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RESUMO 

 

O presente trabalho visa mostrar a contribuição da educação financeira como 
mecanismo de redução do endividamento das famílias brasileiras. O objetivo da 
pesquisa foi analisar e discutir o auxílio dado por ela, para a redução e / ou 
prevenção do endividamento das famílias brasileiras. Para tal, foi realizada uma 
pesquisa exploratória de natureza bibliográfica e documental, realizando consulta 
nas bases de dados sobre o tema e os fatores que colaboram para o endividamento 
das famílias. Os resultados encontrados mostraram que, a sua contribuição para as 
pessoas entenderem melhor seus recursos, planejar seus passos e aumentar sua 
capacidade de barganha. Porém, a cultura da educação financeira ainda é pouco 
explorada no Brasil e o estudo mostrou que os níveis de endividamento das famílias 
têm relação direta com o conhecimento sobre finanças, que se faz necessário, tanto 
por ações pessoais como por ações governamentais. Ações e mudanças de 
atitudes, para melhorar a qualidade e a forma com que os brasileiros gerenciam 
suas rendas.  
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ABSTRACT 

The article objective is to show the contribution of financial education as the engine 
for reduction and / or prevention of Brazilian families indebtedness. The research 
goal was to analise and discuss its support, for reduction and / or prevention of 
Brazilian families indebtedness. For such thing, an exploratory research was made of 
bibliographic and documentary nature, performing inquiries on a database about 
financial education and the factors that contributed for families indebtedness. The 
results found demostrate that, financial education contributes for people better 
undestand its resources, plan their steps and increase their bargain capacity. But, the 
culture of financial education is underexplored in Brazil and the study demonstrated 
that the levels of falilies indebtedness is directly related to financial knowledge, that is 
needed, both for personal actions and government actions. Actions and atitude 
changes, to improve the quality and the way that Brazilians manage their incomes.  
 

Keywords: Financial education, Endividmento, Good financial Life. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação financeira é uma temática de fundamental importância para uma 

vida financeira saudável e qualidade de vida das pessoas. No entanto, apesar de 

sua relevância para a gestão das finanças pessoais, no Brasil ainda está longe de 

ser efetivada enquanto mecanismo de apoio às decisões dos consumidores seja na 

gestão dos rendimentos ou na administração dos gastos e investimentos afetando, 

deste modo, as classes de renda baixa, média e alta, o que preocupa não só as 

empresas, em função do risco de crédito e financeiro, como também ao governo já 

que a economia depende do consumo para funcionar bem (BACELAR, 2016; 

BACEN, 2015). 

O contexto de crise (econômica e financeira), além dos problemas sociais, e do 

elevado índice de desemprego no Brasil, que impacta diretamente na situação 

financeira das famílias, no aumento do endividamento e, consequentemente, na 

qualidade de vida das pessoas (POCHMANN, 2015), agrava as dificuldades 

financeiras das pessoas e, consequentemente, requer uma reflexão que subsidie 

ações no sentido de modificar esse contexto e viabilizar estratégias que permitam as 

pessoas possuírem uma saúde financeira saudável para a realização de seus 

projetos. 

Planejar-se financeiramente não é algo que está incorporado na cultura dos 

brasileiros. Segundo o estudo da Kiyosaki e Lechter (2000 apud FATEC; SENAI, 

2015), os fundamentos financeiros deveriam ser ensinados desde os primeiros anos 

escolares, já que é um assunto que acompanha as pessoas ao longo da vida. 

A gestão financeira planejada é de fundamental importância não só para 

apoiar as melhores decisões de consumo e/ou investimento, como também 

estruturar metas de médio e longo prazo adequadas com a realidade financeira das 

pessoas, considerando que permite a definição de ações focadas nos objetivos 

fixados (LUCION, 2005). 

Nos últimos anos o Brasil vem passando por um conjunto de crises (política e 

econômica) que tem impacto significativo na vida das pessoas, tendo em vista o 

aumento do desemprego, aumento do endividamento das famílias, elevação do 

índice de inadimplência, dentre outras questões que afetam às finanças pessoais.  
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Segundo a CNC - Confederação Nacional do comércio, Bens, Serviços e 

Turismo (2017), o número percentual das famílias brasileiras que passaram a não 

ter liquidez para cumprir com os seus pagamentos (contas e/ou dívidas em atraso), 

aumentando assim, o índice de inadimplência das empresas que elevaram-se em 

1,1 pontos percentual e, cujos níveis de endividamento alcançaram 60,8% em 2017. 

A realidade cultural e financeira conhecida pelos brasileiros desde as décadas 

passadas influenciou a população a consumir toda sua renda sem nenhum 

conhecimento financeiro prévio que lhe permitisse e incentivasse a poupar e, a fim 

de não perder a capacidade de compra, além de possibilitar-lhe sobreviver ao 

cenário de altas inflações e taxas que só desvalorizavam a sua moeda, levou-a a um 

intenso caminho de consumo (LUCCI, et al., 2006). 

Segundo Domingos (2007) o desequilíbrio financeiro atua como uma doença 

que merece tratamento específico, com cuidados especiais, pois se não for 

diagnosticada a tempo poderá resultar em uma crise que não afeta apenas o 

indivíduo ou a família envolvida, mas sim a sociedade em geral na qual estão 

inseridos. 

As dificuldades financeiras em que passam os brasileiros é apontado pelo 

SPC Brasil (2018), como os efeitos de um cenário macroeconômico do país, que 

tem contribuído para o endividamento das pessoas. Ademais, essas dificuldades são 

potencializadas com a ausência de gestão das finanças pessoais, por meio da 

gestão das contas básicas como, luz, água, rendimentos, dentre outros fatores, que 

são impactados pelo aumento do desemprego, queda na renda e as compras por 

impulso. 

Os brasileiros têm criado necessidades de consumo que só os impulsionam ao 

endividamento que, em muito dos casos, é induzido pela facilidade do crédito, 

gerando dívidas de longo prazo. Conforme apontou a pesquisa feita pela CNDL 

(2018), 76,7% das dívidas adquiridas pelos brasileiros são de cartão de crédito. No 

Brasil, o valor de dívida por família não acompanha a média salarial recebida. O 

CNDL (2018) mostrou que, o valor correspondente a média da dívida por mês da 

família brasileira é de R$ 1.078,50. 

Em face do exposto, questiona-se: Qual a contribuição da educação 

financeira para a redução e/ou prevenção do endividamento das famílias 

brasileiras e para uma vida financeira saudável? 
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Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa foi analisar e discutir a 

contribuição da educação para a redução e/ou prevenção do endividamento das 

famílias brasileiras. 

De forma específica, buscou-se: 

a) Descrever a importância da Educação Financeira como fundamento para uma 

vida saudável; 

b) Levantar de que forma se constitui o endividamento das pessoas no Brasil; 

c) Analisar a contribuição da educação financeira na redução do endividamento 

das famílias brasileiras. 

1.1  JUSTIFICATIVA 

A presente pesquisa nasce no âmbito da problemática do endividamento 

familiar e da gestão das finanças pessoais, tendo em vista a dificuldade das famílias 

em gerenciar e planejar os seus gastos, bem como, a sua renda e os seus 

investimentos. Assim, a educação financeira no Brasil torna-se uma questão a ser 

estudada sob a perspectiva de contribuir na melhor forma de gestão dos bens pelas 

famílias brasileiras e os benefícios que podem ser gerados a partir do consumo 

financeiro consciente. 

