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RESUMO

Este trabalho foi elaborado com base em relatos da economia atual e teorias que
tentam calibrar a educação financeira mostrando alguns dos impactos mais comuns
nas famílias brasileiras, e como podemos entender melhor a fase econômica em que
nos encontramos. Serão relatados através de uma pesquisa de campo, alguns
dados onde se concluem a situação econômica na amostra pesquisada e também
serão dirigidas algumas dicas e ensinamentos fundamentais para melhor controle e
manutenção dos gastos pessoais visando assim, melhorar a qualidade da saúde
financeira das pessoas. Terá como finalidade a prática de forma consciente, e até
mesmo como um método preventivo para evitar possíveis problemas em relação às
finanças.

Palavras-chave: Finanças pessoais; Educação financeira; Crise econômica

ABSTRACT

This paper is based on current economics and theories that try to gauge financial
education showing some of the most common impacts on Brazilian families, and how
we can better understand the economic phase in which we find ourselves. It will be
reported through a field survey, some data where the economic situation in the
surveyed sample is concluded, and also some basic tips and teachings will be
directed to better control and maintenance of personal expenses, aiming to improve
the quality of people's financial health. It will aim to practice consciously, and even as
a preventive method to avoid possible problems with regard to finances.

Keywords: Personal finance; Financial education; Economic crisis
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1 INTRODUÇÃO

Em 2016 ocorreu uma redução no consumo devido à contração da
economia, tudo isso tem elevado os níveis de desempregos no Brasil. Sentimos no
nosso dia-a-dia independente da condição social, os percalços que esta crise tem
feito em nossas finanças. Segundo informações recentes do IBGE (INSTITITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS) o índice de desemprego está em
alta onde em média 8,6 milhões de pessoas encontram-se sem emprego no Brasil.
Esses dados têm impacto direto na economia e na forma com que os brasileiros
estão tratando suas finanças pessoais. As famílias estão freando o consumo e
principalmente identificando como podem ser melhor administradas as rotinas
financeiras. Infelizmente devido à falta de informação e básico conhecimento de
economia, existe muitas pessoas com dificuldades para lidar com esses reflexos. O
resultado disso tem sido a inadimplência e endividamentos descontrolados. Isso
ainda não está restringido apenas às pessoas de baixo poder aquisitivo e sim à má
administração de recursos próprios. O objetivo do trabalho é atentar quanto da
cilada da economia atual contra as finanças familiares e tentar induzir e mostrar que
a educação financeira desde cedo pode ser uma garantia de estabilidade em
momentos de crise. Sharon Lechter (1997) em seu Livro “Pai Rico Pai Pobre” fez a
menção de como as pessoas se comportam com seu dinheiro diz o seguinte:
... simplesmente, são analfabetos financeiros e, sem o conhecimento de
como o dinheiro funciona eles não estão preparados para enfrentar o
mundo que os espera, um mundo que dá mais ênfase à despesa do que à
poupança. (LECHTER,1997, P.5)

No primeiro momento será entoado um embasamento teórico contendo informações
atuais e rotineiras de fácil identificação, de modo que possamos medir a economia
trazendo-a para a nossa realidade, na tentativa de desenvolver um meio de auxiliar
no controle das finanças. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi
o levantamento de dados da atualidade juntamente com uma pesquisa de campo
que

abrangeu

famílias

que

responderam

um

questionário

simples

sobre

conhecimento de finanças, renda e outros assuntos relacionados ao trabalho e a
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relação com o dinheiro. KIYOSAKI diferiu sabias palavras sobre esta relação: ” Os
pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar
para eles” (KIYOSAKI,1997, P.22)

2 DESENVOLVIMENTO

O Brasil vem sofrendo economicamente em torno de um aglomerado de
situações que o levou a este patamar atual. Entre os motivos desse grande impasse
são o grau político, a variação dos preços, a diminuição dos investimentos e o
desemprego de forma descontrolada.

