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Educação Financeira



Mas o que é essa educação financeira?

Termo técnico: “Segundo a OCDE (2005), educação financeira é “o processo 
mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em 
relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, 
formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessários 
para se tornarem mais”

Termo leigo: “Educação financeira é a capacidade de usar dos recursos ganhos a fim 
de melhorar o desempenho dos gastos” (Paz, Gabriel. 2021)



Por que saber sobre educação financeiro

Não são somente as empresas que devem saber gerenciar seus gastos, a pandemia 
demonstrou a importância da educação financeiro pessoal onde muitas famílias tiveram 
impacto em sua renda e tiveram momentos difíceis.

Com este acontecimento palavras como “reserva de emergência” começaram a cair no 
vocabulário do povo brasileiro, já que a única certeza sobre os imprevisto é que uma 
hora eles ocorrem e prevenção é como podemos nos defender.



Endividamento no Brasil

Segundo pesquisa feita pelo Jornal Estadão em 2020:

“No período, a renda de 39% dos participantes diminuiu em função da demissão do próprio entrevistado 
ou de familiares. Mesmo com menos dinheiro, os gastos aumentaram para 46% dos respondentes. Para 
contornarem a situação, 24% optaram pelo parcelamento dos débitos, outros 22% ainda não conseguiram 
quitar as dívidas.

O resultado desse cenário não poderia ser outro. Endividados, 26% foram negativados em um sistema de 
proteção de crédito entre abril de 2020 e abril de 2021. Desses, apenas 6% conseguiram limpar o nome. 
As consequências psicológicas do acúmulo de contas e diminuição da renda também já são 
sentidas pela população.”

https://einvestidor.estadao.com.br/colunas/ana-paula-hornos/erros-financeiros-ansiedade/


Endividamento no Brasil

Segundo uma notícia divulgada pela seção de economia do G1 onde em pesquisa 
realizada pelo CNC destacaram que 71,4 possuem alguma dívida, e dos endividados o 
percentual de sua renda destinado a dívidas na média é de 30,4 de sua renda, a CNC 
diz que isso se dá por conta de uma economia ruim no momento, será uma educação 
sobre finanças isso seria diferente.



Perguntas 1/3.

Alguém sabe dizer o que é o imposto, o que deveria ser o imposto?



Perguntas 2/3.

Alguém sabe para que é destinado o imposto sobre propriedades de veículos 
automotores (IPVA)?



Perguntas 3/3.

Alguém sabe a partir de quanto nós devemos declarar o imposto de renda e como 
podemos fazer para 



Curiosidades

O poder da inflação em 19 anos, usando o 
mês do meu aniversário. 

Uns dos principais motivos para isso, seria 
a impressão de papel moedas



Curiosidades

Valor de R$ 1.000 reais hoje corrigidos pela 
inflação, desde junho de 1994 na sua data de 
nascimento até agosto de 2021. 



Curiosidades

Salário mínimo corrigido pela inflação 
desde o nascimento do plano real de R$ 
1.100,00 reais para R$ 13.017,42 reais.



Reflexões

“Conhece te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses” - Sócrates

“Seja fiel a ti mesmo e jamais será falso com ninguém” - Shakespeare Hamlet

“A mente que esta afoita com eventos futuros e miserável” - Estoicismo

“A verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas 
necessidades” - Epicuro

“O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos” - Pitágoras
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https://www.mobills.com.br/blog/educacao-financeira/
https://einvestidor.estadao.com.br/comportamento/situacao-financeira-brasileiros-pandemia/
https://www.vidaedinheiro.gov.br/educacao-financeira-no-brasil/
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1

