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 2.   INTRODUÇÃO 

 As  finanças  comportamentais  tem  como  objeto  de  estudo  o  comportamento  econômico  e  a 
 tomada  de  decisão,  muitos  fatores  podem  afetar  a  mesma,  por  exemplo:  escolhas  importantes 
 influenciadas  pelo  estresse,  ou  opinião  de  terceiros,  portanto  a  inteligência  emocional  é  muito 
 importante,   e   é   a   chave   dessa   questão. 

 O  surgimento  das  Finanças  Comportamentais  no  meio  acadêmico  remete  ao  final  da  década  de 
 70,  com  a  publicação  dos  trabalhos  de  Kahneman  e  Tverski  (1979)  sobre  o  comportamento  e  o 
 processo  de  tomada  de  decisão  do  ser  humano  em  situações  de  risco.  A  Teoria  do  Prospecto  é 
 uma  teoria  basilar  das  Finanças  Comportamentais,  que  apresenta  um  modelo  alternativo  à  TUE 
 (MACEDO,   2003). 

 Segundo  Mankiw  (2007)  a  teoria  econômica  parte  do  príncipio  que  consumidores  estão  cientes 
 de  que  suas  escolhas  são  restritas  pelos  seus  recursos  financeiros,  que  o  chamado  homo 
 economicus  é  sempre  racional  e  maximizador  de  lucro,  dada  as  restrições  que  o  indivíduo  está 
 sujeito,  este  ponderam  racionalmente  os  custos  e  benefícios  escolhendo  sempre  o  melhor  curso 
 de   ação   possível. 

 A  educação  financeira  é  entendida  como  o  conhecimento  de  opções  de  investimento,  o 
 entendimento  numérico  e  a  compreensão  de  conceitos  como  inflação,  juros  compostos, 
 tributação  e  diversificação  de  investimentos  (LUSARDI,  2009).  Ela  é  considerada  uma 
 ferramenta  importante  para  a  tomada  de  decisões  financeiras  de  maneira  consciente 
 (LUSARDI,   2007). 

 A  educação  financeira  é  algo  muito  importante,  tendo  em  vista  que  a  mesma  pode  beneficiar  a 
 independência  financeira,  algo  tão  sonhado  por  muitos,  e  que  é  possível  se  usado  o 
 planejamento  da  forma  correta.  A  falta  de  orçamento  financeiro,  muita  das  vezes  decorrente  da 
 falta  de  informação,  pode  ocasionar  o  consumismo  de  forma  exagerada.  O  presente  trabalho 
 tem  como  objetivo  compreender  a  forma  como  a  educação  financeira  é  fundamental  na  vida  das 
 pessoas,  expor  argumentos  e  relacionar  os  índices  de  qualidade  de  vida  com  os  conhecimentos  e 
 práticas  da  educação  financeira  pessoal.  Dessa  forma,  a  seguinte  pesquisa  procura  responder  de 
 que   forma   a   educação   financeira   pode   impactar   o   comportamento   financeiro  . 
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 3.   JUSTIFICATIVA   /   OBJETIVO 

 A  questão  relacionada  à  educação  financeira  dentro  das  escolas,  é  um  tema  de  extrema 
 importância,  e  atualmente  muito  discutido  principalmente  em  relação  a  possibilidade  de  incluir  a 
 disciplina  na  grade  curricular  das  escolas  públicas,  utilizando  o  ENEF,  visando  a  tomada  de 
 decisão  consciente  por  parte  dos  consumidores  brasileiros,  dentre  outras  finalidades.  Segundo 
 Hofmann  e  Moro  (2013,p.48)  “esteve  previsto  na  ENEF,  além  de  ações  destinadas  à  educação 
 de  adultos,  um  conjunto  de  medidas  voltadas  especificamente  para  a  educação  financeira  nas 
 escolas.” 

 Enef–  O  evento  pretende  divulgar  as  ações  desenvolvidas  pela  Estratégia  Nacional  de 
 Educação  Financeira  (Enef)  lançada  pelo  Decreto  nº  7.397  do  governo  federal,  em  dezembro 
 de  2010.  A  estratégia  foi  criada  para  promover  a  educação  financeira  e  previdenciária  em  razão 
 do  impulso  às  políticas  de  inclusão  social  no  país.  A  proposta  é  fortalecer  a  cidadania, 
 oferecendo   aos   brasileiros   noções   sobre   previdência   e   sistema   financeiro.   (   Portal   Mec) 

