura ainda está crescendo, 

conclusões podem ser tiradas sobre os efeitos e as consequências do analfabetismo 

financeiro e o que funciona para remediar essas lacunas. Uma seção final oferece 

reflexões sobre o que ainda precisa ser aprendido, para que os pesquisadores possam 

informar melhor os modelos teóricos e empíricos, bem como as políticas públicas. 

Um dos objetivos neste artigo foi oferecer uma avaliação de como os lares do 

período estudado são bem equipados para tomar decisões financeiras complexas. 

Especificamente, concentram-se na alfabetização financeira, pela qual entendem que a 

capacidade das pessoas de processar informações econômicas e tomar decisões 

informadas sobre planejamento financeiro, acumulação de riqueza, pensões e dívidas. A 

seguir, delineiam pesquisas teóricas que mostram como o conhecimento financeiro pode 

ser usado como um tipo de investimento em capital humano. Nessa abordagem, aqueles 

que criam conhecimento financeiro podem obter retornos esperados acima da média em 

seus investimentos, mas ainda haverá algum nível ótimo de ignorância financeira. A 

endogeneização do conhecimento financeiro dessa maneira tem implicações importantes 

para o bem-estar e oferece insights sobre programas destinados a aumentar os níveis de 

conhecimento financeiro na população maior. Outro objetivo é avaliar os efeitos do 

conhecimento financeiro sobre o comportamento.  
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O estudo representa um avanço teórico útil, que incorpora alguns argumentos que 

costumam ficar de fora das técnicas de análises sugeridas, tais como: constrangimentos 

de endividamento, risco de mortalidade, fatores demográficos, retornos do mercado de 

ações e ganhos e choques de saúde, todos agora padronizados em modelos teóricos de 

poupança. Essas deficiências são corrigidas no modelo multi-período de Lusardi, 

Michaud e Mitchell (2011, 2013), que calibram e simulam uma abordagem de ciclo de 

vida dinâmica onde os indivíduos não apenas selecionam investimentos no mercado de 

capitais, mas também investem em conhecimento financeiro. Esta extensão é importante 

na medida em que permite aos pesquisadores examinar as implicações do modelo para a 

desigualdade de riqueza e bem-estar. Esse artigo propõe duas técnicas distintas para 

investir: a primeira é simples, paga uma taxa baixa fixa de retorno a cada período, 

semelhante a uma conta bancária, enquanto a segunda é uma técnica mais sofisticada que 

fornece ao consumidor acesso a um retorno esperado estocástico mais elevado, que 

depende do seu nível acumulado de conhecimento financeiro. Para acessar este maior 

retorno esperado, o consumidor deve pagar tanto um custo direto quanto um custo de 

tempo e dinheiro para aumentar seu conhecimento (LUSARDI 2010). 

Os autores analisaram diversos artigos publicados correlacionando a educação 

financeira com o comportamento financeiro dos indivíduos, dentre os quais destacou-se 

a "alfabetização da dívida" a comportamentos de cartões de crédito que geram taxas e 

juros para o pagamento atrasado de contas, ultrapassagem do limite de crédito, uso de 

adiantamentos em dinheiro e pagamento do valor mínimo devido. Lusardi e Tufano 

(2009a) mostram que, embora indivíduos menos informados constituam apenas 29% da 

população de portadores de cartão, eles respondem por 42% dessas cobranças. 

Consequentemente, os menos experientes financeiramente têm uma parcela 

desproporcional dos custos associados aos comportamentos indutores de taxas. De fato, 

segundo os autores, as taxas médias pagas por aqueles com baixo conhecimento são 50% 

mais altas do que aquelas pagas pelo portador médio do cartão. E desses quatro tipos de 

cobranças incorridas pelos portadores de cartão menos informados, um terço são 

cobranças incrementais vinculadas à baixa alfabetização financeira. Reforçam que o 

conhecimento financeiro também parece compensar mais tarde na vida, durante o período 

de aposentadoria. Dado que as pessoas com mais de 65 anos detêm mais de US $ 18 

trilhões em riqueza, esta é uma questão importante (LUSARDI 2010). 
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Os autores então complementam em quando a educação financeira deve ser 

aplicada, se durante o trabalho, com aposentados ou na escola. Por exemplo, destacam 

que alguns argumentaram contra a educação financeira na escola com base nas conclusões 

da Jump$tart Coalition para Personal Financial Literacy. Os estudos do Jump$tart 

concluíram que os estudantes não pontuavam melhor em testes de alfabetização 

financeira, mesmo que frequentassem a escola em estados com educação financeira; De 

fato, em alguns casos, descobriu que eles tiveram resultados ainda piores do que os dos 

estados que não tinham esses programas. No entanto, análises posteriores e as referências 

nele contidas apontam que esta pesquisa estava incompleta, pois não levava em conta o 

conteúdo do curso, a medição do teste, a preparação do professor e a quantidade de 

instrução. Esses pontos foram revistos em uma análise posterior do Jump$tart 

examinando mais de perto os requisitos da educação estadual para a educação em finanças 

pessoais. Eles concluem que, quando os alunos são obrigados a fazer um curso de 

educação financeira, eles têm um desempenho muito melhor do que os estudantes em 

estados sem mandatos de finanças pessoais. Consequentemente, há razões para acreditar 

que a obrigatoriedade da educação em finanças pessoais pode, de fato, ser eficaz para 

aumentar o conhecimento do aluno - mas apenas quando ele requer exposição 

significativa a conceitos de finanças pessoais. O resultado também demonstra que apenas 

um quinto dos professores de finanças pessoais se sente preparado para ensinar os 

conceitos (LUSARDI 2010). 

Enquanto no ambiente de trabalho e programas voltados para os adultos, os 

autores também fazem uma análise na literatura e recente pesquisas. Vários problemas 

são novamente apontados como o voluntarismo desses programas, tornando pessoas que 

já estão suscetíveis á investir a aprender sobre finanças. No entanto, os resultados são 

animadores, mesmo nos programas de mais baixo custo como vídeo aulas e boletins 

informativos. Na qual o grupo de controle que não recebeu esse material obteve uma 

performance pior que o grupo que recebeu o material, onde além de se obter maior 

conhecimento, obteve também atitudes de planejamento no controle dos gastos e 

poupança para a aposentadoria. Essa última informação se mostrou verdadeira inclusive 

em programas específicos para países sub desenvolvidos onde apenas 4% dos 

participantes que receberam o material com vídeo-aulas apresentaram segundo grau 

completo (LUSARDI 2010). 
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Por fim, os autores afirmam que em países subdesenvolvidos é de grande 

importância a simplificação de contratos e instrumentos financeiros. Além de 

investimentos em material de divulgação para a população, em especial os 

microempreendedores (LUSARDI 2010). 

No artigo intitulado “EMPLOYEE FINANCIAL LITERACY AND 

RETIREMENT PLAN BEHAVIOR: A CASE STUDY” de Clark, Lusardi e Mitchell, na 

qual utilizam-se dos dados administrativos de todos os funcionários ativos do Sistema da 

Reserva Federal dos Estados Unidos da América para examinar a participação e as 

contribuições para o Plano de Economia Thrift, o plano de contribuição definida (DC) do 

sistema. Acrescentam aos registros administrativos uma pesquisa exclusiva de 

funcionários sobre fatores econômicos e demográficos, incluindo um conjunto de 

questões de alfabetização financeira. Como esperado, os funcionários do Federal Reserve 

são mais alfabetizados financeiramente do que a população em geral; Além disso, os mais 

experientes financeiramente também são mais propensos a participar e contribuir mais ao 

seu plano. Trabalhadores sofisticados contribuem com três pontos percentuais a mais de 

seus ganhos para o plano de CD do que os menos informados, e detêm mais capital em 

suas contas de pensão. Por fim, examinamos as mudanças no comportamento do plano de 

funcionários um ano após a pesquisa de alfabetização financeira e comparamos com a 

linha de base. Descobriu-se que os funcionários que concluíram um módulo educacional 

estavam mais propensos a começar a contribuir e menos propensos a deixar de contribuir 

para o pós-pesquisa do plano de DC. Diferente dos estudos anteriores de baby boomers, 

os resultados demonstrados nesse estudo foram muito mais animadores, com 

conhecimentos demonstrados muito superiores aos dos coortes anteriores. 

O estudo “FINANCIAL LITERACY AND RETIREMENT PLANNING IN THE 

UNITED STATES” de Lusardi e Mitchell examina a alfabetização financeira nos Estados 

Unidos usando o National Financial Capability Study, no qual demonstra novamente que 

a alfabetização financeira é particularmente baixa nos Estados Unidos entre os jovens, as 

mulheres e os menos instruídos. Além disso, os hispânicos e afro-americanos são os que 

menos pontuam nos conceitos de alfabetização financeira. Curiosamente, todos os grupos 

se classificam como bem informados sobre questões financeiras, apesar de seu 

desempenho real nas questões-chave de alfabetização. Mostram mais uma vez que as 

pessoas com pontuação mais alta nas questões de alfabetização financeira também têm 

muito mais probabilidade de planejar a aposentadoria, o que provavelmente as deixará 
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mais bem posicionadas para a velhice. Os resultados visam informar aqueles que buscam 

direcionar programas de alfabetização financeira para aqueles que mais precisam. 

