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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo investigar se o grau de Alfabetização 

Financeira dos indivíduos é um fator determinante do planejamento de aposentadoria 

no Brasil. A mensuração da Alfabetização Financeira tomou como base a escala 

utilizada por Van Rooij, Lusardi e Alessie (2011). A escala original desenvolvida por 

esses autores divide-se em duas partes. A primeira delas destina-se a medir a 

Alfabetização Financeira básica que mede o conhecimento sobre taxa de juros, 

inflação, valor do dinheiro no tempo e, a segunda, mede a Alfabetização Financeira 

avançada, analisando o conhecimento sobre o mercado acionário, risco, retorno, 

diversificação, títulos e fundo mútuos. Além disso, à luz da economia comportamental, 

avaliamos como o brasileiro se sentiria com a aplicação de um Nugde na adesão ao 

plano de previdência privada. Essa avaliação foi realizada por meio de duas questões 

elaboradas pelo autor, utilizando uma escala tipo Likert de 5 pontos. Para isso, foram 

entrevistados de forma on-line 226 pessoas de idade entre 30 e 60 anos. Os 

entrevistados foram divididos em cotas por classe econômica, a partir dos 

rendimentos familiares per capita expressos em reais de acordo com os critérios 

utilizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O questionário também contemplou 

as perguntas sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade, e situação de emprego). 

Em suma, os resultados apontam que a alfabetização financeira está fortemente 

associada ao planejamento de aposentadoria. Além disso, os resultados também 

demosntram que os indivíduos enxergam positivamente o Nudge, um dos principais 

instrumentos da economia comportamental. Portanto, podemos concluir que é 

extremamente importante que haja investimentos na criação de programas de 

educação financeira e estudos na área da economia comportamental, seja de ordem 

pública ou privada, para que possamos ampliar o conhecimento e o planejamento dos 

indivíduos para a aposentadoria. 

 

Palavras-Chave: Previdência Privada, Educação Financeira, Alfabetização 

Financeira, Planejamento para a Aposentadoria, Comportamento do Consumidor, 

Economia Comportamental. 



 
ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to investigate if the degree of Financial Literacy of 

individuals is a determining factor in the planning of retirement in Brazil. The 

measurement of Financial Literacy was based on the scale used by Van Rooij, Lusardi 

and Alessie (2011). The original scale developed by these authors is divided into two 

parts. The first one of these two is intended to measure the Basic Financial Literacy 

that measures knowledge about interest rates, inflation, value of money in a period of 

time, and second measures the Advanced Financial Literacy by analyzing knowledge 

about the stock market, risk, return, diversification, bonds and mutual fund. Besides 

that, in the light of behavioral economics, we evaluated how the Brazilian would feel 

with the application of a Nugde in adherence to the private pension plan. This 

evaluation was carried out through two questions elaborated by the author, using a 5-

point Likert scale. For this, 226 people with age between 30 and 60 years were 

interviewed online. The interviewees were divided into quota by economic class, based 

on the per capita family earnings expressed in Reais according to the criteria used by 

the Getúlio Vargas Foundation (also known as FGV). The questionnaire also 

addressed sociodemographic questions (age, sex, schooling, and employment 

situation). In summary, the results point out that financial literacy is strongly associated 

with retirement planning. Besides that, the results also demonstrate that individuals 

see positively Nudge, one of the main instruments of behavioral economics. Therefore, 

we can conclude that it is extremely important that there be investments in the creation 

of financial education programs and studies in the area of behavioral economics, 

whether public or private, so that we can increase the knowledge and planning of 

individuals for retirement. 

 

Keywords: Private Pension, Financial Education, Financial Literacy, Retirement 

Planning, Consumer Behavior. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema Previdência Privada ganha a cada dia mais relevância no cenário 

brasileiro, principalmente em decorrência da discussão sobre a votação do texto da 

Reforma da Previdência Social, proposta pelo governo federal e que prevê mudanças 

no sistema público previdenciário brasileiro. A crise previdenciária no país tem sido 

destaque entre os assuntos relacionados à economia desde o ano de 2014, início da 

recessão no Brasil, sobretudo pela queda na arrecadação, causada pelo aumento do 

desemprego e o aumento crescente dos gastos da Previdência Social.  

Em 2017, a taxa de desemprego subiu para 12,4%, sendo a mais alta da série 

histórica iniciada em 2012, de acordo com medição feita pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (RAMALHO, 2017). No que tange à despesa com a Previdência 

Social, as estimativas apontam para uma despesa de R$602.269 bilhões, em 2018, o 

que corresponde a 8,32% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com as projeções 

do Ministério da Fazenda (2017, p. 50). A expectativa é que, em 2060, esta despesa 

alcance R$15.464,798 bilhões, o que corresponderá a 16,74% do PIB estimado, 

segundo dados de 2017 do Ministério da Previdência Social. Vale ressaltar que os 

dados extraídos do relatório do Ministério da Previdência Social são projeções e 

podem sofrer alterações, pois os resultados são fortemente influenciados pela 

macroeconomia, dados demográficos, entrada e saída em benefícios do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), entre outros fatores que implicam nas revisões das 

projeções de longo prazo. 

