
Educação financeira 
também se aprende 
na escola

POR MARIANA SANTIAGO E OLGA DE MELLO
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R esistir aos apelos ime-
diatistas do consumo, 
evitando contrair dí-

vidas parceladas, poupando e 
pagando o que puder à vista é a 
forma mais prudente de manter 
a saúde financeira em tempos 
de dinheiro curto, acredita a 
administradora Elvira Cruvi-
nel. Chefe do Departamento de 
Educação Financeira (Depef) 
no Banco Central do Brasil, ela 
defende a inclusão do tema no 
ensino regular, já que o uso de 
cartões de crédito e a abertura 
de contas bancárias se dissemina 
em larga escala entre os jovens 
de todas as categorias sociais do 
país. Opinião semelhante é com-
partilhada por um dos maiores 
especialistas brasileiros nas áreas 
de finanças públicas e Previdên-
cia Social, mestre em Ciências 
Econômicas pelo Instituto de 
Economia da UFRJ e autor dos 
livros “Reforma da Previdência” 
e “Brasil – Raízes do atraso”, 
Fábio Giambiagi, que faz parte 
do Departamento Econômico 
do Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES). Ele afirma que, se 
houver uma intensificação dos 
esforços de educação financeira 
no ensino médio, será possível 
tentar ensinar nossos jovens – 
essa geração que hoje se encon-
tra no Ensino Médio e segunda 
etapa do Ensino Fundamental, 
que já nasceu no Plano Real e 
com poder de consumo e via-
gens no bolso – a poupar para o 
futuro, diante da perspectiva de 
início de uma curva descendente 
no número de pessoas economi-
camente ativas em menos de 15 
anos, tendo em vista a reforma 
da Previdência que se avizinha. 

Para tentar avançar na propaga-
ção do conhecimento da gestão 
de finanças pelos brasileiros, que 
precisam aprender cada vez mais 
cedo a lidar com movimentações 
bancárias e a escolher a melhor 
forma de pagamento de bens, 
foi criado em 2003 o programa 
de educação financeira do Banco 
Central. A iniciativa foi estabele-
cida a partir do entendimento de 
que a inclusão financeira contri-
bui para a redução da pobreza, fo-
menta economias locais e cria um 
sistema financeiro mais eficiente. 
Cidadãos aptos a exercer uma 
adequada gestão de suas finanças 
pessoais contribuem para a estabi-
lidade de preços e a sustentabili-
dade das relações de consumo. 

“O nível de educação financeira 
da população brasileira é baixo, 
e ela é fundamental para indiví-
duos de todas as idades, de todos 
os segmentos sociais, de todos 
os níveis educacionais. Assim, 
dinheiro não é assunto só para 
gente grande. É consenso entre 
os mais de cem países integrantes 
da Rede Internacional de Educa-
ção Financeira, constituída pela 
Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômi-
co, que o tema deve ser abordado 
desde a infância”, explica Cruvi-
nel, completando que o conteú-
do de educação financeira pro-
duzido pelo Banco Central está 
livremente acessível no portal 
Cidadania Financeira e no canal 
do BCB no YouTube.

Giambiagi crê que, se houver 
uma intensificação dos esforços 
de educação financeira no ensi-
no médio, no futuro próximo, 
a questão do impacto supos-
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ELVIRA CRUVINEL |  
Chefe do Departamento de 
Educação Financeira (Depef) 
no Banco Central do Brasil
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Reportagem

“Deveria haver uma diretriz do Ministério  
da Educação para que no prazo de cinco anos 

todas as escolas de ensino médio do Brasil tenham uma 

matéria de educação financeira no segundo ano do Ensino 

Médio, e outra de educação previdenciária no terceiro."