Os autores Bucher-Koenen e Lusardi examinam no artigo “FINANCIAL 

LITERACY AND RETIREMENT PLANNING IN GERMANY” a alfabetização 

financeira na Alemanha usando dados da pesquisa SAVE (painel alemão designado para 

promover o conhecimento sobre comportamento de poupança). Descobriram que o 

conhecimento de conceitos financeiros básicos está faltando entre as mulheres, os menos 

instruídos e aqueles que vivem na Alemanha Oriental. Em particular, aqueles com baixa 

escolaridade e baixa renda na Alemanha Oriental têm pouco conhecimento financeiro em 

comparação com seus compatriotas da Alemanha Ocidental. Não há disparidade de 

gênero no conhecimento financeiro no Oriente. A fim de investigar o nexo de causalidade 

entre alfabetização financeira e planejamento de aposentadoria, desenvolvem uma 

estratégia utilizando a variação regional no conhecimento financeiro dos pares. 

Encontram novamente um impacto positivo do conhecimento financeiro no planejamento 

de aposentadoria. No geral, o nível de alfabetização financeira é moderado na Alemanha. 

72% dos domicílios da amostra conseguiram responder corretamente a duas perguntas 

simples sobre juros e inflação. No entanto, apenas um pouco mais da metade dos 

entrevistados no domicílio foi capaz de responder corretamente a todas as três perguntas. 

37% não foram capazes de responder a pelo menos uma das perguntas e, 

consequentemente, relataram "não sei". 

Também demonstram que as mulheres têm menos probabilidade de dar respostas 

corretas do que os homens. Indivíduos com menor grau de escolaridade e aqueles fora da 

força de trabalho também deram menos respostas corretas. No geral, os autores provam 

que existe um padrão de educação financeira em formato de corcunda ao longo do ciclo 

de vida. Os inquiridos da Alemanha de Leste têm níveis substancialmente mais baixos de 

conhecimento do que os inquiridos no Ocidente - mesmo quando controlam as diferenças 

no contexto socioeconómico. A alfabetização financeira na Alemanha Oriental é 

particularmente baixa entre indivíduos com baixo nível educacional e aqueles que estão 

desempregados ou aposentados. Existem apenas pequenas diferenças no conhecimento 

entre respondentes com altos níveis de educação na Alemanha Oriental e Ocidental. Este 

é um resultado interessante, pois mostra os grupos mais vulneráveis na Alemanha 

Oriental e Ocidental (BUCHER-KOENEN 2011). 
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Por fim, corroboram com os estudos anteriores na qual a alfabetização financeira 

tem um efeito importante no planejamento dos indivíduos para a aposentadoria. À luz das 

recentes reformas previdenciárias na Alemanha e do aumento da responsabilidade 

individual, essa é uma descoberta importante. Se os indivíduos com menor conhecimento 

financeiro têm menos probabilidade de planejar a aposentadoria, eles serão menos 

propensos a perceber e preencher a lacuna na renda de aposentadoria que resultará das 

recentes reformas. Isto pode ter efeitos dramáticos, particularmente na segurança da 

aposentadoria para indivíduos na Alemanha Oriental, porque as aposentadorias do Estado 

serão menores devido a históricos de empregos interrompidos e altas taxas de 

desemprego. Além disso, a alfabetização financeira é particularmente baixa entre os 

alemães orientais com baixa escolaridade e baixa renda. Assim, os autores demonstram 

que são necessários esforços e programas mais direcionados para que esses grupos 

possam melhorar sua compreensão sobre questões financeiras e tomar as medidas 

apropriadas para garantir uma poupança adequada para a aposentadoria (BUCHER-

KOENEN 2011). 

Rooiji em coautoria com Alessie e novamente Lusardi provam em “FINANCIAL 

LITERACY, RETIREMENT PLANNING, AND HOUSEHOLD WEALTH”que há uma 

ampla evidência empírica que documenta o analfabetismo financeiro generalizado e o 

limitado conhecimento sobre aposentadorias. Ao mesmo tempo, a distribuição da riqueza 

é amplamente dispersa e muitos trabalhadores chegam à beira da aposentadoria com 

poucos ou nenhum patrimônio pessoal, corroborando mais uma vez com os estudos 

anteriores. Neste artigo, investigam a relação entre alfabetização financeira e patrimônio 

líquido das famílias, contando com medidas abrangentes de conhecimento financeiro 

projetadas para um módulo especial da Pesquisa do Banco Central Holandês (DHS). Os 

resultados fornecem evidências de uma forte associação positiva entre educação 

financeira e patrimônio líquido, mesmo após o controle de muitos determinantes da 

riqueza. Além disso, discutem dois canais através dos quais a alfabetização financeira 

pode facilitar a acumulação de riqueza. Primeiro, o conhecimento financeiro aumenta a 

probabilidade de investir no mercado de ações, permitindo que os indivíduos se 

beneficiem do prêmio de capital. Em segundo lugar, a alfabetização financeira está 

positivamente relacionada ao planejamento da aposentadoria, e o desenvolvimento de um 

plano de poupança mostrou aumentar a riqueza. Em geral, constata-se que a alfabetização 

financeira, direta e indiretamente, tem uma forte ligação com a riqueza da família. 
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Argumentam que isso ocorre porque a alfabetização financeira reduz os custos de 

coleta e processamento de informações e reduz os custos de planejamento, facilitando a 

execução de decisões financeiras e reduzindo os limiares econômicos e psicológicos para 

participação no mercado de ações ou cálculos de poupança para a aposentadoria e 

posterior desenvolvimento de planos de aposentadoria. O trabalho mostra que a 

alfabetização financeira está positivamente associada à acumulação de riqueza, mas não 

podem inferir desse resultado que o efeito dos programas de educação financeira é, de 

fato, o resultado de um aumento na alfabetização financeira. (ROOIJI 2012) 

No artigo “FINANCIAL SOPHISTICATION IN THE OLDER POPULATION” 

de Lusardi, Mitchelll e Curto examina dados sobre a sofisticação financeira entre a 

população idosa dos EUA, usando um módulo de propósito especial implementado no 

Estudo de Saúde e Aposentadoria. Mostram que a sofisticação financeira é deficiente para 

os entrevistados mais velhos (com mais de 55 anos). Especificamente, muitos neste grupo 

carecem de uma compreensão básica de precificação de ativos, diversificação de risco, 

escolha de portfólio e taxas de investimento. Subpopulações com déficits específicos 

incluem mulheres, pessoas menos instruídas, pessoas com mais de 75 anos e não-brancos. 

O extenso módulo de HRS que foi examinado mostra quais dos entrevistados detém 

conhecimentos sobre os mercados de capital e a diversificação de risco, bem como as 

taxas; também avaliam as habilidades financeiras e as atitudes em relação ao 

investimento. Além disso, exploram as diferenças na formulação de perguntas para 

entender se os entrevistados estavam adivinhando ou realmente sabiam as respostas às 

perguntas feitas. Além disso, este artigo faz uma contribuição metodológica ao examinar 

formas alternativas de combinar respostas a questões de alfabetização financeira em um 

índice geral, para ajudar a identificar quais perguntas específicas são mais valiosas para 

prever a alfabetização financeira. 

 Clark, Lusardi e Mitchell relacionam no artigo “FINANCIAL 

KNOWLEDGE AND 401(K) INVESTMENT PERFORMANCE” dados administrativos 

sobre o desempenho do investimento e o conhecimento financeiro com o uso um novo 

conjunto de dados exclusivo. Os autores examinam se os investidores mais bem 

informados financeiramente ganham mais em seus investimentos em planos de 

aposentadoria, em comparação com seus pares menos informados. Descobrem que os 

retornos esperados anuais ajustados ao risco são 130 pontos base mais altos para os 

funcionários com maior conhecimento financeiro, e aqueles que pontuam mais em no 
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Índice de Conhecimento Financeiro têm portfólios ligeiramente mais voláteis enquanto 

não diversificam melhor seus portfólios do que seus pares. O trabalho demonstra que o 

conhecimento financeiro parece ajudar as pessoas a investirem mais lucrativamente; isso 

pode fornecer uma justificativa para os esforços para aumentar o conhecimento financeiro 

na população em geral. 