Além das despesas, outra grande ameaça ao sistema previdenciário social é o 

envelhecimento da população brasileira. A população idosa com mais de 60 anos 

deverá aumentar de 12,1%, no ano 2016, para 33,7%, no ano 2060. O aumento da 

expectativa de sobrevida será ainda mais intenso para mulheres, onde o percentual 

aumentará quase 23% no período de 2016 a 2060, passando de 13,3%, no ano de 

2016, para 36,2%, em 2060. Para os homens o crescimento da população idosa, de 

2016 a 2050, será de 20%, passando de 10,8%, no ano de 2016, para 31,1%, em 

2050, de acordo com dados do IBGE (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017, p. 24). Isto 
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ocorre em virtude de a expectativa de sobrevida das mulheres ser maior do que a dos 

homens. Além dos indivíduos estarem vivendo mais, a taxa de fecundidade vem 

caindo. De 2,39, em 2000, a taxa de fecundidade caiu para 1,65 em 2018 com 

tendência de queda para 1.51, em 2030, também levando em consideração dados do 

IBGE de 2018.   

Diante deste cenário, o governo do presidente Michel Temer, no poder em 

2018, ano do presente estudo, pretende realizar uma reforma na previdência social, 

estabelecendo regras mais severas, que incluem alteração na idade mínima para 

aposentadoria, mudanças na concessão de benefícios assistenciais e na pensão por 

morte, além de modificações no benefício da área rural. Estas medidas têm como 

objetivo equilibrar as contas públicas e diminuir o déficit da previdência social. De todo 

o modo, independente do modelo aprovado na reforma da previdência, a educação 

financeira e a previdência privada estão entre as melhores alternativas para os 

brasileiros, como comprovaremos mais adiante.  

Além da discussão na Previdência Social no âmbito nacional, a educação 

financeira – objeto deste estudo – também tem sido alvo de discussões internacionais, 

incluindo as promovidas pela OCDE, nas quais 30 países e economias provenientes 

de África, Ásia, Europa, Australásia, América do Norte e América do Sul participaram 

de uma pesquisa internacional de competências de alfabetização financeira usando o 

conjunto de ferramentas da OCDE/INFE. Este exercício mundial é uma conquista da 

OECD/INFE, que definiu e desenvolveu um método para medir e comparar a literacia 

financeira (OCDE, 2016). Autoridades governamentais e não governamentais e 

iniciativa privada têm destacado a necessidade de instruir financeiramente os 

cidadãos (NUNES, 2016). Ações podem ser vistas no relatório da European Banking 

Federation, de 2015, que mostra que a educação financeira se tornou obrigatória nas 

escolas em 15 países. A lista também traz programas do setor bancário privado. 

Nesse sentido, a educação financeira pode ser o meio mais eficaz de permitir que os 

indivíduos tomem decisões e façam as escolhas corretas sobre investimentos e, 

principalmente, sobre previdência privada.  

A presente dissertação, cujo foco recai sobre previdência privada e educação 

financeira, é relevante na atual conjectura de mudanças no sistema previdenciário 

brasileiro, sobretudo considerando-se a perspectiva do valor do benefício futuro dos 
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aposentados. A partir de janeiro de 2017, o teto previdenciário do INSS passou a ser 

de R$5.531,31. No entanto, o valor médio real dos benefícios da Previdência Social 

foi de R$1.364,34, entre janeiro a novembro de 2017, segundo o Boletim Estatístico 

da Previdência Social (BEPS), divulgado pela Secretaria de Previdência do Ministério 

Público (2017). Assim, por exemplo, um indivíduo que possua uma renda de 

R$20.000,00 ao se aposentar receberá, na aposentadoria, o equivalente a 6,82% da 

sua renda na ativa. A partir deste exemplo é possível perceber que o governo será 

capaz de atender apenas uma parcela da população na aposentadoria, as que 

ganham até o teto do INSS, já citado anteriormente. Diante disso e visando a garantia 

de um rendimento compatível com a renda na ativa, o indivíduo deverá constituir a 

sua própria aposentadoria e planejar adequadamente suas ações de longo prazo. 

Devido ao fato que a adesão à previdência complementar é facultativa, o nível de 

educação financeira é crucial na tomada de decisão. No entanto, a educação 

financeira não é a única intervenção para fomentar a poupança para a aposentadoria. 