2.1 CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO

Desaguou nos últimos anos no nosso país uma série de problemas políticoeconômicos que já vem se arrastado de forma desenfreada. Temos hoje
estampados em nossos jornais e noticiários todos os dias, a crise escancarada e a
forma com que o Brasil tem se comportado perante ela. O mundo a fora também
sofre com crise econômica e escassez de recursos no qual impacta a vida de todos.
Apesar dessa onda de desempregos, diminuição no consumo e aumento da
inadimplência os brasileiros estão um pouco mais positivos quanto ao problema
econômico do País. Segundo Meirelles (2017) o PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO)
do primeiro trimestre de 2017 será positivo com um crescimento esperado de 2%,
isso pode ser positivo vindo do maior indicador econômico do Brasil. Mesmo assim
acreditamos que o consumidor continuará cauteloso quanto ao gasto, pois esse
dado é um recente reflexo da melhoria que poderá ocorrer e como esse aumento irá
refletir na casa das pessoas.

2.2 CULTURA BRASILEIRA E RELAÇÃO COM O DINHEIRO

Desde muito tempo atrás que temos dificuldades em obter informações e
aprendizados que nos auxiliem nas questões financeiras do lar. Demora-se muito ou
até mesmo nem se consegue muitas vezes assimilar a importância do dinheiro e
como devemos usá-lo para viver de forma digna. A educação financeira é algo ainda
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muito distante do ensino curricular habitual, nunca se pensou sobre abordar a
economia dentro da matemática, por exemplo.
Em um artigo publicado pela câmara dos Deputados Daniele Lessa aborda estas
questões:
Pela própria cultura que nós tivemos, inflacionária, a gente tem toda uma
perspectiva de pouco planejamento e de pouca poupança. Essa é uma
realidade, principalmente, com essa coisa do crédito fácil. Essa questão do
marketing envolvente que nós temos acaba que as pessoas realmente
estão gastando mais do que se deve, mais do que se ganha, então o que
nós realmente buscamos é exatamente mostrar a importância desse
planejamento para que você possa viver bem hoje, amanhã e sempre, não
é só viver o hoje e estar apertado amanhã não.
(LESSA,2011, s.p)

Amparados por essas observações de Daniele percebe-se que estamos
acostumados a viver sem reservas e gastando mais do que podemos gastar,
consumindo mais do que devemos ou precisamos no caso de compulsão. No Brasil
não existe de fato a prática da educação financeira como explica CORREA (2013),
“pessoa alguma aprende como manusear o dinheiro na escola, no trabalho e muito
menos em casa, onde começa todo o processo educativo. ”
Segundo o autor ele menciona a escassez de literatura e a sua abordagem
complicada aos olhos de quem não possuo nenhum conhecimento de finanças ou
economia;
A literatura sobre o assunto é escassa, e geralmente possui uma
abordagem simplória, com o intuito de autoajuda, não sendo científica ou
didática [...] aplicando isso descobre-se a importância da educação
financeira na formação de cidadãos.
(CORREA e GRÍGOLO,2013, p.03)

A grande aposta para a melhoria desta situação no nosso país seria a
descoberta, curiosidade e a fome por conhecimento quando se trata de finanças.
Não precisamos ser apaixonados por matemática e tão pouco expert¹ em economia.
Precisamos de governantes interessados na educação e o investimento no futuro
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das pessoas plantando a semente do conhecimento básico em finanças desde o
início de sua formação existencial dentro da escola.

2.3 DESEMPREGO.

Um vilão que tem assombrado inúmeras famílias pelo brasil é a falta de
emprego e cortes de gasto nas empresas que tem gerado milhares de demissões ao
longo dos anos. Com a contração e redução no consumo a indústria e a prestação
de serviço também vem sofrendo queda, gerando assim o famoso e temido corte de
empregados. O Desemprego tem um crescente notável, o IBGE divulgou no último
fechamento de 2015 um aumento de 27% desde 2014 ficando em média de 8,5%(
8,6 milhões de desempregados no país) esse foi o pior resultado desde 2012 o que
mostra o retrato da economia e o real impacto dela na vida das pessoas.