O artigo usa dados administrativos de alta qualidade sobre investimentos 

sofisticados e uma pesquisa sobre os níveis de conhecimento financeiro dos participantes 

de um plano para estabelecer uma conexão entre o desempenho dos investimentos e o 

conhecimento financeiro. Mostram que funcionários com maior conhecimento financeiro 

também têm uma probabilidade significativamente maior de manter ações em seus 

portfólios de investimentos. Eles também podem antecipar retornos excedentes esperados 

significativamente maiores, que ao longo de uma carreira de 30 anos poderiam construir 

um fundo de aposentadoria 25% maior do que o de seus pares menos experientes. Suas 

carteiras de investimento também são um pouco mais voláteis, expondo-as à mais riscos 

O fato de que investidores mais bem informados possam esperar ganhar mais em seus 

planos de aposentadoria também apoia modelos que postulam diferenças na sofisticação 

financeira como um direcionador da desigualdade de riqueza (CLARK 2017). 

O artigo “FINANCIAL LITERACY AND RETIREMENT PLANNING IN 

CANADA” de Boisclair, Lusardi e Michaud o nível de alfabetização financeira e a 

capacidade dos canadenses de planejar a aposentadoria de forma a fomentar o debate de 

políticas sobre a reforma do sistema de pensões no Canadá. Neste artigo, os autores se 

baseam em evidências de pesquisas internacionalmente comparáveis sobre educação 

financeira e planejamento de aposentadoria no Canadá para investigar o quão 

financeiramente alfabetizados os canadenses são e quem planeja a aposentadoria. 

Descobrem que 42% dos entrevistados são capazes de responder corretamente a três 

perguntas simples, que medem o conhecimento sobre composição de juros, inflação e 

diversificação de risco. Isso é consistente com as evidências de outros países 

demonstrados nessa dissertação, e os canadenses têm um desempenho relativamente bom 

em comparação aos americanos, mas pior do que os indivíduos de outros países, como a 

Alemanha. Entre os entrevistados canadenses, os jovens e os idosos, as mulheres, as 

minorias e aqueles com menor nível educacional atingem resultados piores, um padrão 

que tem sido consistentemente encontrado em outros países e estudo. O planejamento de 

aposentadoria está novamente fortemente associado à alfabetização financeira; aqueles 
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que responderam corretamente a todas as três questões de alfabetização financeira são 10 

pontos percentuais mais propensos a ter economias para a aposentadoria.  

Os autores Jappelli e Padula publicaram o artigo “INVESTMENT IN fiNANCIAL 

LITERACY AND SAVING DECISIONS” na qual apresentamos um modelo de consumo 

intertemporal de investimento em alfabetização financeira. Os consumidores se 

beneficiam de tal investimento porque a alfabetização financeira lhes permite aumentar o 

retorno sobre a riqueza. Como a alfabetização se deprecia ao longo do tempo e tem um 

custo em termos de consumo atual, o modelo oferece um investimento ideal em 

alfabetização. Além disso, a alfabetização e a riqueza são determinadas conjuntamente e 

correlacionadas positivamente ao longo do ciclo de vida. O modelo orienta a abordagem 

empírica para a análise do efeito da alfabetização financeira sobre a riqueza e a poupança 

e indica que o estoque de alfabetização financeira no início da vida é um instrumento 

válido na regressão da riqueza à alfabetização financeira. Usando dados 

microeconômicos e agregados, encontraram um forte apoio para as previsões do modelo. 

O estudo também define o quanto investir para adquirir alfabetização financeira, 

os custos e os benefícios do trade-off. Consideraram a alfabetização financeira como uma 

forma particular de acumulação de capital humano e reconhecem o papel potencial da 

capacidade matemática no início da vida na determinação de trajetórias futuras de 

alfabetização financeira. Postulam que o estoque inicial de alfabetização financeira está 

fortemente relacionado às habilidades matemáticas adquiridas no início do ciclo de vida. 

Essas habilidades determinam o estoque de alfabetização financeira: a ação se deprecia 

ao longo do tempo a uma taxa que potencialmente difere entre os indivíduos, e as 

disparidades iniciais podem atenuar ou aumentar, dependendo do investimento individual 

na aquisição de alfabetização financeira. Propuseram um modelo intertemporal para 

discutir os custos e benefícios do investimento em alfabetização financeira. O modelo 

assume que investir em alfabetização financeira aumenta os retornos líquidos do 

comércio intertemporal, mas requer dinheiro, tempo e esforço. Mostram também que a 

decisão de adquirir alfabetização financeira depende dos mesmos fatores que afetam as 

decisões de poupança ao longo do ciclo de vida. O modelo esclarece que a alfabetização 

financeira e a riqueza são variáveis endógenas e que as duas variáveis estão positivamente 

correlacionadas ao longo do ciclo de vida. O modelo orienta a estratégia de estimativa, 

que relaciona as medidas do estoque de habilidades matemáticas das pessoas antes de 

entrar no mercado de trabalho para alfabetização financeira e riqueza mais tarde na vida. 
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A abordagem difere da adotada pela literatura de forma geral, que enfoca a relação 

contemporânea entre alfabetização e riqueza. (JAPPELLI 2013) 

Os autores validaram também que o modelo teórico proposto com dados 

microeconômicos e agregados entre países. Fundiram a Pesquisa de Saúde, 

Envelhecimento e Aposentadoria na Europa (SHARE) para indivíduos com mais de 50 

anos com a SHARELIFE, uma pesquisa retrospectiva dos mesmos indivíduos. Mostram 

que o nível atual de habilidades financeiras e riqueza está fortemente correlacionado com 

uma medida de habilidades matemáticas na idade escolar disponível em SHARELIFE. 

Tratam os dados agregados de maneira semelhante para o PISA e comprovam que as 

pontuações na matemática estão fortemente correlacionadas com os indicadores de 

alfabetização financeira fornecidos em todo o país, fornecidos por líderes empresariais, 

bem como a poupança nacional. Além disso, países com sistemas de previdência social 

mais generosos apresentam níveis mais baixos de alfabetização financeira. Como nos 

microdados, as estimativas do OLS tendem a subestimar a correlação entre poupança 

nacional e alfabetização. As evidências destacam dois importantes determinantes da 

alfabetização financeira. A comparação internacional sugere que as reformas associadas 

ao aprofundamento do mercado financeiro (por exemplo, a criação de fundos de pensão 

privados), elevando o incentivo para investir em alfabetização financeira, podem levar 

também a uma maior alfabetização financeira e poupança. (JAPPELLI 2013) 

O artigo “INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF SAVING: IMPLICATIONS 

FOR LOW-INCOME HOUSEHOLDS AND PUBLIC POLICY” de Beverly e Sherraden 

demonstra que há uma discussão política e acadêmica emergente, apoiada por um 

crescente corpo de evidências empíricas, com relação aos efeitos potencialmente 

positivos da acumulação de ativos em famílias de baixa renda. No entanto, o estudo 

levanta duas questões que precedem essa discussão: os pobres podem poupar? E, em caso 

afirmativo, como programas e políticas podem promover a poupança pelos pobres? Este 

artigo começa a abordar essas questões examinando os efeitos das variáveis institucionais 

sobre o comportamento de poupança. Postulam que quatro variáveis institucionais - 

mecanismos institucionalizados de poupança, educação financeira direcionada, 

incentivos atraentes à poupança e facilitação - promovem a poupança.  

Os autores argumentam que em grande medida, as teorias econômicas 

neoclássicas de poupança e acumulação de ativos ignoraram o papel das variáveis 

institucionais além das restrições de liquidez e dos incentivos à poupança. Sugerem que 
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as variáveis institucionais - especificamente, mecanismos de poupança 

institucionalizados, educação financeira, incentivos à poupança e facilitação - são 

importantes determinantes da poupança. Também postulam que o acesso relativamente 

limitado a essas instituições pode explicar em parte as taxas de poupança abaixo da média 

observadas entre as famílias de baixa renda. Testes empíricos das proposições 

identificadas teriam importantes implicações teóricas. Primeiro, se algumas ou todas as 

variáveis institucionais apresentadas promovem a poupança, então existe uma orientação 

clara sobre formas de melhorar os modelos existentes de poupança e acumulação de 

ativos. Testes empíricos das proposições sugeridas dentro da população de baixa renda 

esclareceriam as suposições comuns que famílias pobres e quase pobres não podem ou 

não vão salvar. Discussões recentes sobre bem-estar social enfatizaram a importância dos 

ativos para o bem-estar individual e doméstico, e estudos empíricos estão começando a 

confirmar que a posse de ativos tem efeitos positivos sobre a segurança econômica, o 

bem-estar pessoal, o bem-estar das crianças e outros resultados. Nos últimos anos, vários 

programas estaduais e locais começaram a incluir a acumulação de ativos como parte de 

suas iniciativas anti pobreza. Testes empíricos das proposições sugeridas ajudariam os 

formuladores de políticas e diretores de programas a tomar decisões informadas sobre 

estratégias de bem-estar social e anti pobreza. (BEVERLY 1999) 

As autoras Johnson e Sherraden que produziram o artigo “FROM FINANCIAL 

LITERACY TO FINANCIAL CAPABILITY AMONG YOUTH” sugere a busca por 

capacidade financeira, um conceito baseado nos escritos de Amartya Sen e Martha 

Nussbaum. Em sua pesquisa no Reino Unido, o artigo propõe que a capacidade financeira 

resulta quando os indivíduos desenvolvem conhecimento e habilidades financeiras, mas 

também obtêm acesso a políticas, instrumentos e serviços financeiros. Sugerem que um 

enfoque limitado na alfabetização financeira pode funcionar muito bem para crianças 

cujas famílias já têm acesso a essas instituições financeiras presentes nos Estados Unidos, 

mas pode não funcionar tão bem para as crianças cujas famílias não têm acesso. Embora 

essas crianças possam aprender o suficiente para passar em um teste de conhecimento 

financeiro e possam até mesmo recitar os comportamentos financeiros desejados, elas não 

desenvolverão o que é chamado pelas autoras de capacidade financeira. 