 A  prática  do  consumo  consciente  é  muito  fundamental,  pois  a  mesma  pode  movimentar  a 
 economia,  gerando  empregos,  conservando  o  meio  ambiente;  É  um  consumo  diferente,  aposto 
 ao  paradigma  comportamental  de  consumo  imediatista,  que  busca  apenas  a  satisfação  rápida  e  o 
 lucro  (do  ponto  de  vista  das  empresas),  sem  considerar  as  consequências  ambientais.  Já  o 
 consumismo  pode  prejudicar  o  meio  ambiente,  pois  é  uma  ação  de  comprar  excessivamente  e 
 sem  necessidade.  Do  ponto  de  vista  da  natureza,  a  sociedade  de  consumo  em  que  a  gente  vive 
 hoje   é   insustentável.   (Pereira,   et   al,   2009) 

 Por  esta  razão  o  planejamento  financeiro  pessoal  tem  um  papel  fundamental  na  vida  das 
 pessoas,  para  definir  os  gastos  e  traçar  estratégias  de  uma  forma  que  seja  possível  atingir  metas  e 
 objetivos.  Segundo  Frankenberg  (1999)  Planejamento  Financeiro  pessoal  significa  estabelecer  e 
 seguir  uma  estratégia  precisa,  deliberada  e  dirigida  para  a  acumulação  de  bens  valores  que  irão 
 formar  o  patrimônio  de  uma  pessoa  e  de  sua  família.  Para  Pires  (2007)  para  se  obter  ou  chegar  o 
 mais  próximo  possível  da  situação  ideal  das  finanças  pessoais  ou  para  superar  situações  de 
 desequilíbrio   é   preciso   planejar   e   controlar   o   uso   do   dinheiro   e   do   crédito. 

 Kahneman  (1998)  apresenta  três  importantes  maneira  para  se  analisar  a  tomada  de  decisão: 
 normativa:  foca-se  na  solução  racional  do  problema  de  decisão,  definindo  o  modo  ideal  que  as 
 decisões  deveriam  se  aproximar;  descritiva:  preocupa-se  com  a  maneira  que  as  pessoas 
 realmente  tomam  decisões;  e  prescritiva:  busca  oferecer  conselhos  práticos  e  ajuda  para  que  as 
 pessoas   possam   tomar   decisões   mais   racionais. 

 A  inteligência  emocional  também  tem  um  papel  de  extrema  importância  neste  tema,  pois  uma 
 pessoa  que  toma  decisões  baseadas  em  suas  emoções  pode  não  saber  gerenciar  a  sua  renda  de 
 forma  correta.  Então,  entender  os  cinco  pilares  da  inteligência  emocional  é  o  primeiro  passo 
 para  desenvolvê-la  e  praticá-la  diariamente.  Essa  lógica  é  de  Daniel  Goleman,  psicólogo  e 
 jornalista  científico.  De  acordo  com  Goleman,  estes  cincos  pilares  são  determinantes  para  se  ter 
 êxito  nos  relacionamentos  e  no  trabalho,  e  até  bem  estar  físico.  São  eles:  autoconhecimento, 
 autorregulação,   motivação   interna,   empatia,   habilidades   pessoais. 
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 4.   METODOLOGIA 

 O  presente  trabalho  caracteriza-se  pela  pesquisa  bibliográfica,  na  qual  para  Gil  (2002)  “é 
 desenvolvida  com  base  em  material  já  elaborado,  constituído  principalmente  de  livros  e  artigos 
 científicos. 

 A  principal  vantagem  da  pesquisa  bibliográfica  reside  no 
 fato  de  permitir  ao  investigador  a  cobertura  de  uma  gama 
 de  fenômenos  muito  mais  ampla  do  que  aquela  que 
 poderia  pesquisar  diretamente.  esta  vantagem  se  torna 
 particularmente  importante  quando  o  problema  de 
 pesquisa  requer  dados  muito  dispersos  pelo  espaço.  (Gil, 
 2002   p   45) 

 Para  o  desenvolvimento  do  presente  trabalho  primeiramente  foram  feitas  pesquisas  exploratórias 
 e  teóricas  em  artigos  acadêmicos  anteriores.  A  “Metodologia  é  entendida  aqui  como  o 
 conhecimento  crítico  dos  caminhos  do  processo  científico,  indagando  e  questionando  acerca  de 
 seus   limites   e   possibilidades   (DEMO,   1989) 

 Além  disso,  foram  usados  dados  estatísticos  de  pesquisas  já  feitas  que  podem  ser  relacionadas 
 ao  tema  em  questão,  como  índices  de  investimentos,  pesquisas  sobre  conhecimento  em 
 educação  financeira.  Por  fim  foi  feita  uma  pesquisa  de  campo,  através  da  ferramenta  google 
 formulário,  com  perguntas  referentes  à  educação  financeira,  e  a  consciência  da  necessidade  de 
 investir  ou  poupar  dinheiro,  que  é  um  dos  muitos  reflexos  que  a  pandemia  trouxe  para  a 
 sociedade. 