2.4 INFLAÇÃO

A inflação é o grande medidor da variação dos preços e através dela é
possível perceber o impacto no custo de vida da população. Ela se dá com base
em dezenas de produtos da cesta básica, onde é realizado seu cálculo. O
Governo do Brasil junto ao Banco Central estipula anualmente uma meta, na
qual está fixada ao ano de 2017 em 4,5%. De acordo com o quadro número 1
está demonstrado a Variação anual IPCA e a evolução conforme os meses.

QUADRO Nº 1: Evolução do IPCA em 2016
MÊS

ANO

IPCA

JAN

2016

10,71%

FEV

2016

10,36%

MAR

2016

9,39%

ABR

2016

9,28%

MAI

2016

9,32%

JUN

2016

8,84%

JUL

2016

8,74%
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AGO

2016

8,97%

SET

2016

8,48%

OUT

2016

7,87%

NOV

2016

6,99%

DEZ

2016

6,29%

JAN

2017

5,35%

Fonte: IBGE2017.

Esta taxa de crescimento da inflação nos últimos doze meses, aferida mensalmente,
vem caindo progressivamente desde janeiro de 2016, reflexo da política monetária
adotada pelo banco central brasileiro e da forte recessão econômica enfrentada pelo
país nos últimos anos.
A previsão do banco central para final de 2017 é terminar o no em 4,1% e
que segundo o COPOM (Comitê de Política monetária)

os juros básicos caíram

de 13% para 12,25%, podendo assim aumentar um pouco o poder de compra das
pessoas. Todas as projeções de especialistas em economia levam a crer que haverá
melhora no quadro econômico financeiro do país. Por mais positiva que sejam essas
previsões do IBGE e Banco Central, muitos ficam atentos pois a dois anos atrás o
governo na tentativa de levantar a economia concedeu juros mais baixos, aumentou
o crédito da população e realizou a diminuição de alguns impostos como o IPI
(IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) para incentivar o consumo,
onde muitas pessoas adquiriram dívidas nas quais após imprevistos não
conseguiram realizar os pagamentos e permanecem inadimplentes.

2.5 INFLUÊNCIA DA POLÍTICA NA ECONOMIA

É difícil falar de momento político sem impacto econômico. O país vem
enfrentando há muitos anos momentos de escândalos na política que já se tornaram
bem público e comuns de se ouvir e de se ter notícias. Um dos primeiros escândalos
foi o “Mensalão”, o atual e mais famoso do momento “Lava Jato”, o Impeachment da
presidente do País, operações importantes para economia como a “Carne é Fraca” e
as dezenas de delações que vem sido expostas ao povo diariamente em busca de
um estancamento da corrupção e o prejuízo que ela tem trazido aos cofres do Brasil.
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Todas essas práticas fraudulentas e ilícitas têm movimentado a economia
negativamente. De acordo com o norte-americano David Fleischer (2016) "A imagem
do Brasil hoje é muito negativa. Você tem a imagem de um país que, ao mesmo
tempo, enfrenta uma crise econômica e uma crise política. A impressão é de que o
país foi verdadeiramente saqueado”. Dentro desta mesma visão o também
americano professor da American University em Washington Taylor durante
entrevista menciona sua opinião sobre o Brasil:
Matthew Taylor reconhece o papel da economia em uma eventual retomada
da imagem positiva do Brasil junto à comunidade internacional, mas afirma
que esse processo terá de passar por reformas que vão além da economia.
Para ele, a sociedade ainda não começou a debater as mudanças que a
Operação Lava Jato mostraram ser necessárias como uma reforma
profunda no sistema político e na forma como o Estado e as empresas se
relacionam (PRAZERES apud TAYLOR, 2016, s.p)