Para desenvolver a capacidade financeira, sugerem que a educação financeira 

deve incluir então, o acesso a instituições financeiras, possivelmente com incentivos de 

poupança. Isso não quer dizer que a educação financeira por si só não seja útil, ou que o 
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acesso a contas financeiras por si só não seja eficaz. Em vez disso, acreditam que uma 

combinação de educação financeira, acesso institucional e oportunidades de acumulação 

de poupança pode ser mais eficaz. Sem aumentar o acesso institucional, as autoras 

entendem que corremos o risco de repetir as abordagens empregadas no início do século 

XX que se concentravam na incompetência financeira dos pobres, em vez de abordar 

diretamente a desigualdade. Outra abordagem sugerida, seria fornecer uma conta 

poupança para cada criança ao nascer e incentivar as famílias e as crianças a participarem, 

fornecendo uma conta poupança com uma pequena doação para lançar a conta de 

poupança de cada criança, esta ideia está incorporada na proposta legislativa atual para 

"Contas de Crianças" proposta no Aspire Act (Corzine et al., 2005; New America 

Foundation, 2005). Ele propõe que toda criança nascida nos Estados Unidos receba uma 

conta com um depósito inicial de $ 500. Famílias de baixa renda elegíveis poderiam 

receber incentivos de poupança e depósitos suplementares. Se todas as crianças tivessem 

contas de poupança no nascimento, a educação financeira se tornaria mais atraente? Todas 

as crianças - não apenas crianças ricas com contas de poupança ou fundos fiduciários - 

podem aplicar o que estão aprendendo na educação financeira. Lições em gestão do 

dinheiro, a poupança e o investimento podem ter um significado maior e, como resultado, 

podem ter um impacto maior. Além disso, se cada criança possuísse uma conta, os pais 

poderiam ser atraídos para a educação financeira e o sistema financeiro como bem se 

todas as crianças vieram à escola com uma conta de poupança, eles poderiam ser 

encontrados com educação financeira universal, usando suas contas em lições sobre a 

tomada de decisão econômica e gestão de dinheiro. A implementação de uma política 

nacional para as contas das crianças com educação financeira universal enviaria uma 

mensagem clara de compromisso com o sucesso financeiro e o bem-estar das gerações 

futuras. Desta forma, as autoras entendem que poderá existir uma nação de jovens 

"financeiramente capazes". (JHONSON 2007) 

O artigo “THE DETERMINANTS OF HOUSEHOLD RISKY ASSET 

HOLDINGS: AUSTRALIAN EVIDENCE ON BACKGROUND RISK AND OTHER 

FACTORS” de Cardak e Wilkins estuda as decisões de alocação de portfólios de famílias 

australianas usando o Inquérito aos Agregados Familiar, Rendimentos e Dinâmicas de 

Trabalho na Austrália (HILDA). O estudo foca nas alocações das famílias para ativos 

financeiros de risco. A análise empírica considera uma gama de determinantes hipotéticos 

dessas alocações e acham que os fatores de risco apresentados pela incerteza da renda do 
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trabalho e pelo risco à saúde são importantes. Restrições de crédito e preferências de risco 

observadas desempenham o papel esperado. Um gradiente de idade positivo é 

identificado para a posse de ativos de risco e a propriedade de casa está associada a uma 

maior posse de ativos de risco. Um tema unificador para muitos dos resultados empíricos 

é o importante papel desempenhado pela consciência financeira e pelo conhecimento na 

determinação de ativos de risco. Muitas famílias não detentoras de estoques parecem não 

ter a experiência e a alfabetização financeira que podem permitir que elas se beneficiem 

do investimento direto em ações.  

O artigo “SCHOOL-BASED CHILDREN`S SAVING ACCOUNTS FOR 

COLLEGE: THE I CAN SAVE PROGRAM” de Sherraden, Johnson, Elliott III, 

Porterfield e Rainford examina um inovador programa de economia universitária para 

crianças de escolas públicas elementares. O projeto baseia-se na proposição de que as 

crianças ganharão conhecimento financeiro e estarão mais propensas a ver a faculdade 

como uma meta atingível, porque elas estão acumulando poupanças para ajudar a pagar 

pelo ensino superior. Como o mais recente de uma longa história de programas de 

poupança baseados na escola, este programa é pioneiro na ideia de economias combinadas 

nas quais as economias de crianças e famílias nas contas dos alunos são combinadas de 

um para um até um máximo de US $ 3.000. Os resultados sugerem que o diretor, 

professores, crianças e suas famílias estão entusiasmados com o programa. Padrões de 

poupança mostram que as famílias podem economizar, mas baixos níveis e padrões de 

poupança sugerem que estruturas que encorajam a economia regular podem melhorar as 

taxas de poupança. O programa ensina com sucesso a educação financeira através de um 

clube pós-escolar, mas tem sido mais difícil incorporá-lo ao ensino em sala de aula e 

alcançar os pais. As contas de poupança das crianças universais também podem contornar 

algumas das limitações deste programa. 

Os autores Grinstein-Weiss, Spader, Hun Yeo, Taylor e Freeze do estudo 

intitulado “PARENTAL TRANSFER OF FINANCIAL KNOWLEDGE AND LATER 

CREDIT OUTCOMES AMONG LOW- AND MODERATE-INCOME 

HOMEOWNERS” analisam a relação entre o ensino dos pais sobre gestão do dinheiro 

no início da vida e os resultados financeiros das crianças na vida adulta. Segundo os 

autores isto é particularmente verdade para os agregados familiares com rendimentos 

baixos e moderados (LMI). Utilizando-se dos dados da pesquisa do Community 

Advantage Program para 2.389 proprietários de imóveis de baixo custo, constataram que 
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adultos que relatam altos níveis de ensino de administração de dinheiro na infância de 

seus pais estão associados a maiores pontuações de crédito e menor débito na vida adulta. 

Também concluíram que o nível de ensino financeiro dos pais influencia a relação entre 

os resultados educacionais e as pontuações de crédito mais recentes das crianças. Esses 

resultados sugerem implicações para iniciativas que promovem a capacidade financeira 

para pais e filhos. 

O artigo “FINANCIAL LITERACY, INFORMATION FLOWS, AND CASTE 

AFILIATION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDIA” dos autores Bönte e Filipiak 

investiga empiricamente a relevância da interação social e da afiliação de castas para a 

conscientização individual dos instrumentos financeiros e do comportamento de 

investimento das famílias na Índia. Os resultados da análise empírica, baseada em uma 

pesquisa em larga escala sobre padrões de poupança dos indianos, sugerem uma relação 

positiva entre alfabetização financeira e interação social. No entanto, especialmente as 

pessoas de castas atrasadas que vivem em regiões com uma grande fração de castas 

atrasadas têm uma menor probabilidade de estarem cientes de vários instrumentos 

financeiros. Em contraste, os autores encontraram apenas evidências empíricas fracas 

para um efeito direto da afiliação de castas e da interação social no comportamento do 

investimento. 

Doi, McKenzie e Zia, os autores de “WHO YOU TRAIN MATTERS: 

IDENTIFYING COMBINED EFFECTS OF FINANCIAL EDUCATION ON 

MIGRANT HOUSEHOLDS” realizam um experimento aleatório na Indonésia que 

alocava mulheres migrantes e suas famílias para um grupo de controle, um grupo de 

treinamento somente para migrantes, um grupo de treinamento somente para membros da 

família e um grupo de treinamento no qual tanto o migrante quanto um membro da família 

foram treinados. Três rodadas de pesquisas de acompanhamento foram usadas para medir 

os impactos no conhecimento financeiro, nos comportamentos e nos resultados de 

remessas e economias do restante do domicílio. Consideraram que o treinamento tanto do 

migrante quanto do membro da família juntos tem grandes e significativos impactos no 

conhecimento, nos comportamentos e na poupança. Treinar o membro da família sozinho 

tem alguns efeitos positivos, mas menores, enquanto treinar apenas o migrante leva a 

nenhum impacto nos membros restantes da família. Os resultados mostram que a 

educação financeira pode ter grandes efeitos quando fornecida em um momento de 

aprendizado, mas que esse impacto varia muito com quem recebe treinamento. 