 5.   INVESTIMENTOS 

 Uma  entrevista  realizada  em  2020  em  meio  a  pandemia  do  Covid-19,  mostrou  que  muitos 
 Brasileiros  investiram  em  produtos  financeiros,  e  outros  que  direcionaram  recursos  para 
 imóveis,  estudos  ou  negócios  próprios.  Tendo  em  vista  o  isolamento  social,  houve  a  mudança 
 de  hábitos,  como  a  redução  de  gastos  com  viagens,  festas,  fazendo  assim  com  que  as  pessoas 
 guardassem  esses  dinheiros  em  poupanças.  Segundo  o  Raio-x  do  investidor  Brasileiro  “O 
 impacto  da  pandemia  e  do  distanciamento  social  sobre  a  forma  como  os  brasileiros 
 economizaram  dinheiro  foi  tão  significativo  a  ponto  de  7%  afirmarem  que  guardaram  porque 
 “não   tinham   onde   gastar”.“ 

 Kahneman  e  Tversky  (1979)  evidenciam  que  investidores  no  mercado  financeiro  tendem  a  não 
 aceitar  perdas  relutando  a  se  desfazer  de  posições  em  que  tenham  prejuízos  enquanto  liquidam 
 rapidamente  posições  vencedoras.  De  Bondt  e  Thaler  (1985)  ressaltam  que  investidores  dão 
 valor  exagerado  às  boas  notícias  sobre  empresas  cujas  ações  tiveram  bom  desempenho  no 
 passado  recente  e  ignoram  boas  informações  das  que  tiveram  desempenho  ruim.  Shiller  (2000) 
 cita  evidências  de  que  indivíduos  dão  maior  crédito  em  um  futuro  promissor  do  que  incerto,  e 
 enumera  que  esse  pensamento  de  “otimismo  exagerado”  surge  com  o  aparecimento  de  novos 
 fundamentos,   que   criam   e   reforçam   o   movimento   eufórico   de   qualquer   episódio   especulativo. 
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 6.   UTILIZAÇÃO   DE   QUESTIONÁRIOS 

 Foi  realizada  uma  pesquisa  de  campo  com  10  questionários  de  forma  virtual,  utilizando  o 
 Google  Formulários,  com  início  em  01  de  Maio  de  2022,  e  término  em  08  de  Maio  de  2022  , 
 com   52    respondentes   entre   17   e   63   anos,   de   cidades   distintas. 

 Disponível  em: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4TunsJoIt8v5-RAqc86dWm62Sf-ssg3exgofg6 
 ARjzdQsg/viewform 

 7.   RESULTADOS   /   ANÁLISE   DOS   RESULTADOS 

 Gráfico   1-   A   partir   dos   resultados   obtidos,   evidencia-   se   que   dos   52   respondentes 

 90,4%   já   ouviu   falar   sobre   educação   financeira 
 7,7%   não   se   lembra, 
 1,9%   nunca   ouviram   falar   sobre   o   assunto. 

 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico   2-   A   carteira   digital   é   uma   ferramenta   que   concentra   opções   de   pagamento   de   forma 
 digital.   Assim,   você   pode   fazer   compras   e   pagamentos   online   ou   presencialmente   deixando   de 
 lado   opções   como   dinheiro,   cheque   e   cartões,   seja   de   crédito   ou   de   débito.   Você   utiliza   carteira 
 digital? 

 68,6%   Sim 
 29,4%   Não 
 2%   Já   utilizei 
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 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico  3-Em  função  das  restrições  impostas  pelo  isolamento  social,  muitos  gastaram  menos 
 com  viagens,  festas,  idas  a  bares  e  restaurantes,  o  que  favoreceu  a  formação  de  uma  poupança 
 involuntária  por  parte  da  população  brasileira  em  2020.  Você  guardou  dinheiro,  poupou,  ou 
 investiu? 

 28,8%   Guardei 
 21,2%   Poupei 
 23,1%   Investi 
 26,9%   Outros 

 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico   4-   Você   acredita   que   uma   matéria   de   educação   financeira   nas   escolas,   seria   importante? 

 100%   Sim 
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 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico   5-   Como   melhorar   a   situação   da   educação   financeira   no   Brasil? 

 90,2%  Inserir   educação   financeira   como   carga   obrigatória  no   ensino   médio   e/ou   fundamental. 
 23,5%   Incentivar   pessoas   de   baixa   ou   média   renda   a   investir,   mesmo   que   pouco. 
 2%   as   duas   opções 

 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico   6-   Você   consegue   poupar   dinheiro   todo   mês? 