O relatório da OECD, intitulado Financial education and saving for retirement (sem 

data, p. 17), enfatiza ainda que, para alguns indivíduos que não planejam a 

aposentadoria, a educação financeira pode não ser a única solução e outras medidas 

precisam ser tomadas. Soluções baseadas em estudos comportamentais têm sido 

incorporadas para aprimorar o comportamento financeiro, principalmente 

intervenções ligadas ao ingresso automático aos planos de previdência 

complementar. Assim, soluções como esta, chamadas de nudge, alteram o contexto 

e a forma como as decisões são apresentadas, tornando-as mais simples e 

automáticas. Thaler e Benartzi (2004), abordam a questão das baixas taxas de 

poupança e sugerem que, quando o indivíduo entra em um plano por meio da inscrição 

automática, eles tendem a ficar por mais tempo, devido à inércia para sair do 

programa.  

 

 

Problematização  

 

A carência de educação financeira apresenta uma grande implicação para o 

planejamento da aposentadoria e este pode ser um dos fatores que explica os baixos 
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índices de poupança (Lusardi e Mitchell, 2007b). No Brasil, a Previdência Privada é 

um produto consumido em percentuais ainda muito insatisfatórios. No nosso país, a 

participação dos recursos acumulados em fundos de previdência representa, 

aproximadamente, 11,6% do PIB, enquanto em outros países da América Latina 

como, por exemplo, Uruguai e Chile, este percentual chega a atingir 21,4% e 69,6% 

do PIB, respectivamente, de acordo com dados do Pension Markets in Focus (OCDE, 

2016). Nesse sentido, estes números mostram o baixo nível de investimento 

previdenciário no Brasil, restando, portanto, uma grande parcela de investidores a ser 

atingida. Segundo o IBGE, em sua Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 

(POF), os gastos com Previdência Privada correspondem a 0,20% do total dos 

rendimentos mensais superiores a R$6.000,00 e, para as rendas inferiores, a 

R$6.000,00, estes gastos tendem a ficar próximos de zero. Os índices de poupança 

no Brasil também são muitos baixos, de acordo com a mesma pesquisa. A taxa de 

investimento, no segundo trimestre de 2017, foi de 15,5% do PIB, abaixo do observado 

no mesmo período do ano anterior, 16,7%. Já a taxa de poupança foi de 15,8%, 

também no segundo trimestre de 2017, ante 15,6% no mesmo período de 2016 (IBGE, 

2017). 

Embora as pessoas expressem a vontade de aumentar o índice de poupança 

pessoal no futuro, elas se mostram consistentemente resistentes em aumentar o 

índice de poupança hoje, provavelmente porque suas oportunidades de consumo 

atuais – como reformar o apartamento, comprar uma casa, adquirir um carro – 

parecem ser mais importantes no momento do que as oportunidades que terão no 

futuro (THALER; BENARTZI, 2004). Invariavelmente estamos fazendo escolhas entre 

recompensas imediatas e recompensas futuras. Um agente cujas preferências 

apresentam um viés para o presente está sujeito a subestimar o valor do futuro, dando 

excessivo valor ao hoje e ao agora (GIANNETTI, 2015). 

Outro fator é o índice de rentabilidade da poupança. Em estudo com 

participantes do plano de aposentadoria 401(k), dos Estados Unidos, dois terços 

consideraram a taxa da poupança muito baixa. Também é preciso levar em 

consideração que a vontade expressa de poupar mais nem sempre se transforma em 

ação. De acordo com o mesmo estudo, 35% dos participantes que se autointitulavam 

poupadores demonstraram intenção de aumentar os depósitos na poupança nos 
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próximos meses, porém, passados quatro meses, 86% desses poupadores não 

tinham feito aumento algum nos depósitos (CHOI et al apud THALER; BENARTZI, 

2004, p. S167).  

Uma possível explicação para este viés no presente pode estar vinculada aos 

fatores históricos e culturais do Brasil. Um exemplo marcante da nossa economia é a 

hiperinflação durante 15 anos. Na década de 1980, a média anual de inflação era de 

330% e, entre 1990 e 1994, subiu para 764% (PORTAL BRASIL, 2012). Este cenário 

acabou forçando os governos do período a criarem sete planos de estabilização 

econômica em pouco menos de dez anos. Além do longo período de inflação ainda 

tivemos, entre 1990 e 1991, o plano Collor. Nele o governo adotou o congelamento 

de preços e salários e, depois, confiscou a poupança por 18 meses. Este bloqueio da 

liquidez se deu por meio da lei nº 8.024, de 12 de abril de1990. A estratégia do governo 

consistia em diminuir a circulação do dinheiro para, assim, automaticamente os 

indivíduos reduzirem consumo, com isso os preços cairiam reduzindo assim a 

inflação. Entretanto a estratégia não teve sucesso e o governo liberou o dinheiro e a 

inflação voltou a subir. 

Este longo período de instabilidade monetária e inflação pode ser um dos 

determinantes para que o nível de poupança seja baixo no Brasil – 15,88%, no 

segundo trimestre de 2017 (IBGE, 2017) –, pois a capacidade de planejamento de 

longo prazo dos indivíduos pode ter sido comprometida. Durante este período 

inflacionário os indivíduos preferiam gastar o dinheiro, pois poupar poderia significar 

um menor poder de compra no futuro. Foi apenas em 1994, com a criação do Plano 

Real, durante os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que o 

país iniciou o seu processo de estabilidade econômica (PORTAL BRASIL, 2012). 