65 

 

Lührmann, Serra-Garcia e Winter realizaram um estudo intitulado “TEACHING 

TEENAGERS IN FINANCE: DOES IT WORK?” examinam o impacto de um programa 

curto de educação financeira sobre adolescentes em escolas secundárias alemãs. As 

descobertas revelam que o programa de treinamento aumenta significativamente o 

interesse dos adolescentes em questões financeiras e seu conhecimento financeiro, 

especialmente sua capacidade de avaliar adequadamente o grau de risco dos ativos. No 

lado comportamental, observa-se uma diminuição na prevalência de compras de impulso 

auto referidas, mas, ao mesmo tempo, não há evidências de um aumento significativo da 

poupança. 

Os autores Bruhn, Ibarra e McKenzie do artigo “THE MINIMAL IMPACT OF A 

LARGE-SCALE FINANCIAL EDUCATION PROGRAM IN MEXICO CITY” 

conduziram experimentos aleatórios em torno de um curso de alfabetização financeira em 

larga escala na Cidade do México para entender as razões da baixa adesão entre a 

população em geral e para medir o impacto desse curso de educação financeira. Os 

resultados sugerem que formas reputacionais, logísticas e específicas de restrições 

comportamentais não são as principais razões para a participação limitada, e que as 

pessoas respondem a maiores benefícios de participar na forma de incentivos monetários. 

A participação em treinamento resulta em um aumento de 9 pontos percentuais no 

conhecimento financeiro e em um aumento de 9 pontos percentuais em algumas medidas 

de poupança autorreferidas, mas sem impacto no comportamento de contração de 

empréstimos. Dados administrativos sugerem que qualquer impacto na economia pode 

ser de curta duração. As descobertas dos autores indicam que esse curso, que já atendeu 

mais de 300.000 pessoas e se expandiu em toda a América Latina, tem um impacto 

mínimo sobre os participantes marginais e que as pessoas provavelmente estão fazendo 

uma melhor escolha ao não frequentar esse curso de educação financeira. 

Os autores argumentam que as pessoas demonstraram muito pouco interesse em 

participar de um curso de educação financeira entre amostras de clientes de instituições 

financeiras e usuários do Facebook, e que mesmo entre uma amostra daqueles 

selecionados para interesse em participar de treinamentos, a maioria das pessoas não 

comparece. Experimentos para induzir a aceitação sugerem que a baixa taxa de 

participação para este curso não é devida principalmente a altas taxas de desconto, 

inconsistência de tempo ou falta de informação, mas parece ser devido a indivíduos que 

pensam que os benefícios de participar não são altos o suficiente. Incentivos monetários 
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que aumentam os benefícios levam a mais assistência. Uma pesquisa de acompanhamento 

realizada aproximadamente seis meses após o curso mostra que os benefícios parecem 

relativamente mínimos. O treinamento leva a um aumento no conhecimento financeiro, 

mas esse conhecimento tem impacto limitado nos resultados. Há um aumento na 

poupança autorreferida, mas esse aumento na poupança parece se dissipar rapidamente, e 

não há evidências de que o treinamento tenha mudado o uso do cartão de crédito ou o 

comportamento de empréstimo. Os autores entendem que a relutância dos indivíduos em 

participar da formação parece, portanto, ser uma escolha racional, dados os benefícios 

relativamente mínimos que advêm da participação (BRUHN 2014). 

Os autores advertem que o estudo mede os efeitos locais do tratamento de um 

curso em particular, mostrando o efeito do treinamento para as pessoas que são induzidas 

a participar como resultado de nossas intervenções, mas que não compareceriam a ele. Os 

impactos para aqueles que se auto selecionam para não participar de um programa 

disponíveis para qualquer um que queira podem diferir dos impactos para aqueles que 

decidem participar por conta própria, e também podem ser maiores (ou menores) para 

outros cursos de alfabetização financeira. Esse estudo sugere que os benefícios de 

encorajar mais pessoas a participar deste curso de treinamento em particular 

provavelmente serão leves, aumentando o ceticismo recente sobre o valor desses tipos de 

treinamento (BRHUN 2014). 

O artigo “EVIDENCE ON POLICIES TO INCREASE THE DEVELOPMENT 

IMPACTS OF INTERNATIONAL MIGRATION” de Mckenzie e Yang analisam as 

políticas internacionais de migração com um recorte no setor financeiro onde há um 

crescente interesse em políticas que podem aumentar os benefícios de desenvolvimento 

da migração internacional e mitigar os custos potenciais. Fornecem uma análise crítica de 

pesquisas recentes sobre a eficácia dessas políticas em três etapas do processo de 

migração: antes da partida, durante a migração e direcionadas para possíveis retornos. A 

base de evidências existente sugere algumas áreas de sucesso político: acordos bilaterais 

de migração para países cujos trabalhadores têm poucas outras opções de migração, 

desenvolvendo novos produtos de poupança e remessa que permitem aos migrantes mais 

controle sobre como seu dinheiro é usado e alguns esforços para fornecer educação 

financeira aos migrantes e suas famílias. Evidências sugestivas, juntamente com a teoria, 

oferecem apoio a uma série de outras políticas, como a redução do custo das remessas, a 

redução dos custos do passaporte, a oferta de dupla cidadania e a remoção das barreiras à 
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migração. Com isso, apesar da pesquisa abordar outros temas de poupança, custos de 

transferência de remessas entre outros, a educação financeira se mostrou crucial para a 

inserção do indivíduo em outro sistema que não aquele que estava acostumado. 

O artigo de Ooihen e Rooij intitulado “MORTGAGE RISKS, DEBT LITERACY 

AND FINANCIAL ADVICE” analisa os contratos de hipoteca e os riscos envolvidos em 

que podem ter contribuído para a eclosão da crise financeira de 2007-2008. 

Desenvolveram um questionário especial relacionando as decisões sobre empréstimos 

hipotecários ao conhecimento financeiro e consultoria financeira. Os resultados 

demonstram que os proprietários parecem estar bem cientes dos riscos hipotecários. 

Grandes empréstimos em relação ao valor da casa são percebidos como mais arriscados, 

assim como os empréstimos com grandes pagamentos de hipoteca relativos à renda e 

empréstimos vinculados a veículos de investimento. Proprietários de imóveis com 

hipotecas mais arriscadas indicaram que poderiam encontrar problemas financeiros se os 

preços dos imóveis residenciais ou o declínio de sua renda. Proprietários de imóveis com 

alfabetização de dívida relativamente baixa são mais propensos a retirar hipotecas 

tradicionais com pagamentos de principal ao longo do vencimento do empréstimo. 

Hipotecas mais arriscadas são mais prevalentes entre os proprietários com uma melhor 

compreensão dos contratos de empréstimo. Os proprietários de casas financeiras menos 

sofisticados que também consultam corretores de hipotecas têm hipotecas de maior risco. 

Os resultados também demonstram que o assunto de empréstimos e dívidas merece uma 

atenção especial dos programas de educação financeira, uma vez que essas decisões são 

mais complexas do que o nível de conhecimento financeiro básico fornece para se tomar 

a melhor decisão. Sendo assim, na visão dos autores a educação financeira pode ser uma 

faca de dois gumes, onde um nível razoavelmente baixo de educação financeira, parece 

incentivar não só o planejamento de aposentadoria como também empréstimos com 

contratos de maior risco, no entanto os que detém um conhecimento mais elevado, tendem 

a fazer a melhor escolha pois consultam um maior número de fontes antes de fechar um 

contrato de empréstimo (fazendo com que quem mais usa especialistas financeiros, na 

verdade precisaria menos deles). 

No artigo de Croy, Gerrans e Speelman “THE ROLE AND RELEVANCE OF 

DOMAIN KNOWLEDGE, PERCEPTIONS OF PLANNING IMPORTANCE, AND 

RISK TOLERANCE IN PREDICTING SAVINGS INTENTIONS” relata os resultados 

de uma pesquisa com 2300 membros do fundo de poupança-reforma e suas motivações 
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para contribuir mais para a poupança e para gerenciar ativamente sua estratégia de 

investimento. Utilizando a teoria do comportamento planejado, o estudo revela que as 

atitudes autorreferidas do entrevistado, as normas subjetivas e as percepções do controle 

comportamental são responsáveis por uma alta proporção da variação na intenção 

comportamental. Ao contrário das expectativas, o estudo conclui que a tolerância ao risco 

do entrevistado acrescenta pouco à previsão da intenção comportamental. Por outro lado, 

percebe-se que as percepções de importância do planejamento e a preparação do 

planejamento autoavaliado (conhecimento de domínio) exercem poderosas influências 

indiretas sobre as intenções comportamentais por meio do construto de controle 

comportamental percebido. Este achado inovador confirma a relevância dos construtos 

de planejamento e da alfabetização financeira para uma compreensão do comportamento 

da poupança para a aposentadoria e estabelece a necessidade de melhorar os níveis de 

alfabetização financeira na sociedade. 