FÁBIO GIAMBIAGI | Economista do Departamento Econômico do  
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

tamente negativo sobre a de-
manda de mão de obra jovem, 
resultante da maior extensão do 
emprego adulto, será muito mi-
tigada pela transformação que 
ocorrerá no grupo de pessoas 
mais novas, que está começan-
do a encolher: “Nós temos que 
nos preparar desde já para essa 
situação. No passado, ingres-
savam cada vez mais jovens no 
mercado de trabalho. Já entre 
2020 e 2050, o grupo etário de 20 
a 29 anos encolherá nada menos 
que 26% em termos absolutos. 
Esse é um fantasma com o qual 
se acena, mas que não existirá. 
O problema do emprego dos jo-
vens, dramático nos últimos 20 
a 30 anos, será menor no futuro, 
por razões demográficas.”

Segundo Elvira Cruvinel, com 
novos produtos no mercado, co-
mo os planos de previdência, a 
melhor forma de preparar o fu-

turo é, primeiro e mais impor-
tante, o indivíduo identificar se 
tem disciplina para construir seu 
próprio plano, ou se é preferível 
recorrer às soluções disponíveis 
no mercado. “É fundamental, 
também, avaliar as questões de 
segurança, rentabilidade e liqui-
dez do investimento, de acordo 
com sua finalidade. A decisão so-
bre a aplicação de recursos fica a 
critério de cada investidor. Com 
a construção e a análise regular 
do próprio orçamento fica bem 
mais fácil agregar reservas de cur-
to prazo (para emergências, por 
exemplo), de médio prazo (para 
a concretização de sonhos trans-
formados em projetos) e de longo 
prazo (para a aposentadoria).” 

Uma vez que há mais jovens fa-
zendo operações bancárias sem 
preparação para o controle dos 
gastos, a educação financeira se 
faz premente. De 2007 a 2015, 

esclarece Cruvinel, o número 
de brasileiros que têm relacio-
namento bancário passou de 91 
milhões para 134 milhões de pes-
soas. “Esse crescimento sugere 
que é muito importante que os 
jovens sejam preparados já na 
escola para controlarem seus gas-
tos. Os Programas de Educação 
Financeira nas Escolas do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio 
da Estratégia Nacional de Edu-
cação Financeira (ENEF) foram 
desenvolvidos para alcançar o 
público infantil e jovem. Os pro-
jetos apresentaram resultados po-
sitivos nas avaliações de impacto 
realizadas pelo Banco Mundial 
(200 escolas públicas do Ensino 
Fundamental e 900 do Ensino 
Médio serviram de piloto à ini-
ciativa). A educação financeira 
recentemente recebeu o status de 
tema especial na Base Nacional 
Comum Curricular. O Ministé-
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rio da Educação tem envidado 
esforços para a disseminação do 
programa e para a impressão e 
distribuição do material didáti-
co. Responsável pela implemen-
tação dos programas nas escolas, 
a Associação de Educação Fi-
nanceira do Brasil (AEF-Brasil) 
tem se encarregado da capacita-
ção dos professores com as Secre-
tarias de Educação dos estados e 
municípios, para a inserção do 
tema nos colégios – na maioria 
dos casos, como assunto trans-
versal, e não como uma discipli-
na específica. Algumas ações re-
centes são a de Chapada Gaúcha, 

em Minas Gerais, onde uma lei 
municipal inclui a educação fi-
nanceira, empreendedora e coo-
perativista como disciplina obri-
gatória em todas as escolas locais. 
Em São Roque de Minas, profes-
sores de todas as escolas da cida-
de foram capacitados para atua-
rem em educação financeira. Ou 
seja, o assunto já é uma realidade 
em muitas escolas brasileiras. O 
grande desafio agora é expandir 
o Programa pelas 27 Unidades 
da Federação, para plantarmos 
as sementes de uma sociedade fi-
nanceiramente bem-educada.”

Para Fábio Giambiagi, deveria 
haver uma diretriz do Ministério 
da Educação para que no prazo de 
cinco anos todas as escolas de en-
sino médio do Brasil tenham uma 
matéria de educação financeira no 
segundo ano do Ensino Médio, e 
outra de educação previdenciária 
no terceiro. “Em 30 anos, no espa-
ço de uma geração, isso realmen-
te poderia contribuir muito para 
mudar o país, formando gerações 
futuras muito melhor educadas 
que as anteriores.” 

cidadaniafinanceira.bcb.gov.br 
https://www.youtube.com/user/
BancoCentralBR
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