Esse conjunto de fatores fazem com que nosso país perca a atratividade e a
confiabilidade de outros Países investidores que nos ajudam no crescimento
econômico e também são grandes aliados. O Grau de investimento é uma nota
atribuída pelas agências de risco que informam aos investidores sobre a situação
econômica de um país. Segundo nota da EBC (EMPRESA BRASILEIRA DE
COMINICAÇÃO) (2017) aponta que “A agência de classificação de risco Standard &
Poor's (S&P) manteve o Brasil dois níveis abaixo do grau de investimento e
reafirmou a perspectiva negativa para a nota do país, o que significa que a
classificação da dívida pública brasileira pode ser rebaixada a qualquer momento”.

3

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

Assim como nas empresas privadas e até mesmo nas empresas públicas
do país a grande chave para um bom funcionamento é que sejam bem geridos e
administrados seus recursos. Como dizia Velloso (2000), administrar é fazer coisas
através de pessoas. Mais que normas, procedimentos, controles..., este conceito
implica no desenvolvimento

de um relacionamento tal que objetive alcançar

resultados tanto profissionais quanto organizacionais. (VELLOSO, 2000, P.53). O
maior motivo hoje de haver nas empresas setores específicos de Finanças é tentar
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garantir com que seja refletido na organização o máximo de sua saúde econômica.
Uma empresa com um setor de finanças fraco não possui sustentação para
fechamentos de novos negócios e empreendimentos para crescimento, tão logo
assim é dentro das famílias, que diferentemente das empresas nem sempre
possuem alguém responsável pela organização financeira e controle todas as
receitas e gastos do cotidiano.

3.1RECEITAS X DESPESAS
Para SANTOS et al. (2006) define-se “receita como sendo as entradas ou
outros aumentos do ativo de uma entidade”. Já IUDÍICIBUS, MARTINS E GELBCKE
(2002) “definem receita como sendo a entrada de elementos para o ativo, sob a
forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes à venda de mercadorias,
de produtos ou à prestação de serviços”, não sendo diferente de um lar onde
consideramos

como

receita

todos

os

rendimentos

que

dão

entrada

ou

complementam o sustento da família.
Em contrapartida da receita, temos as despesas que para IUDÍCIBUS
(2002) “representam a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de
produzir receitas e como justificativa destes argumentos, SANTOS et al. (2006),
traduz o significado de despesas como saídas de caixa.
Todos esses significados e conceitos são baseados nas entidades jurídicas, mesmo
assim podendo ser adaptadas também para explicar a no âmbito de pessoa física. E
o desequilíbrio entre esses dois grandes medidores é o que torna mais importante o
objeto deste trabalho: a desestabilidade financeira mediante períodos de difícil
produção de renda ou mal administração e geração desenfreada de despesas.

4

APONTAMENTOS SOBRE A PESQUISA DE CAMPO

Foi realizado um questionário de múltipla escolha com perguntas concisas e
diretas as quais foi possível realizar o levantamento de alguns dados importantes. O
público alvo dessa pesquisa eram pessoas que conviviam em família. Foram
distribuídos cem (100) questionários para colegas da faculdade São Francisco de
Assis e também para pessoas de meu relacionamento pessoal, como, moradores do
condomínio Torres da Província na cidade de Viamão e colegas de trabalho na
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empresa One Way International Logistca Eireli, assim como outras pessoas de
âmbito familiar e amigos que colaboraram para o desenvolvimento desta pesquisa.
Retornaram para a contagem e soma de resultados oitenta e três (83) das pesquisas
distribuídas. Houve uma abstenção ou não interesse em participar de 17% do
público alvejado. O Questionário continha perguntas de múltipla escolha onde as
pessoas poderiam escolher as respostas que mais se adequavam a sua situação
atual.