O trabalho “RETIREMENT PLANS AND SAVING DECISIONS: THE ROLE 

OF INFORMATION AND EDUCATION” de Clark, Ambrosio, McDermed e Sawant 

também corroboram com autores anteriores sobre a importância da educação financeira, 

visto que na política de aposentadoria atual dos Estados Unidos, indivíduos devem decidir 

quando começar a economizar, quanto economizar e como investir seus saldos de conta. 

Os participantes dos planos de benefício definido também devem decidir se seu plano 

básico de aposentadoria proporcionará renda suficiente na aposentadoria ou se precisam 

contribuir para um plano suplementar. Os autores apontam que estudos recentes 

mostraram que muitos indivíduos têm conhecimento limitado dos mercados financeiros, 

o nível de riscos associados a ativos específicos e quanto precisam economizar para 

alcançar suas metas de renda de aposentadoria. Os resultados da pesquisa sugerem que, 

após a conclusão de um programa de educação financeira, é provável que os indivíduos 

reavaliem seus planos de trabalho, aposentadoria, poupança e consumo. Apontam que a 

necessidade de educação financeira para melhorar o nível de alfabetização financeira dos 

indivíduos é uma importante questão política que a nossa sociedade enfrenta. O presidente 

do Federal Reserve, Alan Greenspan (2002) comentou que ajudar os americanos a 

entender conceitos básicos sobre orçamento e mercados financeiros por meio de 

programas de educação financeira deve permitir que tomem decisões de poupança de 

curto e longo prazo mais apropriadas. 
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Lusardi novamente em seus últimos dois artigos selecionados, primeiramente o 

“FINANCIAL LITERACY: DO PEOPLE KNOW THE ABCs OF FINANCE?”, 

comprova a importância da educação financeira e como a população ainda não tem 

conhecimento suficiente sobre este tema. Os resultados mostram a diferença impactante 

entre os resultados financeiros atingidos por aqueles que tem conhecimento financeiro e 

o aplicam durante a vida, dos que não o fazem. Lusardi então pontua a importância do 

governo em uma política obrigatória de ensino financeiro partindo da educação básica. 

O último artigo selecionado de Lusardi “RISK LITERACY” examina a 

alfabetização financeira - especificamente o conhecimento de risco - usando dados de 

pesquisas nos Estados Unidos e em outros países. Mostra que a alfabetização de risco é 

muito baixa; a maioria dos indivíduos não tem conhecimento de conceitos como 

diversificação de riscos e não entende a relação entre risco e retorno. As descobertas são 

surpreendentemente semelhantes entre os países; um terço dos respondentes da pesquisa 

na maioria dos países relatam que não conhecem a resposta às questões de alfabetização 

de risco. Também mostra que a literatura de risco é importante para as decisões 

financeiras; aqueles que estão mais bem informados sobre o risco são mais propensos a 

ter poupanças preventivas e a planejar a aposentadoria. Dado que os indivíduos têm uma 

responsabilidade muito maior pelo seu bem-estar financeiro antes e depois da 

aposentadoria do que no passado, lidar com a falta de conhecimento financeiro, incluindo 

a alfabetização de risco, pode fornecer novas maneiras de promover a segurança 

financeira e poupança. 

 

 

4.8. Análise dos pontos principais 

Com base nos artigos selecionas o Quadro 6 foi elaborado com os principais 

pontos e taxas de cada artigo, focando nas taxas de conhecimento financeiro no mundo e 

seus destaques. Os dados foram retirados dos artigos com diversas metodologias nas quais 

utilizaram amostras entre centenas e milhares de indivíduos ou famílias com a finalidade 

de se aproximar da realidade do país em questão. 

Quadro 6 - Detalhes sobre conhecimento financeiro nos artigos selecionados. 

Taxa Detalhamento 
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27,0% 
Dos jovens que detém educação financeira foram fortemente influenciados 

pelos país 

16,5% 

Dos entrevistados que eram investidores acertaram todas as questões sobre 

conhecimento financeiro avançado nos EUA. A média de idade dos que 

responderam era de 45 anos. 

34,3% 
Alemanha melhor com 57% dos entrevistados respondendo corretamente e 

Rússia pior com apenas 3% respondendo corretamente 

41,0% 
Dos que responderam um questionário apresentado em 11 países responderam 

à pergunta de conhecimento financeiro sobre risco de maneira correta. 

37,6% 

Responderam corretamente perguntas sofisticadas de investimento das pessoas 

aposentadas acima de 55 anos entrevistadas. Não existe um programa que 

sirva a todos de uma vez. Os programas devem ser diferentes para cada 

realidade. 

20,0% 

De poupança em relação ao PIB nos países com baixo desempenho em 

matemática enquanto nos países com alto desempenho a relação aumenta para 

30%. O PISA comprova a relação entre matemática e poupança.  

69,1% 
Dos entrevistados que planejam a sua aposentadoria, possuem conhecimentos 

financeiros adequados. 

44% 

Das famílias australianas com plano de aposentadoria tem participação direta 

no mercado de capitais, sendo que o número aumenta para 78% quando o 

planejamento acontece de forma indireta através de planos de aposentadoria. 

 

Os destaques demonstram que as famílias têm papel fundamental na formação da 

educação financeiras dos jovens, demonstrando necessário que o programa de educação 

financeira englobe não só os alunos como as famílias. Planejar a aposentadoria não 

significa necessariamente que o indivíduo detém conhecimento financeiro, no entanto 

70% dos que o fazem conseguem responder completamente questionários sobre finanças. 

Há a necessidade de se diversificar os programas, se o programa de educação financeira 

for para pessoas perto de se aposentar deve ser tratado de forma diferente dos programas 

que englobam jovens nas escolas. 

O Quadro 7 foi elaborado com os resultados apresentados pelos artigos 

selecionados quanto ao comportamento dos indivíduos que detém o conhecimento 

financeiro, na qual fica evidente a melhor qualidade de investimentos, poupança e 
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patrimônio acumulado ao longo da vida, especialmente na aposentadoria, chegando a ser 

duas vezes maior que um indivíduo com mesma carreira. 

Quadro 7 – Comportamento dos detentores de educação financeira. 

Taxa Detalhamento 

23,5% 
A mais de chances das pessoas com conhecimento financeiro de investir em 

ações 

11,5% 
Dos investidores conhecedores de finanças têm mais ações que os detentores 

de menor conhecimento financeiro 

10,0% 
Dos detentores de maior conhecimento financeiro tem mais chances de ter 

produtos financeiros mais sofisticados 

10,2% Dos detentores de maior conhecimento financeiro ter poupança 

25,0% 

Dos detentores de conhecimento financeiro têm 25% mais fundos investidos 

do que os que detém menos conhecimento em uma carreira de 30 anos de 

trabalho 

18,0% 

Mais investimentos em ações das famílias mais ricas das castas modernas em 

comparação com as famílias mais ricas das castas antigas. As castas mais 

modernas que detém maior conhecimento financeiro têm 53,3% de 

conhecimento à mais que as castas mais antigas com menos conhecimento 

financeiro sobre os produtos financeiros oferecidos no mercado. 

20,0% 
De maior patrimônio dentre os que planejaram a aposentadoria em comparação 

com quem não planeja, sem contar o patrimônio do imóvel próprio 

50,0% 
De maior patrimônio dos planejadores de aposentadoria em comparação com 

quem não planeja. 

100,0% 
De maior patrimônio dos que planejaram sua aposentadoria em comparação 

com quem não planeja nos setores de mais baixa renda. 

 

 O Quadro 8 foi elaborado a partir dos artigos selecionados quanto ao resultado de 

programas de educação financeira ao redor do mundo. Comprovando os resultados 

comportamentais dos detentores de conhecimento financeiro, na qual boa parte dos que 

atendem ao programa começam a praticar melhores hábitos financeiros, aumentando: o 

nível de poupança, nível de investimentos e investimentos em programas de previdência 

patrocinados por empresa. Houve resultados também na diminuição dos gastos de 
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consumo impulsivos e aumento no crédito em geral para as pessoas com taxas melhores 

de juros no empréstimo. 

Quadro 8 - Resultados de programa de educação financeira. 

Taxa Detalhamento 

10% 

Das famílias dos imigrantes que foram treinados tanto no país para quais 

foram, quanto os membros que permaneceram em seu próprio país (que 

também receberam treinamento) começaram a poupar mais, além de 

haver um aumento do valor das remessas com gestão dos custos e 

planejamento. 

21% 

Dos entrevistados após os módulos de educação financeira, sofreram 

aumento da poupança devido ao autoconhecimento sobre a necessidade 

de preparar um plano de investimento e a importância do mesmo. 

