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INTRODUÇÃO 

Ao longo de toda a vida nos deparamos com questões financeiras, a 

instabilidade econômica do país interfere diretamente no dia a dia das pessoas, e a 

educação viabiliza a tomada de decisão no que diz respeito a assuntos ligados ao 

planejamento financeiro. Desenvolver o conhecimento financeiro ou ao menos seus 

princípios básicos favorece a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades, 

pois a Educação Financeira tem grande influência na forma como os indivíduos 

gerenciam seus recursos econômicos, a falta de conhecimento é a causa pela qual as 

pessoas enfrentam graves problemas financeiros no ambiente pessoal e familiar 

(OECD, 2005). 

No que se refere a educação, por causa da evolução econômica constante, que 

não indica retroceder, o Brasil tem se preocupado com as novas situações e 

operações financeiras pouco familiares para a maioria das pessoas, prova disso foi a 

criação, em 2010, da Estratégia Nacional de Educação – ENEF, instituída pelo Comitê 

Nacional de Educação Financeira – CONEF, com objetivo de melhorar o grau de 

educação financeira da população brasileira (BRASIL, 2018).  

Mas de acordo com a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), cerca de 45% 

dos brasileiros admitem que não fazem nenhum controle efetivo do próprio orçamento. 

Ainda nesse levantamento, a pesquisa revela que, daqueles que possuem algum grau 

de conhecimento para gerenciar suas finanças, 45% aprenderam sozinhos, 34% 

tiveram seus ensinamentos desde cedo com a família, 14% aprenderam com seus 

(as) companheiros (as), 9% fizeram um curso e apenas 6% recorreram a um 

especialista (SPC BRASIL, 2018).  

Analisando este cenário, verifica-se o propósito de órgãos do governo e de 

instituições da sociedade civil, em promover a educação financeira, garantindo através 

dessas ações o fortalecimento da cidadania, aumento da eficiência e solidez do 

sistema financeiro, além da intenção de disseminar a tomada de decisões financeiras 

conscientes e autônomas entre as pessoas.  

Diante dessas questões, este artigo consiste em responder a seguinte 

pergunta: Como a Educação Financeira pode contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos discentes em Gestão Empresarial da Fatec Zona Leste? 

 

OBJETIVOS 



 

 

O objetivo central deste artigo é mostrar para os futuros gestores a importância 

em conhecer os princípios básicos do planejamento financeiro.  

 

METODOLOGIA 

 Para a realização deste artigo foi realizado uma pesquisa bibliográfica (livros, 

teses, dissertações, artigos, revistas e sites) e será realizada uma pesquisa 

exploratória com 200 alunos, com um questionário de perguntas fechadas utilizando 

a escala de Likert.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a BM&FBOVESPA (2012) a necessidade de melhorar a educação é 

urgente, a sofisticação do mercado financeiro torna as decisões financeiras mais 

complexas quando o assunto é “carão de crédito, seguro, aposentadoria, habitação e 

educação”. O conhecimento das técnicas para lidar com questões econômicas 

pessoais, se torna um meio para alcançar o bem-estar tão desejado pelas pessoas. 

FEREIRA (2017) reafirma a importância do desenvolvimento de habilidades 

financeiras. Em sua pesquisa a autora conclui que a educação em finanças pessoais, 

é um meio ou uma ferramenta que está diretamente ligada a qualidade de vida das 

pessoas.  

O Banco do Brasil lançou em 2013 o “Caderno de Educação Financeira”, 

voltado para as questões de finanças pessoais, para estimular as pessoas a tomar 

decisões autônomas, no ambiente econômico relacionados ao consumo, poupança e 

investimento. Essa iniciativa parte do conceito que, a Educação Financeira é a 

ferramenta necessária para disseminar o conhecimento e garantir o comportamento 

assertivo do cidadão ao relacionar-se com seu dinheiro e sobre como a gestão de 

suas finanças melhora a qualidade de vida e seu bem-estar.  

O Brasil encontra-se distante de uma realidade positiva necessária para 

capacitar a população sobre o tema. Desenvolver conceitos de crédito, investimentos 

e consumo no contexto universitário, e inserir a educação financeira em todos os 

níveis de ensino, pode ser o primeiro passo para disseminar o conhecimento entre os 

cidadãos (SAVÓIA et al., 2017).  

De acordo com Kyosaki e Lechter (2002), as pessoas precisam aprender e 

dominar habilidades, contabilidade e investimentos são importantes, mas não são 

prioridades de ensino nas escolas. Essa deficiência, explica a formação de 



 

 

profissionais como “médicos e contadores”, que tiveram ótimas notas durante a vida 

acadêmica, mas que enfrentarão problemas para gerir seus recursos financeiros no 

futuro. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi desenvolvido todo o referencial teórico sobre educação financeira, estamos 

na fase de elaboração do questionário contendo 15 perguntas fechadas, utilizando a 

escala de likert de 5 pontos, usando o software Google Forms para a pesquisa 

exploratória na Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, com os discentes do curso 

de Gestão Empresarial. 
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