Segundo Potrich, Vieira e Kirch (2014) e o BACEN (2015), há dificuldade na 

gestão das finanças pessoais pelos indivíduos e tal dificuldade é maximizada 

quando a questão é o orçamento familiar. Em circunstância da crise financeira 

familiar e do cenário de crise econômica, a exemplo da qual o Brasil vem passando, 

os problemas de endividamentos excessivos e dificuldades financeiras aumentam, o 

que remete à necessidade de buscar alternativas e meios que ajudem as pessoas a 

superarem esse problema. 

Nesse sentido, segundo Bacelar (2016, p. 10): 

[...] uma problemática é identificada, pois para que seja obtida uma boa 
saúde financeira por parte da população, além da existência de uma renda 
apropriada para o seu mantimento se faz necessário o entendimento de 
como gastar e poupar adequadamente, tendo-se em vista a preocupação 
com a sustentabilidade financeira e viabilização de projetos e sonhos, sem 
que sejam gerados transtornos e problemas, tais como altos 
endividamentos e dificuldades financeiras para a aquisição de bens e 
serviços, assim como para o suprimento das necessidades mensais de 
cada indivíduo (BACELAR, 2016, p. 10). 
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Assim, sob o ponto de vista teórico, a pesquisa aprofunda a discussão teórica 

sobre a importância de introduzir a educação financeira na vida diária das pessoas, 

como também, analisando o cenário brasileiro, o padrão de consumo e perfil das 

dívidas, bem como, fatores determinantes na formação de dívidas que 

comprometem as finanças pessoais. Já do ponto de vista prático, são discutidas as 

possibilidades e estratégias para uma gestão dos recursos pessoais de forma 

saudável e equilibrada, ao mesmo tempo que, evidencia os fatores que podem 

contribuir na redução dos altos índices de endividamentos aos quais estão 

submetidas as famílias brasileiras, gerando elementos que podem ajudar na reflexão 

de ações e políticas públicas nesse sentido. 

Sobre a temática e sua relevância, o tema já vem sendo discutido por 

diferentes perspectivas, a exemplo das pesquisas de Vieira (2012), Borges (2014), 

Bacelar (2016), dentre outros. Ademais, a pesquisa possui uma temática atual e 

relevante para o meio acadêmico, pois trata-se de um assunto bastante pertinente 

ao contexto em que vive as famílias brasileiras. 

Esta pesquisa está organizada em 5 seções, a saber: a presente introdução, 

a qual apresenta uma contextualização e uma problematização do tema, além de 

apresentar a pergunta de pesquisa e os objetivos (gerais e específicos). Na seção 2, 

são expostos os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos 

da pesquisa. Já na seção 3, discute-se o referencial teórico, abordando a educação 

financeira, padrões de endividamento e os estudos sobre a temática. Na seção 4, 

faz-se uma análise da contribuição da educação financeira na redução do 

endividamento familiar. E, por fim, na seção 5, apresentam-se as considerações 

finais da pesquisa. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, de 

natureza bibliográfica e documental. Foram realizadas consultas a livros, artigos 

científicos, dissertações, bem como, a bases de dados do Banco Central do Brasil 

(BACEN) na qual dados secundários foram extraídos, além de consultas em 

relatórios técnicos publicados pelo mercado acerca da situação financeira dos 

brasileiros. Também foram coletados dados secundários, por meio da pesquisa 

nacional da CNC (http://cnc.org.br/), além de dados obtidos junto a SPC Brasil 

(https://www.spcbrasil.org.br/home) e Serasa Expirian 

(https://www.serasaexperian.com.br/). 

Segundo Beuren e Raupp (2006), por meio do estudo exploratório busca-se 

compreender com maior profundidade o assunto estudado, de modo a torná-lo mais 

claro, possibilitando a elaboração de questões importantes para a construção da 

pesquisa. 

Conforme aponta Oliveira (2011), a natureza bibliográfica da pesquisa traz ao 

trabalho um instrumento analítico, pois se dá por meio de material já elaborado, 

cujas contribuições culturais elaboradas no passado ainda se fazem presentes como 

meio ainda a ser explorado. 

2.2 ETAPAS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para alcance do objetivo proposto, etapas e procedimentos foram realizados. 

Na primeira etapa realizou-se uma pesquisa exploratória nas referências levantadas, 

com o objetivo de aprofundar a discussão do tema e traçar um panorama do aparato 

teórico sobre o tema. Nesta etapa, buscou-se construir a revisão teórica da pesquisa 

e levantar as variáveis necessárias para serem observadas na coleta dos dados 

secundários. 

Na segunda etapa, realizou-se consultas nas bases de dados sobre educação 

financeira com a finalidade de levantar dados sobre consumo e endividamento das 

famílias, dentre outras informações. Ainda foram coletados dados sobre as finanças 

pessoais e familiares por meio de relatórios técnicos publicados pelo mercado, a 
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exemplo de relatórios publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), Empiricus, Ambina, SPC Brasil, PEIC e CNC. A partir disto, foi possível 

alcançar o objetivo específico “a”. 

Na terceira etapa, buscou-se identificar com base na literatura e nos dados 

secundários, fatores que contribuem para o endividamento dos brasileiros, em 

particular, o aumento do endividamento e a redução da capacidade de pagamento. 

Na quarta etapa, a partir do referencial teórico levantado, das análises dos dados 

secundários e dos fatores que impactam no endividamento das famílias, realizou-se 

uma análise da contribuição da educação financeira na redução do endividamento 

das famílias brasileiras.  

A partir das etapas 3 e 4 foi possível alcançar o objetivo específico “b”. E, por 

fim, na quinta etapa, realizou-se as considerações finais. 

2.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A presente pesquisa limitou-se a levantar dados secundários e informações 

baseadas em relatórios publicados pelo mercado no Brasil, e não teve por objetivo 

exaurir toda a produção científica e técnica sobre a temática. Assim, generalizações 

não poderão ser realizadas para explicar a realidade de toda a população brasileira.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1  EDUCAÇÃO FINANCEIRA E AS FINANÇAS PESSOAIS 

A educação financeira consiste em procedimentos e ações racionais voltadas 

à adoção de práticas racionais pelos indivíduos na utilização dos rendimentos 

pessoais, bem como, no consumo de forma consciente e o planejamento financeiro 

associado a metas e objetivos familiares e pessoais, que envolve receitas, gastos e 

investimentos (Coutinho; Teixeira, 2013). 

Segundo Portrich, Vieira e Kirch (2014, p. 2) “[...] a educação financeira pode 

ser entendida como um processo de desenvolvimento de habilidades que facilitam 

às pessoas tomarem decisões acertadas, realizando uma boa gestão de suas 

finanças pessoais [...]”. 

Nesse sentido, Lucci et al., (2006, p., 3) salienta que: 

A importância da educação financeira pode ser vista sob diversas 
perspectivas: sob a perspectiva de bem-estar pessoal, jovens e adultos 
podem tomar decisões que comprometerão seu futuro; as consequências 
vão desde desorganização das contas domésticas até a inclusão do nome 
em sistemas como SPC/ SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito), que 
prejudicam não só o consumo como, em muitos casos, na carreira 
profissional. Outra perspectiva, de consequências mais graves, é a do bem-
estar da sociedade (LUCCI; SANTOS; VERRONE; ZERRENNER, 2006, p. 
3). 

Em face do exposto, a educação financeira compreende um conjunto de 

conhecimentos, diretrizes, práticas e critérios para o uso do dinheiro, que subsidiam 

decisões racionais e planejadas da aplicação dos recursos pessoais (LUCCI et al 

(2006). 