17,6% 
De aumento no patrimônio dos atendentes aos seminários para 

empregados sobre aposentadoria. 

10,0% 
Dos que atenderam aos seminários de educação financeira no trabalho 

pretendem aumentar os investimentos em fundos de investimentos. 

20,0% 
Dos que atenderam aos seminários de educação financeira no trabalho 

pretendem aumentar os investimentos em títulos de dívida pública 

21% 
De decréscimo de compradores impulsivos após o programa de 

educação financeira nas escolas na Alemanha 

44,25 

Mais pontos de crédito no sistema bancário dos Estados Unidos nos 

estudantes que aprenderam educação financeira com os pais. O impacto 

deste crédito é um risco menor para os que irão emprestar dinheiro e 

melhores taxas de juros para os tomadores de empréstimo. 

8,70% 

Após um programa geral na cidade do México para alunos, o estudo 

apresentou aumento no conhecimento financeiro 6 meses após o curso 

feito pelos alunos. 

46,5% 

Quase metade dos estudantes disseram que o mais importante que 

aprenderam com o incentivo financeiro foi o valor da poupança. O 

Programa consistia em simular receitas enquanto se aprende educação 

financeira. 

11,6% 

Participantes do modulo de educação financeira em empresas foram 

mais propícios a entrarem nos planos de investimentos, do que os que 

não foram apresentados ao curso específico. 
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O Quadro 9 foi elaborado com os resultados obtidos nos artigos selecionados e 

demonstra que não apenas a educação financeira de fato é necessária, como também 

artifícios no sistema financeiro para facilitar a poupança com incentivos no sistema 

financeiro. Além da tabela abaixo, foi constatado um importante fator nas previdências 

privadas patrocinadas por padrão nos contratos empregatícios na qual o empregador 

automaticamente está em um programa de investimentos da empresa e pode decidir sair 

caso deseje, ao invés de optar entrar após ser contratado. 

Quadro 9 - Facilidades para aumento de poupança. 

Taxa Detalhamento 

48,0% 
Dos entrevistados trabalhando, disseram que uma parte do salário depositado 

diretamente na poupança tornaria mais fácil para se poupar 

8 

Dólares por aluno em poupança. O programa consiste em financiar com 250 

dólares, além de incentivos para poupar onde se dobraria o valor da conta ao 

final de 4 anos, incluindo uma taxa de juros de 5% a.a. e bônus por 

seminários aos pais dos alunos. O foco do programa era famílias carentes que 

vivem abaixo da linha de pobreza e próximas a ela nos EUA. 

 

4.9.  Cenário Brasileiro 

Utilizando como base as pesquisas do banco de dados do SPC (Serviço de 

Proteção ao Crédito) em conjunto com o sistema de informações das Câmaras de 

Dirigentes Lojistas – CDL, constituindo o banco de dados mais completo banco de dados 

da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas. 

O banco de dados constitui acesso à mais de 2.200 entidades em todas as capitais e 

principais cidades do Brasil. Os resultados abaixo foram frutos de pesquisa dessas 

entidades nos últimos dois anos no brasil. 

O Quadro 10, demonstra o resultado de uma pesquisa realizada pelo SPC 

indicando o cenário atual dos investidores pessoas físicas no Brasil: 

Quadro 10 - Tipos de investimentos pessoa física dos investidores brasileiros 

Taxa Tipo de Investimento 

60,80% Poupança 
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18,20% Imóveis 

12,80% Previdência Privada 

9,50% Fundos de investimentos 

5,20% CDB 

3,20% Bolsa de valores 

3,10% LCI 

Fonte: SPC, 2018 

Além do baixo número de investidores no Brasil, Segundo a B3 (Brasil, Bolsa e 

Balcão, 2018) existem apenas 642 mil brasileiros com ações na Bolsa, ou seja, apenas 

cerca de 10% dos brasileiros estariam investindo em algum produto financeiro, na qual a 

maior parte deles investe na poupança de baixíssimo rendimento. Além desse fato, 

segundo a mesma pesquisa 58,1% dos poupadores não sabem os investimentos com as 

melhores taxas. 

 O Quadro 11 demonstra os hábitos quanto aos gastos com o cartão de crédito, 

ressaltando que o brasileiro costuma pegar crédito e pagar parcelado com gastos de bens 

de consumo imediatistas com altos jutos nas quais nem mesmo têm conhecimento disto. 

Quadro 11 - Hábitos brasileiros com gasto no cartão de crédito. 

Taxa Detalhamento 

59% Não sabem as taxas de juros cobrados pelo atraso 

57,4% Não faz nenhum tipo de controle dos gastos do cartão de crédito 

23,5% 
Dos entrevistados que possuem cartão de crédito o fizeram para poder parcelar 

compras. 

90,2% 
Entendem que existe risco nessa modalidade de crédito, principalmente relacionado 

ao não pagamento da fatura 

53% Usam o cartão quando não há dinheiro à vista e precisam parcelar 

Fonte: SPC, 2018 
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 O Quadro 12 demonstra o nível atual de controle financeiro sobre a gestão das 

finanças pessoais dos brasileiros com uma pesquisa realizada em todas as capitais do país 

com maiores de 18 anos de ambos os sexos e todas as classes sociais. 

Quadro 12 - Gestão dos gastos. 

Taxa Detalhamento 

45% Não fazem controle dos gastos 

58,70% Dos que fazem controle, tem dificuldades em fazê-lo 

51,10% 

Declaram ter o conhecimento bom ou adequado sobre gerenciar suas 

finanças 

30,70% 

Se sente inseguro para gerenciar os recursos financeiros e gostariam de 

saber mais 

Fonte: SPC, 2018 

Fica evidente que quase metade dos brasileiros não tem controle dos gastos e mais 

da metade dos que fazem controle, tem dificuldade em fazê-lo apesar de 51,1% 

declararem ter conhecimento adequado sobre gerenciar finanças, o número real é bem 

menor. 

 O Quadro 13 é resultado de outra pesquisa realizada pelo mesmo instituto quanto 

ao planejamento de aposentadoria dos brasileiros adultos ainda não aposentados. 

Quadro 13 - Preparo para aposentadoria. 

Taxa Detalhamento 

78,20% Não se prepara para a aposentadoria 

51,30% Pretende começar a se preparar para aposentadoria, algum dia 

9% 

Não guarda dinheiro para aposentadoria, mas tem reserva de emergência para 

imprevistos ou sonhos de consumo 

8,90% Não pretendem se preparar para a aposentadoria 

2,50% Outras pessoas fazem o preparo para o entrevistado 

Fonte: SPC, 2018 

Um dado alarmante da pesquisa demonstra que quase 8 em 10 brasileiros não se 

preparam para a aposentadoria de nenhuma forma. Quase metade pretende se preparar 
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para aposentadoria algum dia, demonstrando ao menos um desejo de começar a poupar e 

investir de maneira adequada. 

O Quadro 14 demonstra as maneiras nas quais os entrevistados se preparam para 

a aposentadoria: 

Quadro 14 - Formas de preparo do brasileiro para aposentadoria 

Taxa Detalhamento 

39% Aplicação na poupança 

30% INSS pago pela empresa 

23% INSS pago por conta própria 

19% Aplicação em investimentos financeiros diversos (CDBs, LCI/LCA 

12% Previdência privada da empresa que trabalha 

11% Abriu um negócio próprio 

10% Conta com o futuro recebimento do FGTS 

7% Imóveis (sem contar a própria moradia) 

5% Seguro de vida com possibilidade de resgate antecipado 

1% Outro 

Fonte: SPC, 2017 

Os dados demonstram que mais de metade dos brasileiros planeja a aposentadoria 

dependendo do INSS, com 23% escolhendo-o fazer por conta própria enquanto 30% 

recebe da empresa obrigatoriamente. 39% possuem a poupança como principal forma de 

planejamento para aposentadoria e quase 20% aplicam em investimentos financeiros mais 

diversificados e com maior rendimento. 

O Quadro 15 demonstra no âmbito empresarial a tomada de crédito por parte do 

empresário: 

 

Quadro 15 - Empréstimos para empresários. 

Taxa Detalhamento 
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58,30

% Nunca buscou crédito na forma de empréstimos ou financiamento 

43,60

% Nunca o fizeram pelos juros elevados 

12,50

% Pela burocracia 

9,50% Dos entrevistados pegaram empréstimos nos últimos 12 meses 

73,80

% Possuem conta jurídica em banco 

57% 

Dos empresários acreditam que a competitividade no negócio aumenta com 

o crédito 

Fonte: SPC, 2018 

É importante notar que 4 em cada 10 empresários brasileiros não buscaram crédito 

no mercado por conta dos juros elevados e quase 60% nunca buscaram empréstimo. 

Apesar disso, a maior parte deles acredita que a competitividade do negócio aumenta com 

o crédito. 