Sendo assim, com a chegada do Plano Real o mercado financeiro se modificou, 

ficando mais sofisticado, aumentando assim a complexidade dos produtos que são 

oferecidos aos investidores.   

Além disso, a Previdência Privada é um dos produtos financeiros mais difíceis 

de ser compreendidos pelos indivíduos, conforme constatado pelo relatório Financial 

education and saving for retirement, da OECD, que poderia ser traduzido para o 

Português como Educação financeira e poupança para aposentadoria. Nesse sentido, 

para que o indivíduo realize a sua poupança previdenciária é necessário 
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conhecimento básico, nas áreas de finanças, atuária, contabilidade, tributária, gestão 

de ativos, previdência, direito, ou seja, uma ampla gama de conhecimentos que vai 

além da compreensão da população em geral. Além da educação financeira, os 

indivíduos necessitam superar uma barreira comportamental ligadas a atitude de 

poupar, saindo da inércia e da tendência de procrastinar as decisões financeiras mais 

complexas. 

Com base nessa contextualização e inspirado nos trabalhos dos autores 

Annamaria Lusardi, Richard H. Thaler e Shlomo Benartzi, o problema da presente 

dissertação é: Quanto maior o nível de Alfabetização Financeira maior o planejamento 

para a aposentadoria? Quanto menor o nível de Alfabetização Financeira menor o 

planejamento para a aposentadoria? Ou será pelo comportamento dos indivíduos que 

talvez preferiram procrastinar decisões complexas, gerando assim um comportamento 

de inércia e manutenção do status quo? 

Entre as hipóteses levantadas estão se o conhecimento financeiro dos indivíduos 

é um fator determinante do planejamento de aposentadoria e quanto os indivíduos 

mais ou menos alfabetizados financeiramente aprovam o uso da inscrição automática 

no Brasil. 

Desse modo, consideramos procedimentos metodológicos que dessem conta 

das novas discussões impostas pelo contexto de mudança global nesse universo da 

previdência privada.  

 

 

Justificativa 

 

O presente estudo se justifica, primeiramente, pela contribuição para o tema, 

dialogando e colaborando com pesquisas anteriores sobre educação financeira. 

Somado a isso, o mercado de previdência necessita de transformações urgentes no 

aspecto de conscientização econômica e financeira, com o objetivo de gerar a melhora 

da sobrevida da população na aposentadoria. Uma vez que estamos vivendo mais 

tempo, isso demanda mais recursos financeiros do que no passado. Assim, planos 

financeiros são essenciais para o sustento da população na velhice. 
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Objetivos  

 

Essa pesquisa tem como objetivo central verificar se o conhecimento financeiro 

dos indivíduos é um fator determinando para o planejamento da aposentadoria por 

meio de um estudo focado na realidade do mercado previdenciário no Brasil. Assim 

temos as hipóteses 1 e 2: 

1) Quanto maior o nível de alfabetização financeira maior o planejamento 

para a aposentadoria?  

2) Quanto menor o nível de alfabetização financeira menor o planejamento 

para a aposentadoria? 

O objetivo secundário é analisar como o conceito das finanças 

comportamentais pode explicar as possíveis implicações no processo de decisão de 

investir nos produtos de previdência privada. O que nos leva à hipótese 3: 

3) Quanto os indivíduos mais e menos alfabetizados financeiramente 

aprovam o uso da inscrição automática no Brasil. 

Para isso organizamos esse trabalho da seguinte forma: 

 

Capítulo I: Educação financeira 

Neste primeiro capítulo mostramos como a educação financeira impulsiona a 

previdência privada. Ao abordamos a perspectiva teórica, descrevemos os aspectos 

gerais e iniciativas de educação financeira no Brasil e nos principais países do cenário 

internacional. Tratamos ainda sobre a questão dos juros e suas implicações para a 

poupança de longo prazo, o que está por trás da tábua atuarial no momento da 

aposentadoria e como entender a importância deste instrumento.  

 

Capítulo II: Previdência Privada e Economia Comportamental 

Neste capítulo abordamos os conceitos de previdência privada e suas 

respectivas leis que regem a matéria e também mostramos o papel relevante da 

economia comportamental para a previdência privada. Com base em teorias e estudos 

já realizados, evidenciamos a preferência temporal dos indivíduos em termos de troca 
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entre presente e futuro, além da irracionalidade e dos principais vieses presentes em 

nossas decisões que comprometem o planejamento de aposentadoria. Discorremos 

também sobre como o Nugde é um dos principais instrumentos da economia 

comportamental, ajudando os indivíduos a superarem vieses e tomarem decisões 

mais racionais. Nesse sentido, olhamos especialmente para o Nudge da inscrição 

automática no cenário internacional e nacional.   