Para Saito, Santana e Savoia (2007), a educação financeira pode ser: 

[...] Entendida como um processo de transmissão de conhecimento que 
permite o desenvolvimento de habilidades nos indivíduos, para que eles 
possam tomar decisões fundamentadas e seguras, melhorando o 
gerenciamento de suas finanças pessoais. Quando aprimoram tais 
capacidades, os indivíduos tornam-se mais integrados à sociedade e mais 
atuantes no âmbito financeiro, ampliando o seu bem-estar (SAITO; 
SANTANA; SAVOIA, 2007, p. 3). 

Considerando a dinâmica do mercado, das decisões e o contexto econômico-

financeiro, as famílias estão submetidas a um conjunto de informações que podem 

subsidiar uma compreensão lógica sobre como administrar e aplicar melhor a sua 
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renda, evitar e/ou reduzir endividamentos e realizar investimentos. Porém, grande 

parte das pessoas desconhecem as ferramentas básicas que os auxiliariam na 

administração das suas finanças, a exemplo do planejamento financeiro, pois na 

própria educação básica, não foi inserido uma metodologia a respeito (CENCI et al., 

2015).  Os autores ainda afirmam que, uma criança passa onze anos de educação 

básica sem estudar de maneira formal, por meio de conteúdos disciplinares, noções 

de comércio, economia, finanças e tributos. A porta de entrada para se começar a 

fazer a diferença, referente a educação financeira, começa na escola. 

Tal desconhecimento envolve, também, a falta de conhecimentos básicos 

relacionados com a matemática, inflação, juros, dentre outros conhecimentos 

relacionados a finanças. Segundo a Exame (2015, p.1) duas a cada três pessoas, ou 

3,4 bilhões de pessoas, têm baixo nível de educação financeira. Acerca disto, Silva 

(2016) destaca que, o sistema educacional brasileiro não vem formando pessoas 

com habilidades para gerenciarem as suas finanças pessoais, o que as tornam 

analfabetas financeiras. 

Nesse sentido, a educação financeira tem feito parte de diversos debates 

sobre a inserção no currículo escolar, principalmente depois da Lei nº 7.397, de 22 

de dezembro de 2010, que institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira – 

ENEF, objetivando erradicar o analfabetismo. Conforme o BACEN (2010, p.1), “o 

ENEF visa a promoção da educação financeira, além de aumentar a capacidade do 

cidadão de realizar suas escolhas financeiras de forma consciente, o que também 

impacta na eficiência do mercado”.  

Para o BACEN (2011, p. 1): 

A educação financeira no Brasil, de acordo com o Plano Diretor da ENEF é 
o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua 
compreensão dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira que, 
com informação, formação e orientação clara, adquiram os valores e as 
competências necessárias para se tornarem conscientes das oportunidades 
e dos riscos neles envolvidos e, então, façam escolhas bem informadas, 
saibam onde procurar ajuda, adotem outras ações que melhorem o seu bem 
estar, contribuindo, assim, de modo consistente para formação de 
indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro 
(BACEN, 2011, p.1). 

Em um estudo feito por Cenci et al (2015), sobre educação financeira, 

planejamento familiar e orçamento doméstico, que objetivou apresentar um projeto 

envolvendo alunos do ensino médio de escolas estaduais e educação profissional 
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em um município do sul do país. Os autores evidenciaram que o valor da renda das 

famílias era inferior ao da renda nacional, embora constatou-se que havia na cidade 

uma tendência das pessoas realizarem investimentos em poupança. Assim, verifica-

se que a prática da poupança não está diretamente relacionada a existência de 

riqueza, mas à cultura de planejamento financeiros que subsidia a constituição de 

investimentos e viabilização de projetos. 

Para Bacelar (2016 p. 20), o planejamento financeiro precisa ser bem 

estruturado “[...] a fim de que as pessoas possam perceber de modo mais claro a 

forma como o seu dinheiro é utilizado, sabendo como seus gastos se movimentam 

no decorrer dos meses e anos, com quais itens a maior parte da renda é gasta, 

quanto de juros é pago devido às dívidas contraídas.” 

Em relação ao planejamento financeiro, Ferreira et al (2017, p. 8) ressalta que 

o mesmo deve: 

[...] ser trazido como viabilizador da realização de sonhos, estrutura familiar 
saudável e ensejador de qualidade de vida, tendo em consideração a 
realidade hodierna, onde há busca incessante da ascensão social, status, 
poder de consumo, causados pela globalização, costumes, cultura, que 
resultam em uma situação financeira oposta da almejada (FERREIRA et al., 
2017, p. 8). 

Segundo Fernandes et al. (2012), se faz necessário conscientizar as pessoas 

sobre a necessidade de uma formação financeira que abarque os conceitos 

financeiros básicos, não só para o uso do crédito, mas também para poupança e 

aposentadoria. Assim, Araujo e Calife (2014), destacam que se faz necessário que 

no Brasil a implementação da educação financeira de forma efetiva, a fim de que 

propicie “[...] possibilidades e alternativas de investimentos e fuga do endividamento 

(p. 11)”.  

Nesse sentido, destaca Fernandes et al. (2012), que constituir reservas de alta 

liquidez para possíveis eventos inesperados é um dos fatores necessários para uma 

maior tranquilidade financeira. Assim, o autor destaca que: 

Possuir uma carteira com vários tipos de investimentos, de rentabilidades e 
de risco é fundamental para reduzir o risco de perder grandes quantidades 
de dinheiro. Saber operacionalizar é fundamental, mas lidar 
emocionalmente com as mais diversas situações é um grande desafio para 
qualquer pessoa (Grifo Nosso). Conseguir identificar alguns vícios ao 
administrar o dinheiro pode ser difícil, mas alguns erros são mais previsíveis 
e frequentes do que se pode imaginar (Fernandes et al., 2012, p. 4-5). 
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Estar educado financeiramente, além de incitar o consumidor a adotar 

atitudes mais conscientes, mostra a necessidade de formação de poupança e do 

consumo inteligente do crédito. Assumir uma responsabilidade pelo planejamento de 

sua vida financeira, exercendo seus direitos e deveres de consumo, torna uma 

sociedade mais crítica enquanto cidadãos que contribuem para a economia do país.  

Observa-se que no contexto brasileiro as famílias têm estado endividadas, o 

que indica a falta de ou baixa educação financeira. Segundo Fajan. et al. (2015, p.3), 

“o excesso de dívidas pode levar o consumidor à situação de inadimplência, que é 

quando não se consegue pagar um compromisso financeiro até a data de seu 

vencimento.  

Segundo uma pesquisa realizada pelo CNDL, conduzida pela SPC Brasil e 

Meu Bolso Feliz, de 2016, revelou que 79% dos brasileiros têm uma visão 

equivocada sobre o conceito de endividamento. Está endividado é estar em 

desequilíbrio com suas finanças, o que não significa dizer que financiar um 

apartamento tornará o indivíduo nesta posição, por exemplo. 

Segundo Gazeta do Povo (2015), o limite legal de endividamento do brasileiro 

é de 30% do salário mínimo, porém o excesso de dívida constitui um grave problema 

para os brasileiros. 

Na pesquisa de Flor e Rosa (2016) que teve por objetivo investigar, através 

de uma análise bibliográfica, o endividamento pessoal e o comportamento humano. 

Os resultados evidenciaram que as pessoas tomam decisões por impulso e sem 

pensar no impacto futuro, não considerando todas as possibilidades no processo de 

decisão de consumo. 