4.10. Plano de políticas para o Brasil 

Com o cenário brasileiro crítico na educação financeira e as experiências realizadas ao 

redor do mundo, o plano para a fomentação da educação financeira para aumentar a 

poupança e investimentos seria formada por 7 medidas: 

 

1. Programa de educação financeira obrigatório na escola 

2. Incentivo a poupança para população de baixa renda com alunos participantes de 

aulas sobre educação financeira 

3. Programa de educação financeira para a família 

4. Incentivo a seminários sobre educação financeira e planejamento de dívidas e 

aposentadorias nas empresas 

5. Incentivo à Previdência Privada da empresa com entrada padronizada no contrato 

de contratação 
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6. Facilidades no sistema financeiro para aplicações automáticas em poupança a 

partir dos recebimentos 

7. Incentivos a educação, principalmente nas matérias ligadas a matemática com 

competições e premiações 

 

Os 7 pontos descritos visam maximizar os efeitos dos programas educacionais e 

minimizar erros nos gastos públicos com políticas de educação financeira. 

 É importante ressaltar que o plano de educação financeira deve englobar o 

gerenciamento de gastos, controle de dívidas, planejamento de aposentadoria e riscos dos 

empréstimos. Assim o programa deve ser segmentado por público alvo, o assunto 

ensinado para um indivíduo perto de se aposentar deve ser diferenciado para quem está 

buscando financiamento para a casa própria deve ser diferente do ensinado na escola para 

os alunos mais jovens. 

Quanto a primeira medida, a educação financeira obrigatória deve integrar o 

currículo atual sem aumento na carga horária e sem contratação de professores 

específicos. O programa funcionará com o treinamento dos professores já existentes para 

incluir educação financeira nas escolas em conjunto com as matérias vigentes. Ou seja, 

poderiam aprender juros e rendimentos junto a matéria de estatística por exemplo. Isto 

também ajuda a manter o custo do programa mais baixo, pois não haveria gastos com 

pagamento de mais horas de professores e/ou contratação de novos professores para esse 

assunto específico. 

Os resultados dos estudos selecionados demonstram que o incentivo a poupança 

é crucial para o engajamento da população de baixa renda. Ter uma poupança aberta para 

a família em nome do aluno automaticamente e incentivar que cada família que participe 

dos seminários receba um pagamento nessa poupança, bem como uma bonificação para 

quem mantiver o dinheiro por um ano, ajuda ao ensino da criança e da família sobre o 

poder da poupança e seus objetivos. 

O terceiro ponto se mostrou de maior eficiência. Os programas de educação 

financeira que levam para a família um minicurso de gestão dos gastos familiares ao 

mesmo tempo que o aluno, incentivam mais a poupança do que se tratado de forma 

separada. 
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O quarto ponto é essencial para os profissionais no mercado de trabalho pois é 

mais eficiente aprender educação financeira no momento em que se está tomando 

decisões sobre este tema, tal qual financiar um automóvel ou investir na poupança. Esta 

potencializa programas de investimentos das empresas que os possuem. 

O quinto ponto é essencial para as empresas que possuem previdência privada 

própria. O funcionário contratado deveria ter por padrão no contrato o plano de 

previdência ou de investimentos com parte do salário, podendo posteriormente optar por 

sair do mesmo. Isto mostrou-se muito eficiente em diversos países, aumentando a 

capacidade financeira das empresas e diversificando os planos de aposentadoria dos 

funcionários. 

O sexto ponto visa aumentar a poupança com uma política de investimento 

automático na poupança a partir de recebimentos, esta facilidade mostrou-se eficaz em 

aumentar a taxa de poupança dos indivíduos.  

O sétimo ponto é importante para o Brasil no ponto de vista da educação em geral 

para o fomento da educação financeira, visto que os países com melhores notas em 

matemática costumam ter melhores taxas de poupança e educação financeira. As matérias 

têm correlação positiva e programas incentivados de matemáticas com premiações podem 

ajudar nessa tarefa. 

 

4.11.  Resultados esperados 

 Visto que o Brasil tem um problema sério com educação financeira, onde 8 em 

cada 10 adultos não planeja a aposentadoria. Altos índices de dívidas, juros altos e baixa 

taxa de poupança. O Brasil tem potencial enorme de crescimento através de uma política 

de educação financeira. Com base nos resultados encontrados em outros programas, 

podemos esperar os resultados encontrados no Quadro 16, nas quais refletem a média dos 

programas analisados. 

Quadro 16 - Impacto esperados dos programas de educação Financeira 

Impacto esperado dos programas de educação financeira no Brasil Média 

Programa de educação financeira na escola e família 28,00% 
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Programa de educação financeira no trabalho através de seminários 17,67% 

 

Ou seja, espera-se em média que 28% das famílias com alunos na escola mudem 

seu comportamento financeiro, além de cerca de 18% dos adultos em média mudem seu 

comportamento através da política de seminários no trabalho. 

Dentre esses impactados, espera-se que a mudança no comportamento traga os 

seguintes benefícios ilustrados no Quadro 17, novamente utilizando a média dos estudos 

analisados. 

Quadro 17 – Investimentos de pessoas impactadas pelo programa 

Detalhamento  Taxa 

Aumento no número de pessoas comprando ações 15% 

Aumento no número de pessoas investindo em produtos financeiros 

mais sofisticados 17,60% 

Aumento no patrimônio investido 29,20% 

Aumento na poupança da população de baixa renda 100% 

Diminuição das dívidas por impulso 21% 

 

Segundo o SPC, existem 104,7 milhões de adultos não aposentados que não se 

preparam para a aposentadoria. Um programa englobando o território nacional, poderia 

impactar entre 28% e 17% da população, seja pelo programa familiar ou pelo programa 

através do trabalho, tratando o menor índice como um cenário pessimista e o maior como 

um cenário otimista. 

Com isso, teríamos o Quadro 18. 

Quadro 18 - Investidores em taxa da população do Brasil. 

Investidores Antes Pessimista Otimista 

Investimentos 

Diversificados 
9,66% 13% 15% 

Ações 0,30% 3% 5% 
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Apesar de ainda baixos comparados com o mundo, nas quais em países 

desenvolvidos o número de acionista chega a passar de 50% da população, se tratando de 

Brasil, estamos falando em dez vezes mais acionistas do que antes, o que é um salto 

gigantesco para nossa economia. 

O maior conhecimento financeiro certamente trará redução significativa nos juros, 

uma vez que a conscientização e a maior eficiência do sistema financeiro também 

impactarão nos hábitos de crédito da população e do empresário. 
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5 Conclusão  

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado é possível inferir sobre a eficiência 

da metodologia aplicada na seleção dos trabalhos. Das 28 publicações selecionadas, 10 

foram realizadas recentemente (nos últimos cinco anos).  

As publicações anteriores também ganharam destaque principalmente pelo número 

de citações, sendo a publicação mais antiga de 1999, período anterior ao aumento 

exponencial do número de publicações. Essas publicações são referenciadas pela 

comunidade acadêmica e serviram de embasamento para diversos outros autores. 

As publicações do autor Lusardi, A. merecem destaque. Ao todo foram sete 

publicações no núcleo de partida, isso demonstra a sua proeminência em relação ao 

demais autores no tratamento deste tema. 

Sob o aspecto temático dos trabalhos selecionados, pode se observar uma 

demonstração clara da problemática global focada no indivíduo. A maioria dos estudos 

selecionam grupos expostos à programas de educação financeira, e verificam o seu 

comportamento em relação a poupança e investimentos quando comparados a grupos que 

não tiveram o mesmo acesso.  

Em se tratando de Brasil, uma política de educação financeira eficiente com base em 

experiências de diversos países, poderia ter ganhos extraordinários, devido ao potencial 

de crescimento e o baixo índice de literatura financeira. O Brasil tem oito em cada dez 

pessoas sem planejamento para aposentadoria, dentre os que planejam mais de 50% se 

baseiam no INSS para sua aposentadoria. O Brasil conta ainda com apenas 0,3% da 

população investindo em ações, bem como mais de 40% dos empresários brasileiros não 

toma crédito para sua empresa por conta dos juros elevados. O programa proposto neste 

estudo apresenta sete pontos de destaque, com um programa obrigatório de educação 

financeira nas escolas eficiente em custos, incentivo a seminários e programas nas 

empresas, além de incentivo a poupança para população de baixa renda. 

O programa tem potencial de aumentar em um cenário pessimista em dez vezes o 

número de acionistas, o que aumentaria a conscientização sobre o crédito, aumentaria em 

quase 30% o patrimônio investido dos indivíduos impactados e diminuiria as compras 
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por impulso em 21% dos mesmos. Dessa forma seria possível acabar com a dependência 

de diversos indivíduos dos programas do governo de aposentadoria. 

O próximo passo seria criar um programa piloto com as medidas acima citadas e 

verificar sua eficiência, além de outras métricas para medir a relação de educação 

financeira, sistema financeiro e desenvolvimento econômico para avaliar diferentes 

caminhos a serem seguidos. 
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