 

Capítulo III: Recursos metodológicos 

Neste capítulo discorremos sobre os procedimentos metodológicos utilizados 

na coleta e análise dos dados obtidos por meio da aplicação de um questionário on-

line de múltipla escolha, cujo objetivo foi mensurar a Alfabetização Financeira Básica 

e Avançada para, assim, examinarmos se o conhecimento financeiro é um fator 

determinante do planejamento de aposentadoria. Além disso, também examinamos 

como os indivíduos mais e menos alfabetizados financeiramente, aprovam o uso de 

um nudge para a adesão automática em um plano de previdência privada.  

 

Capítulo IV: Análise dos resultados 

Este capítulo é dedicado à análise dos dados realizada por meio de estatísticas 

descritivas, como as frequências absolutas e relativas, e a criação dos indicadores 

que representassem o conhecimento financeiro básico e avançado. Para isto, foi 

utilizada a análise fatorial com matriz de correlação tetracórica. Para verificar se a 

mesma foi adequada aos dados da pesquisa foi utilizada a medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, enquanto que para a análise da qualidade e 

validade dos indicadores foi verificada a dimensionalidade através do critério de Retas 

Paralelas (HOYLE; DUVAL, 2004), a confiabilidade pelos indicadores Alfa de 

Cronbach (A.C.) e Confiabilidade Composta (C.C.) (CHIN et. al, 1998) e a validade 

convergente pelo critério proposto por Fornell e Lacker (1981), o qual garante a 

validade convergente para valores da AVE acima de 50% (HENSELER et al., 2009) 

ou 40% no caso de pesquisas exploratórias (NUNNALY, et al., 1994). A fim de verificar 

se o conhecimento financeiro dos indivíduos é um fator determinante do planejamento 

de aposentadoria foi utilizado o teste de Mann-Whitney (HOLLANDER; WOLFE, 
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1999), enquanto que para a comparação da classificação dos níveis do conhecimento 

financeiro e o planejamento de aposentadoria foi utilizado de teste Qui-Quadrado 

(AGRESTI, 2002). Para avaliar a relação entre o conhecimento financeiro e a adesão 

automática ao plano de previdência privada foi utilizada a correlação de Spearman 

(HOLLANDER; WOLFE, 1999). Já para analisar a relação entre a classificação dos 

níveis do conhecimento financeiro e a adesão ao plano de previdência privada foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis e nas comparações múltiplas foi utilizado o teste de 

Nemenyi (HOLLANDER; WOLFE, 1999). A correlação de Spearman foi utilizada 

novamente para avaliar a relação entre os indicadores e as variáveis caracterizadoras 

ordinais, enquanto que para as variáveis caracterizadoras qualitativas foi utilizado 

também o teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. O software utilizado nas análises 

foi o R (versão 3.4.1). 
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CAPÍTULO I: EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Para contextualizar a relevância do assunto, vamos descrever os aspectos 

gerais e iniciativas de educação financeira e da economia comportamental no Brasil e 

nos principais países do cenário internacional. 

 

 

1.1 Educação Financeira no Brasil 

 

Formado em 2006, o Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados 

Financeiros de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (COREMEC) 

criou, em 2012, um subcomitê com o objetivo de intensificar a cooperação e o 

compartilhamento de informações entre os integrantes do comitê, ampliando o nível 

de educação financeira e previdenciária no país. O objetivo deste grupo, segundo 

deliberação publicada, é promover ações que desenvolvam habilidades em finanças 

pessoais, estimulando a poupança, inclusão no sistema financeiro, previdência e 

preparação para a aposentadoria. Para isso, foram postas em prática diversas ações, 

como a construção de páginas na internet, publicações, seminários, encontros 

periódicos, concursos, centrais de atendimento, treinamentos e campanhas de 

divulgação.  

Vale ressaltar que, desde 2007, a Secretaria de Previdência Complementar, do 

Ministério da Previdência Social, também faz parte do COREMEC, participando 

ativamente na elaboração de estratégias de educação financeira. Além da Secretaria 

da Previdência, o grupo também conta com a participação do Banco Central do Brasil, 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). 

A proposta de atuação foi segmentada em educação para adultos e crianças e 

pela área de atuação: previdência, investimentos, seguros, crédito, proteção e defesa 

do consumidor e planejamento financeiro.  

A educação para adultos reúne ações em todas as áreas citadas anteriormente, 

inclusive previdência. A ação voltada para a educação infantil é organizada em 
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conjunto com o Ministério da Educação por meio da inclusão de conteúdos financeiros 

nas salas de aula em disciplinas como matemática, geografia, português e história. 

Para isso foi elaborado um material escolar especifico e treinamento para os 

professores. Durante 2016, 2.734 escolas e 8.393 professores do país foram 

envolvidos no projeto de educação financeira (ENEF, 2017). 

 

1.1.1 Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

A educação financeira estará no currículo das escolas de educação básica nos 

próximos anos para compor a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esta 

iniciativa visa fortalecer a cidadania e é entendida como essencial para ajudar a 

população a tomar decisões financeiras mais conscientes.   