 36,5%   Sim 
 57,7%   Não 
 5,8%   Outros 
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 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico   7-   Qual   é   sua   principal   preocupação   financeira   no   momento? 

 51,9%  Estou   equilibrado   mensalmente,   alguns   meses  sobram,   mas   em   outros   faltam. 
 17,3%   Estou   em   uma   situação   de   investidor,   investindo   dinheiro   mensalmente. 
 17,3%    Infelizmente   estou   com   algumas   dívidas   com   as   quais   não   consigo   arcar. 
 13,5%   Outros 

 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico   8-   Como   você   faz   o   controle   de   suas   finanças? 

 71,2%  Periodicamente,  faço  um  levantamento  de  todos  os  meus  gastos  para  que  possa  saber 
 para   onde   está   indo   meu   dinheiro   e   onde   estão   os   excessos. 
 9,6%  faço  esse  levantamento  ininterruptamente,  todos  os  dias,  pois  não  se  pode  bobear  quando 
 o   tema   é   dinheiro. 
 7,7   Não   faço   esse   tipo   de   levantamento,   pois   é   coisa   de   gente   bitolada   em   dinheiro. 
 11,5%   Outros 
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 Fonte:  Pesquisa   de   campo   elaborada   pelo   autor 

 Gráfico   9-   Para   você,   qual   a   importância   que   o   dinheiro   deve   ter   para   as   pessoas? 

 51%  Dinheiro  é  uma  ferramenta  imprescindível  para  a  realização  de  sonhos  materiais  e  não 
 materiais. 
 41,2%  É  uma  necessidade  básica  das  pessoas,  para  que,  com  ele,  possa  ser  feliz  e  comprar  o 
 que   quiser. 
 2%   Dinheiro   foi   criado   para   ser   gasto,   assim,   quanto   mais   se   ganha,   mas   se   deve   gastar. 
 5,8%   outros 

 Fonte  :   Pesquisa   de   Campo   elaborada   pelo   autor 
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 8.   CONSIDERAÇÕES   FINAIS 

 A  principal  meta  buscada  na  realização  deste  trabalho  foi  tentar  compreender  mais  sobre  a 
 forma  que  a  educação  financeira  pode  influenciar  na  tomada  de  decisão,  auxiliando  no 
 planejamento  e  gestão  da  própria  renda.  Finanças  comportamentais  é  uma  área  que  surgiu  para 
 responder  questões  relevantes  no  processo  decisório  que  as  Finanças  modernas  não  foram 
 capazes   de   solucionar. 

 A  princípio  foi  feita  uma  pesquisa  bibliográfica,  com  base  em  artigos  anteriores,  de  forma 
 exploratória  e  teórica,  com  temas  referentes  à  educação  financeira  e  planejamento  financeiro. 
 Foi   apresentada   também   uma   pesquisa   com   resultados,   feita   através   de   questionários   virtuais. 

 Com  base  nos  resultados  obtidos  na  pesquisa  de  campo  podemos  perceber  que  as  pessoas 
 sabem  o  que  é  educação  financeira  e  entendem  a  importância  dessa  matéria  na  grade  curricular, 
 porém  na  prática  poucos  utilizam  desse  conhecimento.  Na  pandemia  causada  pela  Covid-19,  foi 
 necessário  o  isolamento  social,  desta  forma  muitos  pouparam  dinheiro,  e  outros  tomaram 
 conhecimento  do  investimento,  tendo  em  vista  a  ausência  do  uso  de  dinheiro  em  algumas 
 compras   presenciais,   como   festas,   eventos,   entre   outros. 

 Em  relação  ao  objetivo  deste  presente  trabalho,  que  foi  o  de  compreender  como  a  educação 
 financeira  é  fundamental  na  vida  das  pessoas,  bem  como  de  que  forma  a  mesma  pode  impactar 
 o  comportamento  financeiro.  Considera-se  que  este  tenha  sido  atingido  uma  vez  que  nos  dados 
 coletados,  identifica-se  que  as  decisões  financeiras  de  consumo  não  foram  aparentemente 
 influenciadas,  porém  ao  que  parece,  existe  um  maior  receio  no  que  se  refere  às  decisões 
 financeiras  de  investimento.  Há  indício  de  que  das  pessoas  pesquisadas,  na  hora  de  decidir  entre 
 consumo  e  poupança,  opta  pela  satisfação  imediata  do  consumo,  pois  acreditam  que  o  dinheiro 
 de  certa  forma  trás  felicidade  por  ser  o  responsável  pela  instabilidade  financeira.  Segundo  Fisher 
 (1988)   representa   a   opção   de   privar-se   de   consumo   futuro   em   troca   de   consumo   presente. 
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