4.1 APURAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

A primeira pergunta foi em torno da média de renda mensal do entrevistado,
como demostrado no gráfico número1 a seguir:

GRÁFICO Nº 1: Média salarial dos entrevistados

11%

17%

até R$1.000,00
entre R$ 1.000,00 e R$
2.000,00

38%

34%

entreR$ 2000,00 e R$
5.000,00
Acima d R$ 5.000

Fonte: (Próprio autor 2017, Software: Excel)

A segunda pergunta trata-se de reservas e se os entrevistados tinham
costume de separar quantias para emergências ou poupança/Investimentos.
Supreendentemente após a apuração percebemos que 71,08% de todas as pessoas
que responderam o questionário declararam que não conseguem guardar dinheiro
para emergências e apenas 7,22% deles conseguem guardar pelo menos 10% de
seus rendimentos mensais.
A terceira pergunta trata-se de comprometimento de renda, onde questiono sobre a
existência de financiamentos de longo prazo. Segue no gráfico de número 2 o
levantamento proposto:
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GRÁFICO Nº 2: Possui financiamento de longo prazo

NÃO
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SIM

58
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10
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70

Fonte: (Próprio Autor 2017.Software: Excel)

A quarta pergunta sugere observar a forma com que as pessoas se organizam
diante dos pagamentos de suas contas e se existe controle para esta tarefa.
Segundo os dados levantados mais de 65% das pessoas entrevistadas
responderam não obedecer a nenhum tipo de controle mais específico. Segue
abaixo dados levantados no gráfico de número 3.

GRÁFICO Nº 3: Controle de gastos
4% 1%

8%

22%

Utiliza Planilhas de controle de gastos
Paga as contas conforme vão chegando

65%

Dá prioridade para as contas essenciais
Paga todas as contas com débito automático e não obtém
controle
Não respondeu

Fonte: (Próprio Autor 2017. Software: Excel)

A pergunta de número quatro aborta um tema bem polêmico, pois trata-se da
utilização de limite de cheque especial, o que nada mais é que valor aprovado na
maioria das contas correntes onde é disponibilizado para saque à juros que variam
de banco para banco. Segundo o Portal Brasil (2009):
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O cheque especial é uma operação de crédito oferecida pelos bancos para
cobrir cheques e outros tipos de pagamentos que ultrapassem o valor
existente na conta. O produto fica vinculado à conta corrente e os recursos
são disponibilizados automaticamente, conforme a necessidade do cliente.
Fonte: (Banco central do Brasil/Portal Brasil ,2009)

Existe receio pois os Juros são relativamente altos e muitas das vezes não
compensam a utilização desta forma fácil de conseguir dinheiro. Segue abaixo no
gráfico de número 4 o levantamento dos resultados sobre a pergunta voltada a
utilização do Limite de Cheque especial.

GRÁFICO Nº 4: Frequência de utilização de limite de cheque especial

42
30
11

0
TODOS OS MESES

0
NÃO UTILIZA POR
RECEIO DOS ALTOS
JUROS APLICADOS

0
UTILIZA SOMENTE
EM CASOS DE
EMERGÊNCIA

0

0

Fonte: (Próprio Autor 2017. Software: Excel)

Um dos pontos que foram mais importantes durante a pesquisa foi perceber
como as pessoas enxergam sua situação financeira perante a Crise econômica.
A grande surpresa foi que das oitenta e três (83) pessoas que participaram da
pesquisa apenas duas (2) disseram que não sentiram impacto em suas finanças nos
últimos dois (2) anos. A grande maioria expôs que falta dinheiro todos os meses e
que não estão conseguindo cumprir com todos os compromissos assumidos no
decorrer do tempo. Segue dados abaixo no quadro de número dois a apuração da
pergunta de número seis (6).
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QUADRO Nº 2: Autoanálise sobre situação financeira
OPÇÕES DE ESCOLHA
Vida Financeira estável. Não sobra e nem falta!!!
Esteve muito endividado, porém a situação está melhor!
Não sentiu impacto da Crise em suas finanças.