A pesquisa de Figueira e Pereira (2014) objetivou investigar os fatores 

condicionantes para o endividamento, onde fora estudado a atitude do indivíduo 

perante o dinheiro, a propensão do endividamento, além da atitude de compra, o 

poder trazido pelo cartão de crédito e o autocontrole. As análises trazidas pelos 

autores mostraram na pesquisa a relação do perfil do consumidor com 

endividamento. Os resultados mostraram que a dívida decorre de um problema 

social advindo do uso exacerbado do cartão de crédito e que se fazem necessárias 

ações de combate ao exagero de dívidas tanto por meio legal quanto por meio 

educacional a fim de que se possa contribuir na educação financeira das pessoas. 
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Um estudo realizado por Mallmann et al (2009), cujo objetivo foi verificar a 

propensão do endividamento e avaliar a influência do materialismo e do uso do 

cartão de crédito, além do perfil do consumidor endividado, mostrou que apesar de o 

desemprego aparecer como uma das principais causas para a inadimplência, estar 

muito endividado tem grande influência do incentivo ao consumo dado pelas 

publicidades agressivas, geradoras de falsas necessidades. 

Feitas as considerações sobre a educação financeira e as finanças pessoais, 

a seguir apresenta-se as discussões acerca do padrão de consumo das famílias 

brasileiras e a evolução do crédito no Brasil. 
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3.2 ENDIVIDAMENTO E O PADRÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS 

Muito se falou até aqui, da presença do crédito na vida dos brasileiros e os 

abismos trazidos por ele, como o endividamento e a inadimplência. No entanto, é 

importante destacar que o crédito possui papel importante na economia brasileira, 

pois em sua maioria é quem subsidia o consumo doméstico no Brasil.  

Durante os anos de 2004 até 2017 (SEPLAN et al, 2018), o mercado de 

crédito bancário no Brasil passou por grandes transformações, desde o seu 

direcionamento, a sua oferta, até a abrangência do público-alvo. Segundo o Freitas 

e Prates (2013), nota-se o crescimento da procura de crédito destinado a pessoas 

físicas. 

Segundo Barone e Sader (2008, p. 2): 

Incluir uma grande massa de pessoas no sistema financeiro nacional 
passou a ser a tônica principal das políticas públicas de acesso ao crédito 
nesse período. Nos oito anos do (FHC), o microcrédito era entendido como 
um crédito produtivo, capaz de alavancar renda. A partir do governo Lula, o 
conceito de microcrédito foi expandido para crédito de pequeno valor, 
produtivo ou não…, capaz de gerar renda. (BARONE; SADER, 2008, p. 02). 

De acordo com Shumpeter (1964, p. 103):  

[...] o crédito é essencialmente a criação de poder de compra com o 
propósito de transferi-lo ao empresário, mas não simplesmente a 
transferência de poder de compra existente. A criação de poder de compra 
caracteriza, em princípio, o método pelo qual o desenvolvimento é levado a 
cabo num sistema com propriedade privada e divisão do trabalho. Através 
do crédito, os empresários obtêm acesso à corrente social dos bens antes 
que tenham adquirido o direito normal a ela. Ele substitui temporariamente, 
por assim dizer, o próprio direito por uma ficção deste. A concessão de 
crédito opera nesse sentido como uma ordem para o sistema econômico se 
acomodar aos propósitos do empresário, como um comando sobre os bens 
de que necessita: significa confiar-lhe forças produtivas (SHUMPETER, 
1997, p. 103). 

Dentre as modalidades de notório interesse na trajetória do crédito à pessoa 

física, está o crédito consignado, a partir do qual veio também a dificuldade de 

controle e a dependência de cada vez mais, estar ligados a ele. Segundo o IPEA 

(2015), o crédito consignado modificou o perfil do crédito pessoal, repercutindo tanto 

na taxa de juros, quanto no prazo. Ainda segundo o IPEA (2015): 

O crédito consignado – introduzido, em 2003, pela Lei no 10.820/03 –
possibilitou aos trabalhadores vinculados a determinados sindicatos e aos 
servidores públicos e aposentados o acesso ao crédito bancário a taxas de 
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juros proporcionalmente mais baixas […], que já representavam 3,7 p.p. do 
PIB, em dezembro de 2010 (ou seja, um quarto dos empréstimos livres 
oferecidos a pessoas físicas), e explicavam o comportamento do crédito 
pessoal (IPEA, 2015, p.16). 

Contudo, é importante apontar para os riscos de endividamento e 

inadimplência associados a concessão do crédito. Segundo Freitas e Prates (2013, 

p. 02), “ao longo dos períodos de expectativas otimistas, os bancos, pressionados 

pela concorrência, concederam crédito sem exigir garantias seguras”, e essas 

instituições acabaram assumindo o risco para não perder fatias de mercado, 

enquanto que contribuíram para a fragilidade financeira do cliente, gerando ainda, de 

acordo com Freitas e Prates (2013, p. 02), “um ciclo vicioso de aumento de 

inadimplência”.  

Almeida et al (2016), afirmam que o modo como as famílias consome têm 

impactado na qualidade de vida dos mesmos, sobretudo a estrutura que os 

brasileiros têm investido, a exemplo de consumo duráveis (automóveis, 

eletrodomésticos), afetando as suas vidas, pois a fonte de recurso não condiz com 

os investimentos feitos. 

Para Borges (2014), o perfil de consumo dos brasileiros está atrelado ao seu 

comportamento e para as famílias existem uma relação estreita entre o significado 

do dinheiro e a sua relação com o consumo. 

O consumidor atual tem anseios não condizentes com seu bolso, sendo 

necessário o despertar da consciência financeira e também comportamental. Para 

Flor e Rosa (2014, p.2) apud Santos e Souza (2014) há diversas facilidades para 

efetuar o pagamento das compras realizadas, embora possa não haver dinheiro no 

ato, pois existem vários meios para facilitar tais transações.  

Porém, por existir uma cartela de meios de suprir uma necessidade 

momentânea, o padrão de consumo adotado pelo brasileiro hoje, é de um homem 

que foge da sua razão perante a sua realidade. Andrade e Lucena (2014), afirmam 

que o homem age de maneira irracional influenciadas por emoções e erros 

cognitivos, o que faz com que o mesmo formule soluções para um determinado 

problema de formas diferentes da realidade. 

O comportamento do brasileiro sofrera mudanças com o passar dos anos e as 

falsas necessidades criadas no consumidor é o impacto dessa falsa racionalidade 
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trazida pelo o autor, que mostra que existe uma mudança de valores e falta de 

análises nas probabilidades e riscos. 

As famílias têm elevado o seu padrão de consumo e esse aumento teve 

influência do crescimento econômico, com políticas que favoreceram o consumo das 

famílias, a estabilidade de preço e aumento da massa salarial, conforme destacam 

Fochezatto e Silva, C.E. (2014). 

De acordo com Borges (2013) o debate sobre as finanças pessoais em países 

desenvolvidos é comum, pois existe a preocupação em conscientizar as pessoas 

sobre a necessidade de administrar suas finanças, como a importância da formação 

da poupança para a aposentadoria. O autor reitera que essa conscientização é 

importante para a qualidade de vida, pois a educação financeira para o bem-estar 

pessoal é de estrema importância para tomar decisões que comprometem o futuro. 

A falta dos estudos sobre a educação financeira no currículo escolar segundo 

Silva (2004 apud Borges, 2013, p.2), mostra que no Brasil “[...] as pessoas não 

foram educadas para pensar sobre dinheiro na forma de administração” e “o que se 

vê é que a maioria gasta, muitas vezes, sem levar em conta o impacto financeiro do 

seu orçamento de receita”. 