A educação financeira ganhou ainda mais espaço, em 2010, com a publicação 

do decreto de lei nº 7.397. Neste ato instituiu-se a Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF). A materialização da ENEF é realizada por meio do Comitê 

Nacional de Educação Financeira (CONEF) e do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), 

este último criado para assessorar o comitê, além de revisar e validar conteúdos e 

metodologias pedagógicas pautadas em educação financeira. O GAP é presidido pelo 

Ministério da Educação e desempenha um papel de caráter deliberativo e consultivo, 

avaliando materiais didáticos utilizados no programa educação financeira nas escolas 

de ensino médio e fundamental. Esses programas são oferecidos pela Associação de 

Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), por meio do convênio firmado junto ao 

CONEF (MEC, 2016).  

Entre 2011 e 2012, o Ministério da Educação executou um projeto piloto com 

mais de 900 escolas nos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Tocantins e do Distrito Federal, capacitando professores e distribuindo livros de 

educação financeira a mais de 1,9 milhões de estudantes do ensino médio (MEC, 

2016). O material abrangeu nove temas: vida familiar cotidiana, vida social, bens 

pessoais, trabalho, empreendedorismo, grandes projetos, bens públicos, economia do 

país e economia no mundo. O material está disponível na internet no seguinte 

endereço: www.vidaedinheiro.gov.br. Este projeto piloto obteve resultados 

satisfatórios e, em 2015, escolas públicas do ensino fundamental do estado de Santa 

Catarina e de Manaus deram sequência ao projeto.  
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O modelo foi testado nos anos de 2010 e 2011, como projeto-piloto, em 891 
escolas públicas de cinco estados brasileiros (TO, RJ, MG, SP e CE) e o 
Distrito Federal. Participaram do projeto aproximadamente 27 mil estudantes 
e 1.800 professores. Analistas do Banco Mundial constataram o aumento de 
1% do nível de poupança dos jovens que passaram pelo programa. Os 
resultados apontaram ainda que 21% a mais dos alunos faziam uma lista dos 
gastos todos os meses e 4% a mais dos alunos negociavam os preços e 
meios de pagamento ao realizarem uma compra. As famílias também foram 
beneficiadas, pois temas como orçamento, planejamento e taxas bancários 
entraram na pauta das conversas e decisões conjuntas de gastos por causa 
dos deveres de casa. O relatório conclui, ainda, que jovens educados 
financeiramente podem contribuir para o crescimento de 1% do PIB do Brasil 
(ENEF, 2017, p. 9). 

Esta iniciativa é uma demonstração da importância do Ministério da Educação 

na estratégia nacional de educação financeira. 

Outra demonstração importante no processo de educação financeira foi a 

aplicação de um teste para medir o conhecimento dos estudantes brasileiros sobre 

finanças. O teste foi aplicado no Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA). Vejamos a seguir, nas tabelas, os resultados: 

 

 

Tabela 1 – Médias, intervalos de confiança e percentis das proficiências dos países selecionados, 
matemática 

 
Fonte: OCDE, INEP (PISA, 2015, p. 169). 
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Tabela 2 – Médias e medidas de erro padrão dos países selecionados, matemática 

 
Fonte: OCDE, INEP (PISA, 2015, p. 169). 

 

O resultado do relatório de 2015 (tabela 1) mostrou que o desempenho médio 

dos estudantes em matemática foi de 377, avaliação inferior a 2012 (tabela 2), que 

foi de 389 (PISA, 2015, p. 169). 

Além disso, 70% dos alunos no Brasil ficaram abaixo do nível 2 na escala de 

proficiência, de acordo com relatório de 2015. Esta escala varia do nível 1 (menor 

proficiência) ao nível 6 (maior proficiência). 

 

Gráfico 1 – Percentual de estudantes por nível de proficiência dos países selecionados, matemática 

 
Fonte: OCDE, INEP (PISA, 2015, p. 171). 



29 
 

 

Diante deste cenário, o relatório conclui propondo que as escolas reflitam sobre 

os resultados e busquem a melhoria da qualidade da educação dos jovens brasileiros.  

 

1.1.2 Banco Central do Brasil (BACEN) 

O Banco Central do Brasil possui um Programa de Educação de Financeira 

(PEF), que desenvolve diversas iniciativas educacionais com a finalidade de propiciar 

um melhor entendimento acerca dos conceitos econômicos e ampliar a compreensão 

do cidadão quanto ao consumo, poupança e crédito, para que o indivíduo seja capaz 

de administrar suas finanças pessoais e consiga realizar escolhas mais conscientes e 

que melhorem o seu bem-estar. A seguir vamos conhecer algumas dessas iniciativas 

(BACEN, 2005).  

 

 Programa Museu Escola: propicia visitas monitoradas aos estudantes dos 

ensinos fundamental e médio. Nesta visita os alunos visitam o Museu de 

Valores e conhecem a história do dinheiro no Brasil e no Mundo. 