APURAÇÃO
8
11
2

Sempre falta dinheiro. Não tem conseguido cumprir com todos os compromissos.

62

Total

83

Fonte: (Próprio Autor 2017. Software: Excel)
Como bem sabemos a situação Política do País está estremecida após o
Impeachment da Presidente Dilma Rouseff. Perguntamos no questionário se as
pessoas acreditavam em uma solução para estre problema econômico para os
próximos anos. Incrivelmente após apurar os resultados foi analisado que existem
muitas pessoas otimistas com o País onde se constatou que 62,65%(52 pessoas)
dos entrevistados acreditam na recuperação Financeira do Brasil. Ainda dentro
deste contexto foi perguntado aos participantes do questionário que eles
concordavam com a afirmação que a “Situação Política atual tem afetado as
Finanças do País”. Dos 83 entrevistados apenas três deles não quiseram opinar e,
todos os demais concordaram com a afirmação, totalizando 96,38% de aceitação ao
comentário sobre Crise Política versos Crise Econômica.
Na nona pergunta foi abordado o tema Desemprego dentro das famílias. A
questão analisada foi se existia dentro da rede familiar alguém desempregado a
mais de 3 meses incluindo o entrevistado. O resultado surpreendente confirma
atenua ainda mais as últimas pesquisas do IBGE, pois 83,13% (69 entrevistados)
admitiu ter alguém da família sem emprego dentro desse período.
Foi verificado no Gráfico 2 a grande maioria das pessoas possuem
financiamentos que comprometem seus rendimentos ao Longo Prazo e dentro deste
contexto foi finalizando o questionário perguntando se o entrevistado tem real noção
matemática do funcionamento da rede de financiamentos e os juros aplicados em
operações das instituições financeiras. Segue no gráfico número 5 e 6 o
levantamento de dados sobre o conhecimento das pessoas envolvidas na pesquisa.
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GRÁFICO Nº 5: Conhecimento sobre financiamento LP e taxas de Juros (Sobre o
total de participantes da pesquisa).

60; 72%

23; 28%

Tem conhecimento
Não tem nenhum conhecimento

Fonte: (Próprio Autor 2017. Software: Excel)

GRÁFICO Nº 6: Conhecimento sobre financiamento LP e taxas de juros. (Sobre o
total de participantes que possuem financiamento)

32,75%
Tem conhecimento

67,24%

Não tem nenhum conhecimento

Fonte: (Próprio Autor 2017. Software: Excel)

4.2 VISÃO GERAL E IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Os impactos que sentimos dentro de nossas casas são reais. Ainda não
temos a consciência de como fazer para que essa mudança ocorra e melhore nossa
condição de vida, porém este trabalho vem com a tentativa de abrir de forma simples
o entendimento de todos. O que nos falta é o conhecimento e o discernimento
econômico por mínimo que seja. Obviamente que os fatores externos como a
política e a crise econômica são os principais motivos de perdermos o controle sobre
nossas próprias vidas, mas também sabemos que nunca estivemos preparados para
essas situações. Não tivemos nenhum tipo de ensinamento prévio sobre economia
ou sobre finanças. A grande pergunta é “Porque não aprendemos a educação
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financeira na escola?” Sharon Lachter (1997) já dizia que o conceito de
simplesmente ter boas notas e achar um bom emprego é uma ideia velha.
Precisamos de novas ideias e de uma educação diferente. A matemática é sim uma
abordagem muito importante, porém são quase raras as escolas que ensinam o
valor do dinheiro, pois faz parte de nossa cultura aplicar nas salas de aula apenas o
que a grade curricular prescreve. Robert Kiyosaki (1997) fez uma sábia análise
sobre o dinheiro:
O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é
instrução financeira. O dinheiro vem e vai, massa se você estiver sido
educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire poder sobre
ele e pode começar a adquirir riqueza. O motivo elo qual o pensamento
positivo não funciona é porque a maioria das pessoas foi à escola e nunca
aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passam suas vidas
trabalhando pelo dinheiro. (KIYOSAKI, 1997, p.18)