Sobre o comportamento do consumidor, Borges (2013) fala que estamos 

vivendo na era do consumo que tem criado no brasileiro a vontade de consumir 

bens, mas que nem sempre tem como faze-los. Para o autor: 

A “Era do consumo” é uma temática que vem sendo desenvolvidas com 
muita intensidade no mundo contemporâneo, as pessoas acumulam todos 
os bens de que precisam e passam a comprar para atender a necessidades 
que venham promover alguma satisfação pessoal. De outro lado, as 
empresas não conseguem inserir-se no mercado apenas oferecendo 
menores preços, mas também atendendo aos desejos do consumidor, que, 
muitas vezes, dispõe de poucos recursos, tanto financeiros quanto de 
tempo, para consumir bens e serviços (BORGES, 2013, p. 8). 

 

Para Kiyosaki e Lechter (2000, apud Barros, 2010) tais realidades mostram 

diferença entre pessoas financeiramente bem-sucedidas e as não tão bem assim. As 

primeiras passam a vida comprando ativos, pensando numa melhor forma de fazer 

rendimentos, enquanto que o segundo grupo passa a vida com dívidas e 

financiamentos fora de sua realidade. 

O incentivo oferecido pelo governo para a economia, de valorização ao 

salário-mínimo, crescimento da expansão de serviços sociais de transferência de 
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renda e a ampliação na oferta de crédito, segundo Chaves (2009, p. 4), fez com que 

“tais pressupostos econômicos da economia do país buscasse um virtuoso processo 

de ganho real do salário-mínimo”. 

Segundo o BACEN (2018), a taxa de endividamento das famílias representa 

um número bastante expressivo perante a realidade econômica dos brasileiros. Em 

2014, a taxa representava 27,42%. Já em 2017 a taxa alcançou 23,13%. Mesmo 

com esta queda, a análise do conceito de risco está inteiramente relacionada a 

alteração de padrão, de consumo no qual o aumento da inadimplência tem sido sinal 

de alerta para administradores de cartão de crédito e para aqueles consumidores 

que gastam toda sua renda sem poupar. 

Para análises e ilustração sobre o acesso ao crédito no Brasil atrelado ao 

padrão que vem se estabelecendo para o consumidor, Chaves apud Sant’anna et al. 

(2009) diz que: 

No Brasil, o nível de crédito ainda é baixo se comparado ao de países 
desenvolvidos – como Estados Unidos, Japão e Alemanha – ou ao de 
países em desenvolvimento de crescimento rápido – como China, Malásia e 
Tailândia. No entanto, nota-se, entre 2004 e 2008, uma expansão do crédito 
no Brasil muito acima do desempenho do PIB (CHAVES, 2015, p. 4 apud 
Sant’anna et al., 2009, p. 168). 

Segundo a Serasa Expirian (2017) e IBGE (2018), os padrões de consumo 

mais conscientes estão relacionados com a classe com maior poder de renda, 

conforme Tabela 1. 

Tabela 1: Padrões de consumo 
Classe Social Número de salários % Inadimplência 

A/B Acima de 10 salários mínimos 5,40% 

B Entre 5 a 10 Salários mínimos 5,00% 

C Entre 2 a 5 Salários mínimos 11,70% 

D Entre 1 a 2 Salários mínimos 39,10% 

E Até 1 salário mínimo 38,80% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do Serasa Expirian e IBGE (2018). 

A tabela 1 mostra que o padrão de consumo entre as classes A e B geram um 

baixo nível de inadimplência entre as famílias, que, em média, é de 5,4%. Em 

contrapartida, a classe D apresenta até 39,10% de inadimplência. 

Com a insegurança trazida por um cenário de escândalos políticos e que 

afeta as finanças do país, aumentando o desemprego e a inadimplência do 

consumidor, o padrão de consumo que há uma década vinha sendo modelado para 
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a alavancagem da economia, passa a ser motivo de preocupação e risco para um 

estilo de vida que não se consegue manter. 

Esse cenário aponta para a vulnerabilidade a qual o consumidor brasileiro tem 

sido exposto e também para a consciência que ele tem tomado referente aos riscos. 

Este consumidor passa a decidir quando e em qual momento deve utilizar o crédito a 

partir de uma análise de possíveis tendências futuras amparadas por informações 

que vão fazer com que ele decida ou não adquirir uma dívida. 

Com uma sequência tendenciosa de acesso de algumas camadas mais 

carentes à bens e serviços, o estado buscou a universalização dos mesmos serviços 

para todas as camadas e classes do país, o que possibilitou àquelas famílias com 

uma renda inferior, desejos por supérfluos e endividamentos, indicando a 

complexidade dos padrões. 

Diante dessas diferentes camadas de acesso ao consumo exacerbado, o 

SPC Brasil (2013), realizou uma pesquisa, que mostrou o perfil e hábitos dos 

consumidores em relação ao comportamento frente ao planejamento financeiro, 

suas expectativas de futuro, conhecimento do uso do crédito, além dos motivos que 

o fizeram levar à inadimplência e a intenção no momento de quitar sua dívida. 

As respostas obtidas no estudo mostraram que para todos os objetivos 

buscados, o descontrole financeiro fez parte das respostas e que o padrão de 

consumo trazido por todos os incentivos sociais concedidos, não acompanharam a 

realidade de cada família. As classes mais atingidas pela mudança de 

comportamento, acompanhada de inadimplência, significativa, são as classes D e E, 

que respondem que as compras que o levaram a inadimplência, poderiam ser 

evitadas, pois em sua maioria, foram realizadas por impulso. 

Os incentivos impulsionados por facilidades do governo, segundo o BACEN 

(2018), contribuíram para a aquisição de bens duráveis e não duráveis, porém o 

nível de endividamento seguiu o ritmo e não se teve grandes percepções nos 

acertos de contas.  

Segundo dados trazidos na pesquisa da ISTOE (2016), as despesas das 

famílias estão distribuídas da seguinte forma, conforme Tabela 2: 
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Tabela 2: Distribuição das despesas familiares 
Destino do dinheiro % 

Habitação 35,9% 

Alimentação 19,8% 

Transporte 19,6% 

Saúde 7,2% 

Vestuário 5,5% 

Serviços pessoais 1,1% 

Educação 3,0% 

Despesas diversas 2,9% 

Higienes e cuidados pessoais 2,4% 

Recreação e cultura 2,0% 

Fumo 0,5% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do ISTOÉ (2017). 

Os dados mostram que os brasileiros têm investido em moradia 35,9%, 

reflexo da mudança de comportamento impulsionada pelas políticas de incentivo 

social dada pelo governo (TORRES; BICHIR; CARPIM, 2006).  

Referente aos hábitos de consumo adquiridos nos últimos anos, os que mais 

se destacaram foram os apresentados a seguir, conforme Tabela 3: 

Tabela 3: Hábitos de consumo 
Ranking Tipo 

1º Entretenimento fora de casa 

2º Pagamento de dívidas 

3º Aplicação na poupança 

4º Viagens 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do ISTOÉ (2017). 

A pesquisa mostrou que as famílias já têm realizado aplicação da sua renda 

em poupança, o que mostra uma mudança em seu comportamento com visão de 

futuro. As famílias também têm investido em entretenimento fora de casa, porém 

boa parte da sua renda ainda é destinada à quitação de dívidas.  