 

 Programa Cidadania Financeira: ao visitar o site do Banco Central na internet 

é possível encontrar materiais de educação financeira disponibilizados por 

meio de textos, animações, jogos, vídeos e cursos on-line.  

 

 Palestras de Sensibilização: o Banco Central realiza palestras sobre temas 

ligados a Gestão Financeira Pessoal, Relacionamento do Cidadão com o 

Sistema Financeiro Nacional e Funções do Banco Central. As solicitações 

devem ser enviadas ao departamento de Educação Financeira, pelo e-mail 

educacaofinanceira@bcb.gov.br. 

 

 Cidadania Cooperativa: este programa capacita multiplicadores interessados 

em desenvolver programas de educação financeira. 
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 Publicações Impressas e Digitais: o Banco Central realiza a impressão de 

materiais que são distribuídos aos visitantes do Banco e também em escolas, 

feiras, exposições e outros eventos culturais. São exemplos de temas dos 

materiais: O hábito de poupar, É possível sair do superendividamento, Utilize o 

cartão de crédito de forma consciente, Elimine o desperdício e faça seu dinheiro 

valer, entre outros. Os folhetos estão disponíveis nas Centrais de Atendimento 

do Banco Central e podem ser solicitadas ao departamento de educação 

financeira. Para conhecer a política de distribuição dos materiais acesse o site: 

https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/11-home/65-politica-uso-distribuicao-

cidadania-financeira. Além das mídias impressas também estão disponíveis 

para os internautas alguns conteúdos de educação financeira para download 

no site www.cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. 

 

1.1.3 Comissões de Valores Mobiliários (CVM) 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) criou, em 1998, o Programa de 

Orientação ao Investidor (PRODIN) com a meta de estimular a formação de poupança 

e conscientização financeira e também atender ao cidadão recebendo consultas, 

reclamações e denúncias. 

Em 2015, a CVM aprovou em comitê um projeto para a criação de um Centro 

Educacional capaz de oferecer ações de educação e capacitação para investidores, 

servidores, reguladores, profissionais de mercado e público em geral. Além disso, a 

CVM Educacional, por meio do seu site cursos.cvm.gov.br promove cursos à distância 

gratuitos, com o objetivo de elucidar a educação financeira e o investimento 

consciente e orientado. Os primeiros cursos disponíveis no site são Educação 

Financeira para Jovens, Matemática Financeira Básica e Poupança e Investimento.  

O site já conta com dois cursos: Educação Financeira para jovens e Matemática 

financeira básica.  

A CVM também dispõe de um portal voltado para o público infantil no endereço 

www.portaldoinvestidor.gov.br. O conteúdo do site está bem lúdico no formato de 

histórias em quadrinhos. A ideia é que esse público aprenda brincando e desde cedo 

conceitos básicos de educação para investidores.  
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Figura 1 – Site Portal do Investidor: página inicial com atividades para crianças 

 

Fonte: Portal do Investidor (printscreen) 

 

A CVM possui um Blog na internet chamado Penso, logo invisto? 

(pensologoinvisto.cvm.gov.br). O blog foi criado com o objetivo de promover o debate 

acadêmico acerca da racionalidade das decisões financeiras, divulgar artigos 

científicos e estabelecer um canal colaborativo.  

 

 

Figura 2 – Blog Penso, lovo invisto? Página inicial e O Blog  

     
Fonte: Penso, logo invisto? (printscreen) 
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1.1.4 Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) 

Ressaltando a importância da Educação Financeira, a BM&FBOVESPA 

incentiva várias ações por meio do Instituto Educacional Bovespa. Este instituto visa 

contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que auxiliam 

a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. A seguir 

apresentamos algumas iniciativas promovidos pelo instituto. 

 

 Bovespa Mais: neste programa é possível conhecer as vantagens de investir 

nas empresas listadas na Bolsa de Valores.  

 

 Turma da Bolsa: com vários materiais educativos, os jovens aprendem a lidar 

com o dinheiro. 

 

 Desafio BM&F BOVESPA: os alunos do ensino médio de escolas do estado 

aprendem na prática como é o funcionamento do mercado financeiro. 

 

 Dinheiro no Bolso: jovens aprendem sobre educação financeira por meio de 

uma competição que estimula o consumo consciente e administração do 

próprio recurso. 

 

 TV Educação Financeira: disponibilização de vídeos com conteúdos didáticos, 

sobre os mercado, economia e finanças pessoais. 

 

 Simuladores que ajudam os investidores a entender o funcionamento do 

mercado de ações. 

 

 Planilha de Orçamento: uma ferramenta desenvolvida para facilitar o controle 

dos gastos e dos rendimentos. 

 

 Papo de Bolsa: chat conta com professores e especialistas que esclarecem 

dúvidas sobre educação financeira. 

 



33 
 

 YouTube: vídeos sobre finanças pessoais e investimentos estão disponíveis no 

canal da BM&FBOVESPA. 