A relação das pessoas com o dinheiro de longe é a ideal, isso se reflete na
situação com que se encontram no dia de hoje. Mais que isso é o conhecimento
sobre o dinheiro que não é seu, como os empréstimos, os juros e os financiamentos
que são realizados. O preço do dinheiro não tem sido colocado em conta quando do
fechamento de acordos financeiros. As pessoas por desespero ou falta de opção
acabam auto destruindo sua saúde financeira, entrando em endividamentos
interináveis. O foco é correlacionar como a falta deste conhecimento ou de que
forma a educação financeira, poderia auxiliar para melhorar condição das famílias.
Formalizar

um

paradoxo

entre

informação,

conhecimento

e

controle

da

compulsividade em momentos de contração econômica. O Consumo desenfreado
pode ser explicado através das palavras de Rocha (2005) e Lima (2013):
Consumir qualquer coisa é uma espécie de passaporte para a eternidade.
Consumir freneticamente é ter a certeza de ser um peregrino em viagem ao
paraíso. (ROCHA, 2005, P.127 apud LIMA,2013)

Muitas vezes sem nenhuma necessidade as pessoas assumem compromissos ou
desperdiçam sua renda com coisas que nem precisam. Isso deve ser levado em
conta dentro da administração familiar, pois não é possível conter os gastos e juntar
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reservas

quando

desnecessárias.

se

desperdiça

dinheiro

com

futilidades

e

operações
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5 CONCLUSÃO

Após percorrermos esse referencial teórico e a aplicação do questionário
com perguntas de impacto econômico, podemos perceber que a situação do país é
difícil e que mesmo em duvidosa recuperação devemos implantar com urgência a
informação clara e sucinta às pessoas mais necessitadas. Muitos de nós perecemos
por não saber como lidar com a situação financeira em momentos de crise e não
temos nos preparado para tal. A educação financeira se mostra importante,
necessária e talvez indispensável para que possa se atravessar os períodos de
dificuldades como este. Poupar, guardar dinheiro, reter renda, tudo isso parece
muito difícil e para muitos impossível, mas através de planejamento e contenção
pode ser aos poucos a maneira de sair de uma realidade não esperada. O objetivo
da educação financeira é a criação de habilidades que compreendam termos
financeiros, juros e produtos simples, o mais importante é capacitar-se para que
todas as suas atitudes e decisões sejam conscientes e que seja medido o impacto
que ela poderá trazer num futuro.
Desta forma, encerro este artigo com as palavras concisas e perspicaz de Sharon
Lechter (1997):
Hoje estamos enfrentando mudanças globais e tecnológicas iguais ou até
maiores que as ocorridas anteriormente. Ninguém tem uma bola de cristal,
mas um fato é certo: à nossa frente descortinam-se mudanças que estão
além de nossa realidade. Quem sabe o que o futuro nos trará? Mas
aconteça o que acontecer, temos duas escolhas fundamentais: a segurança
ou a inteligência, preparando-nos, instruindo-nos e despertando nosso
gênio financeiro e o de nossas crianças. (LECHTER, 1997, p.12)

A grande medida a ser tomada no Brasil todo quanto aos problemas
econômicos, seria a distribuição de conhecimento básico sobre o assunto.
Disseminar o conhecimento, distribuir investimento em educação como forma de
prevenir situações de enorme estresse e desespero como se vê estampado nos
nossos jornais e medidores econômicos do País. Não podemos adivinhar quando
entraremos em crise com nossas finanças, mas, podemos estar preparados para
ultrapassar essas dificuldades com mais conhecimento e mais tranquilidade se
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tivermos informados e conscientes de nosso papel dentro da economia e dentro de
nossas casas.
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ANEXOS