No que se refere às formas de pagamento, os principais meios podem ser 

observados a partir da Tabela 4: 

Tabela 4: Formas de pagamento 
Forma de Pagamento Participação no total das compras (%) 

Dinheiro 36,6% 

Cartão de crédito de terceiros 20,2% 

Cartão de débito 17,1% 

Cartão de crédito próprio 13,8% 

Tíquete Alimentação 6,2% 

Cheque pré-datado 3,2% 

Cheque à vista 1,7% 

Convênio desconto em folha 0,5% 

Outros 0,7% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do ISTOÉ (2017). 
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Embora o crédito tenha crescido nos últimos anos, observa-se que as famílias 

têm utilizado bastante o dinheiro para pagamento de suas compras. A tabela 4 

mostra que no padrão de pagamento do brasileiro, embora a modalidade em 

dinheiro apresentar 36,6% da forma de pagamento, o crédito tem criado 

dependência no momento de financiar uma dívida. 

Abaixo dados sobre os hábitos de consumo dos brasileiros por sexo. 

Tabela 5: Hábitos de consumo 

Sexo Compra sem planejamento 
Compra por Lazer 

preferido 
Compra quando estão 

deprimidos 

Mulher 37,70% 35,90% 30,50% 

Homem 26,50% 23,30% 26,50% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do SPC BRASIL (2017). 

Em relação às compras, segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil 

(2016), 36% dos consumidores fazem compras para aliviar o estresse. A pesquisa 

também apontou que muitas dessas compras são realizadas com o cartão de 

crédito. Os entrevistados, admitiram que o ato de fazer compras é uma forma que 

eles encontram para aliviar o estresse do cotidiano. 

Percebe-se a importância que a educação financeira traz para as parcelas 

mais consumistas do crédito. Para Borges (2014): 

 A abordagem dos assuntos sobre os estudos da “educação financeira” 
pode capacitar as pessoas e as famílias a entenderem melhor o mundo em 
que vivem, torná-los cidadãos críticos que conseguem entender as notícias 
veiculadas através dos meios de comunicação, prepara-los para ingressar 
no mundo do trabalho, consumir, questionar, indagar sobre seus direitos e 
analisar quais os seus deveres (BORGES, 2014, p. 1).
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3.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA VS ENDIVIDAMENTO: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UMA VIDA FINANCEIRA SAUDÁVEL 

Conforme dados do Fecomercio SP e CNC (2018), uma das situações mais 

preocupantes em termos das finanças pessoais das famílias brasileiras é o valor 

médio da dívida/família. A média da dívida nacional por família em reais representou 

entre 2014 e 2017 R$ 1.910,75 contra R$ 832,25 de média salarial, conforme pode 

ser observado na Tabela 6. 

Tabela 6: Valor médio mensal de dívida por família 

Ano R$ Salário mínimo R$ Dívida 
R$ Déficit Orçamentário 

Familiar 

2014 R$ 724,00 R$ 1.832,00 -R$ 1.108,00 

2015 R$ 788,00 R$ 1.984,00 -R$ 1.196,00 

2016 R$ 880,00 R$ 1.892,00 -R$ 1.012,00 

2017 R$ 937,00 R$ 1.935,00 -R$ 998,00 

Média R$ 832,25 R$1.910,75 -R$ 1.078,50 

Fonte: Elaborada pela autora a partir da Fecomercio SP e CNC (2018). 

De acordo com o Fecomercio SP e CNC (2018), no período de 2014 a 2017, 

57% das famílias brasileiras estavam endividadas. A média salarial em comparação 

com o valor da dívida revela um dado preocupante, além da falta de controle e 

disparidade. Segundo os dados acima, a diferença entre o valor que a família recebe 

e o que ela deve, ultrapassa o salário mínimo, em média, R$ 1.078,50, mesmo 

havendo nos anos de 2016 e 2017 uma queda na diferença na renda. No que se 

refere ao número de famílias endividadas, o Gráfico 1 apresenta o contexto. 
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Gráfico 1: Endividamento das famílias 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do PEIC/CNC (2018). 

A partir no gráfico 1 verifica-se um crescimento nos últimos dois anos. O 

número de famílias endividadas pode estar relacionado, dentre outros fatores, a falta 

de controle financeiro e ao uso exacerbado de certos meios de financiamentos. Os 

dados só fortalecem a afirmativa trazida por Fajan. et al (2015), que destaca a falta 

de conhecimento sobre a educação financeira e que os brasileiros gastam mais do 

ganham. 

Segundo pesquisa do PEIC/CNC (2018) no período de 2014 a 2017 30,4% da 

renda das famílias brasileiras estavam comprometidas com dívida, conforme pode 

ser observado no Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Percepção do endividamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do PEIC/CNC (2018). 

No que se refere a parcela da renda comprometida com as dívidas, a trajetória no 
período de 2014 a 2017 por ser observada a partir do Gráfico 3. 

Gráfico 3: Parcela da renda comprometida com dívidas 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do PEIC/CNC (2018). 
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Em 2014, a parcela da renda comprometida com dívida foi de 30,4%. Já em 

2015 e 2016 se manteve em 30,6% e em 2017 caiu para 30,1%. Mesmo com esta 

melhora, ainda é grande a parcela comprometida. 

Segundo dados trazidos pela CNC (2018): 

“apesar da redução do comprometimento de renda, entre as famílias 
endividadas, houve piora na percepção de uma parcela delas em relação ao 
seu nível de endividamento, já que um número maior de famílias relatou 
estar muito e mais ou menos endividado” (CNC, 2018, p.4). 

 

A seguir, por meio da Tabela 7, pode-se verificar o nível do endividamento das 

famílias por renda. 

 

Tabela 7: Nível de endividamento das famílias por renda 

PEIC (% do total de famílias) 2014 2015 2016 2017 

Famílias endividadas  61,9% 61,1% 60,2% 60,8% 

Até 10 s.m. 63,5% 62,4% 61,7% 62,6% 

Acima 10 s.m. 54,2% 54,8% 52,3% 51,7% 

Famílias com conta em Atraso 19,4% 20,9% 24,2% 25,4% 

Até 10 s.m. 21,7% 23,4% 27,1% 28,7% 

Acima 10 s.m. 9,8% 10,1% 11,8% 11,4% 

Famílias que não terão condições de pagar as dívidas em 
atraso 6,3% 7,7% 9,2% 10,2% 

Até 10 s.m. 7,4% 9,0% 10,5% 11,8% 

Acima 10 s.m. 2,2% 2,8% 3,7% 3,9% 

Fonte: Peic/CNC (2018) 

Segundo o PEIC/CNC (2018), existe uma diferença considerável no 

endividamento quando comparado às faixas de renda. As famílias endividadas com 

até 10 Salários mínimos representaram 62,55% nos anos analisados, contra 53,25 

% das famílias que ganham acima de 10 salários mínimos.  

Com relação ao tipo de dívida das famílias, o PEIC/CNC (2018) mostrou que 

o cartão de crédito é um dos principais vilões, seguido de carnês e credito pessoal. 

O preocupante é que segundo o estudo sobre endividamento pessoal de Flor e Rosa 

(2016), a utilização do cartão de credito pelo brasileiro é feita para aquisição em sua 

maioria por supérfluo e numa compra por impulso e/ou status que aquele bem 

adquirido vai trazer. 

 No que se refere aos tipos de dívidas, a Tabela 8 apresenta a relação no 

período de 2014 a 2017, conforme pesquisa do CNC (2018). 
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Tabela 8: Tipo de dívidas 
Tipo de dívida  2014 2015 2016 2017 
Cartão de crédito 75,3% 76,1% 77,1% 76,7% 
Cheque especial 5,6% 6,2% 7,2% 6,7% 
Cheque pré-datado 1,8% 1,7% 1,7% 1,4% 
Crédito consignado 4,7% 4,6% 5,4% 5,6% 
Crédito pessoal 9,5% 9,0% 10,3% 10,3% 

,3, Carnês 17,0% 16,9% 15,4% 15,7% 
Financiamento de carro 13,8% 13,7% 11,2% 10,2% 
Financiamento de casa 7,8% 8,3% 7,9% 8,2% 
Outras dívidas 2,3% 2,2% 2,4% 2,6% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de PEIC/CNC (2018)  

Conforme os dados apontados na tabela acima, o cartão de crédito assume 

um papel crítico no consumo das famílias. Nos quatro anos analisados, mostrou-se 

crescente. Isso pode estar relacionado à oferta e facilidade no acesso ao cartão de 

crédito concedido pelas instituições financeiras. 

O endividamento dos brasileiros pode ser afetado por diferentes fatores. Em 

uma pesquisa realizada pela Serasa Expirian (2017), responsável pelas análises e 

informações sobre consumidores e brasileiros, verificou-se que o atual perfil do 

inadimplente brasileiro é impulsionado pelo desemprego e recessão econômica. 

Por meio da Tabela 9, observa-se o nível de endividamento por idade. 

Tabela 9: Nível de endividamento por faixa etária 
Faixa Etária % 

18-25 14,90% 

26-30 13,00% 

31-35 13,50% 

36-40 12,50% 

41-50 19,40% 

51-60 13,30% 

Acima dos 61 13,30% 

Fonte: Serasa Expirian (2017). 

Segundo a Serasa Expirian (2017) a maioria dos inadimplentes estão na faixa 

dos 41 e 50 anos, representando 19,4% dos endividados, seguidos de uma faixa 

que representa um perfil jovem, entre os 18 e 25 anos, com 14,9% de 

endividamento. Ainda segundo a pesquisa, os homens são os mais inadimplentes, 

com 50,9%. 

Segundo a Topinvest (2018), as taxas de juros cobradas nos cartões de 

crédito é um suicídio financeiro. Os juros cobrados do cheque especial também é 

uma armadilha para o consumidor. A ilusão de que é uma alternativa para cobrir 

suas despesas tem aumentado o nível de endividamento. 
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A respeito de financiamentos com carro e casa. As famílias demonstram se 

apegar ao valor principal das parcelas e não se atentam ao valor dos juros 

embutidos nessas operações. O desemprego pode ser um outro fator relevante para 

o endividamento nestes investimentos, já que a família deixa de pagar a parcela 

devida por falta de renda. 

Observa-se que o crédito, apesar de se apresentar como soluções para as 

necessidades de financiar, dando ao brasileiro a capacidade de compra, não tem 

tido o efeito benéfico aos usuários sobre os bens que necessita, aplicando as suas 

forças produtivas de maneira a sufocar suas contas, pois acabam por ficarem 

dependentes das dívidas que têm adquirido. 

Segundo o BACEN (2018), a taxa Selic afeta diretamente na inadimplência 

dos brasileiros. Conforme aponta o BACEN (2018) na medida em que a taxa diminui 

há uma tendência ao aumento do endividamento. Do contrário, ao se elevar a taxa 

de juros, a oferta do crédito fica mais cara, como consequência, as pessoas 

passaram a consumir menos. 

Segundo a SPC Brasil (2017), o brasileiro continua sem a cultura de 

investimento e a parcela destinada para poupança das classes C, D, E, é feita por 

eles em sua maioria, para uma situação de emergência (doença, despesa 

inesperada). Porém, os dados trazidos pela Empiricus (2018) e Ambina (2018), 

mostrou uma divergência dos dados trazidos pelo SPC Brasil (2017). Os brasileiros 

já começam a se movimentar em relação a cultura de investimento.  

Na pesquisa realizada pela Empiricus (2018), que teve por objetivo analisar 

como os brasileiros investem, analisando para tanto 7.615 pessoas de diferentes 

regiões do país, apresentou os seguintes resultados. 

 Relacionado ao nível de endividamento por sexo, a Tabela 10 apresenta um 

comparativo a partir do total entrevistados. 

Tabela 10: Nível de endividamento por sexo 
Sexo Nº % 

Feminino 883 11,6% 

Masculino 6.732 88,4% 

Fonte: Empiricus (2018, p. 6). 

Segundo a pesquisa, o sexo masculino apresentava um maior nível de 

endividamento, alcançando 88,4% do total pesquisado.  
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A população brasileira, segundo Souza e Torralvo (2004) apud Borges (2013, 

p.11), “possui dificuldades para gerir suas finanças pessoais e isso pode estar ligado 

ao baixo nível de escolaridade e as influências culturais, sociais e psicológicas são 

determinantes na gestão dos recursos”. 

De acordo com Santos e Silva (2014), a má administração financeira está entre 

o principal fator do descontrole financeiro, pois ao mesmo tempo em que o brasileiro 

insere em seus hábitos o investimento de uma certa quantia, o mesmo não 

consegue manter longe dessa faixa, o endividamento. Ainda segundo os autores, 

esse descontrole acontece, pois, os brasileiros não têm o habito de acompanhar a 

destinação dos seus recursos financeiros. 

De acordo com a pesquisa realizada por Borges (2013), que objetivou 

apresentar a influência financeira na decisão econômica do indivíduo, os resultados 

em relação a educação financeira mostraram que a relação entre renda e 

investimento está diretamente ligada ao nível de escolaridade. O que se conclui que 

quanto maior o nível de escolaridade, maior o grau de investimento e poupança. 

 Nesse sentido, o grau de decisão de decisões financeiras é impactado pelo 

nível de escolaridade. Esse grau pode ser observado a partir da Tabela 11, a seguir. 

Tabela 11: Grau de investimento e poupança por nível de escolaridade 
ESCOLARIDADE Nº % 

Ensino Médio incompleto 76 1% 

Ensino Médio completo 533 7% 

Ensino Superior incompleto 685 9% 

Ensino Superior completo 2589 34% 

Pós-graduação ou acima 3731 49% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Empiricus (2018). 

Em pesquisa realizada pelo SPC Brasil (2014), verificou-se que o pouco que o 

brasileiro poupa é para gastar. Essa afirmativa só potencializa ainda mais os dados 

trazidos na pesquisa realizada pela Ambina (2017), que aponta que o habito de 

poupar dos brasileiros é incipiente. 

Segundo a Ambina (2017) a forma como o brasileiro lida com o dinheiro pode 

ser observado a partir do Gráfico 4, a seguir. 
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Gráfico 4: Modo de lidar com o dinheiro 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Ambina (2017). 

Em face do exposto, observa-se que a principal razão para o brasileiro não 

investir, é em relação a renda. Por outro lado, a pesquisa mostrou que em algum 

momento da infância as pessoas pesquisadas, já tiveram uma relação com poupar 

dinheiro.   

Segundo Kiyosaki e Lechter (2000, apud Silva et al 2015, p.3) a falta de se 

transmitir, a partir do nosso Sistema Educacional, os conceitos básicos sobre 

economia e finanças, contribui para a formação de analfabetos funcionais. Assim, o 

que existe são cidadãos com pouco conhecimento de uma melhor utilidade para o 

dinheiro.  
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De acordo com a pesquisa realizada pela Empiricus (2017), dentre os fatores 

apontados pelos brasileiros para não realizar investimentos, estão os apontados a 

seguir, través do Gráfico 5. 

Gráfico 5: Principal razão para não investir 

 

Fonte: Empiricus (2017, p. 13). 

O fator falta de conhecimento atrelado ao medo de perder dinheiro e receio de 

precisar do dinheiro de uma hora para outra, foi um dos fatores que chamaram 

atenção nas pesquisas. Juntos representaram 25%. Conforme destacam Lucci et al 

(2006), a falta do conhecimento das pessoas acerca de suas finanças, condizem 

com o grau de educação financeira, o reflexo pode causar sérios problemas ao 

brasileiro, tanto para a manutenção dos seus recursos, quanto para a consciência 

das variáveis embutidas em um investimento. 

Para a Ambina (2018), existe uma grande diferença entre os investimentos 

utilizados hoje, para o conhecimento que as pessoas têm a respeito deles. A grande 

razão para a caderneta de poupança ser a mais procurada entre as pessoas que 

utilizam é justamente por ser conhecida por 92% da população, porém, apenas 37% 

utilizam. 

Os dados trazidos pela Ambina (2018), também revelam informações sobre o 

conhecimento dos brasileiros sobre finanças e investimentos, as quais podem ser 

observadas na Tabela 12. 
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Tabela 12: Conhecimento dos brasileiros sobre finanças e investimentos  

  
Conhecimento 

espontâneo 
Conhecimento geral 

(espontâneo + estimulado) 
Utilização 

Poupança 32% 92% 37% 

Ações na bolsa 11% 77% 1% 

Fundos de investimento 9% 58% 2% 

Títulos públicos 8% 43% 1% 

Títulos privados 7% 36% 2% 

Previdência privada 3% 71% 3% 

Moedas digitais 2% 43% 1% 

Não lembra 1% 1% - 

Não conhece/utiliza/ 
pretende utilizar 

54% 3% 57% 

Fonte: Ambina (2018, p. 17) 

A respeito das informações acima, além da pouca utilização da poupança 

pelos brasileiros, em relação ao conhecimento de finanças e investimentos, uma boa 

quantidade (54%) desconhece sobre o assunto, mas pretende utiliza-los em um 

dado momento da vida.  

Sobre aqueles que fazem uso do mercado financeiro, a pesquisa realizada 

pela Empiricus (2018) mostrou os 5 principais ativos financeiros em carteira dos 

investimentos dos brasileiros, conforme Gráfico 6. 

Gráfico 6: Ativos financeiros em carteira de investimento dos brasileiros 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Empiricus (2018). 

Em relação a motivação que têm levado os brasileiros a investirem, 60% 

afirmar.am que a confiança do investidor está na criação de riqueza, 24% 
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informar.am que a motivação estar em investir para a aposentadoria, 7% garantem 

que o motivo para o investimento é para uma reserva de emergência, 4% investem 

para aquisição da casa própria, e apenas 1% do total dos pesquisados alegaram o 

destino do investimento para educação, viagem e compra de carro respectivamente 

(EMPIRICUS, 2018). 

Conforme apontaram Ribeiro et al (2009) as pesquisam mostram que a 

consequência de uma educação financeira eficiente, está no pensamento dos 

brasileiros em multiplicarem seus recursos, porém esta ação deve ser equilibrada, 

assumindo o poder de escolha de consumo.  Ainda segundo os autores a educação 

financeira auxilia na mudança dos pensamentos do indivíduo, ajudando a monitorar 

o seu comportamento, alterando incentivos e modificando regras. A aquisição de 

informação e conhecimento faz com que se eliminem gastos desnecessários, 

criando em seus usuários a vontade não só de investir, como também de uma 

projeção do futuro com comportamentos que geram uma melhor qualidade de vida. 

As pesquisas mostraram que apesar do nível do endividamento das famílias 

continuarem em alta, os brasileiros já têm se movimentado em busca de uma maior 

rentabilidade. 

O descontrole financeiro causado nas famílias de classes com os menores 

salários, é reflexo da falta da educação financeira. As famílias desconhecem o 

planejamento financeiro e acabam se endividando cada vez mais, o que interfere 

diretamente na qualidade de vida dos brasileiros. Os padrões e perfis de 

endividamento vs investimento não são condizentes coma realidade da maioria das 

famílias, pois os dados mostram uma disparidade daqueles que investem, para 

aqueles que vivem na maioria do tempo com dificuldades financeiras. 

Diante do exposto, a contribuição dada pela educação financeira frente ao 

exacerbado grau de endividamento das famílias brasileiras, pode ser apresentando 

sob a seguinte comparativa: 

Tabela 13: Comparativo: Endividamento vs Educação Financeira 

Endividamento das Famílias Educação Financeira 

Falta de controle financeiro; Auxilia na mudança dos pensamentos 
do indivíduo; 

Uso excessivos de certos meios de 
financiamentos; 

cria em seus usuários a vontade não só 
de investir, como também de uma 
projeção do futuro com comportamentos 
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que geram uma melhor qualidade de 
vida. 

Falta de conhecimento sobre educação 
financeira; 
 

A aquisição de informação e 
conhecimento faz com que se eliminem 
gastos desnecessários;  

Os padrões e perfis de endividamento 
vs investimento não são condizentes 
coma realidade da maioria das famílias 
 

A educação financeira auxilia na 
mudança dos pensamentos do 
indivíduo, ajudando a monitorar o seu 
comportamento, alterando incentivos e 
modificando regras. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve por objetivo analisar e discutir a contribuição da 

educação para a redução e/ou prevenção do endividamento das famílias brasileiras. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, de natureza bibliográfica e 

documental, cujos dados secundários foram extraídos a partir de relatórios técnicos 

em instituições do mercado financeiro, além de consulta a livros, artigos, dentre 

outras referências bibliográficas. 

A partir da pesquisa verificou-se que no Brasil a cultura da educação 

financeira ainda é pouca explorada e que os níveis de endividamentos têm relação 

direta com os níveis de conhecimentos da população. Ademais, verificou-se que 

quanto menor a renda dos brasileiros, maior a propensão às dívidas.  

Com as revisões de literatura e as pesquisas feitas pelos órgãos trazidos 

neste estudo, mostrou que a família brasileira, embora tenha começado a 

demonstrar interesse por investimentos e rentabilidade, ainda caminha a passos 

lentos com relação a evolução de seus investimentos. 

Assim, verificou-se que a educação financeira, através de ações tanto 

pessoais quanto a partir de indução governamental, possui um papel fundamental 

para melhorar a qualidade e a forma com que os brasileiros gerenciam as suas 

finanças, realizam consumo e aplicam a sua renda. Se faz necessário a indução de 

programas de educação financeira em nível nacional, seja por meio das escolas de 

ensino fundamental e médio, seja por meio das faculdades, contribuindo para a 

conscientização dos brasileiros nos diversos níveis de ensino e faixa etária. 

Conforme ficou evidenciado, as dificuldades financeiras pelas quais os 

brasileiros têm estado submetidas é função do nível de conhecimento que as 

pessoas possuem sobre a educação financeira, e nesse sentido, verificou-se que a 

maioria estão endividadas, o que aponta para analfabetismo financeiro de grande 

parte da população brasileira, o que demanda uma mudança de comportamento no 

consumo e nos hábitos para que se alcance uma vida financeira saudável. 

Como pesquisas futuras recomenda-se um estudo que analise o panorama da 

educação financeira no Brasil, no sentido de verificar as estratégias que contribuam 

para a sua implementação nas diferentes modalidades de ensino, bem como, 



42 

 

 

 

programas governamentais que contribuam, além de sinalizar ações práticas para 

reversão do quadro atual de dificuldades financeiras das famílias brasileiras. 
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