 

 Conferência em Gestão de Risco e Commodities: reunião entre acadêmicos e 

indústria para debater sobre gestão de risco, commodities e mercado de 

derivativos.  

 

Além disso, o Instituto promove visitas guiadas na sede da instituição. Durante 

a visitação é possível conhecer mais sobre o funcionamento da Bolsa de Valores por 

meio de Cinema 3D, palestras, simulações de compra de ações e a visita ao centro 

de memória. Para realizar a visita é necessário fazer agendamento enviando um e-

mail para: visite@bvmf.com.br.  

Por fim, vale ressaltar que a equipe do Instituto Educacional já formou mais de 

60 mil alunos diretamente e atendeu quatro milhões de pessoas em seus programas 

de educação financeira para o mercado de capitais, fazendo da instituição uma 

referência (BM&FBOVESPA, 2017). 

 

1.1.5 Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) 

O Instituto de Educação FEBRABAN (INFI) foi criado para promover diversos 

cursos voltados para o segmento bancário e cursos preparatórios para certificações 

especificas.  

 

1.1.6 Serasa Experian 

A Serasa Experian desenvolveu diversos guias de orientação ao cidadão para 

ajudar a organizar as finanças. Os guias estão disponíveis no site Serasa Ensina no 

endereço www.serasaconsumidor.com.br/ensina/. São exemplos dos guias: Planeje 

uma aposentadoria tranquila, Saiba como evitar a inadimplência, Você sabe negociar 

as dívidas?, entre outros. Além dos guias, a Serasa Experian também dispõe de 

vídeos e testes em seu site. 
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1.1.7 Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) 

A Anbid promove o aumento da capacitação dos profissionais do mercado de 

capitais no Brasil certificando os profissionais que vendem produtos de 

investimentos. Entre janeiro e agosto de 2016, aproximadamente, 21 mil 

profissionais foram aprovados em alguma das certificações CPA-10, CPA-20, CGA e 

CEA. Ao todo são quase 431 mil certificações emitidas desde 2002 e mais de 800 

mil provas aplicadas. 

 

1.1.8 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (ANBIMA) 

A associação criou, em 2004, o Comitê de Educação com a missão de sugerir 

e estruturar iniciativas que melhorem a educação financeira da população brasileira. 

O objetivo da ANBIMA é oferecer aos investidores informações didáticas e de fácil 

acesso para que os indivíduos tomem decisões conscientes de investimento.  

A ANBIMA, por meio do seu portal de educação financeira Como Investir ajuda 

na educação e formação do investidor no Brasil. No portal é possível realizar cursos 

on-line e obter informações educativas sobre investimentos, tais como: fundos, ações, 

títulos públicos e debentures.  

Além do portal, a entidade também publica conteúdos nas redes sociais, como 

Facebook, Twitter e Linkedin. A associação também fomenta a educação financeira 

do Brasil participando de diversos comitês. São exemplos: Comitê Consultivo de 

Educação da CVM, participação no CONEF, participação do Comitê da Associação 

de Educação Financeira do Brasil.  

 

1.1.9 Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF Brasil) 

O objetivo da associação é desenvolver tecnologias sociais e educacionais de 

forma gratuita, tornando o tema de educação financeira relevante, no âmbito 

nacional.  
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1.1.10 Núcleo de Estudos Comportamentais (NEC) 

O núcleo é formado por um grupo de especialistas em Ciências Sociais e 

Comportamentais convidados pela CVM. O seu objetivo é contribuir para o 

aprimoramento da eficiência e efetividade das políticas de educação, incluindo 

informação e orientação ao investidor. O grupo de especialistas promove reflexões, 

sugestões, críticas, recomendações e subsídios técnicos baseado em evidências e 

conhecimentos de Economia Comportamental, Neurociências, Pedagogia e 

Psicologia.  

 

1.1.11 Núcleo de Finanças Comportamentais (NFC) 

O grupo é formado por especialistas da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), cujo 

objetivo é realizar atividades ligadas a Economia e Finanças Comportamentais, tais 

como pesquisas, eventos, workshops, entre outras atividades.   

 

1.1.12 Planejar: Associação Brasileira de Planejadores Financeiros 

A entidade tem a finalidade de fomentar a formação de planejadores financeiros 

no Brasil, sendo também responsável por implantar, certificar e controlar as atividades 

de planejador financeiro pessoal seguindo as diretrizes globais do Financial Planning 

Standards Board (FPSB).  

A profissão de Planejador Financeiro surgiu nos Estados Unidos, em 1980, e 

hoje está presente em 26 países, com cerca de 157 mil profissionais certificados. No 

Brasil, temos, aproximadamente, 2300 planejadores financeiros certificados (IBCPF).  

A certificação traz aos seus planejadores financeiros a marca CFP®, símbolo 

de excelência dos profissionais que exercem essa atividade. O profissional certificado 

possui uma visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, 

gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento 

financeiro, fiscal e sucessório.  
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1.1.13 Instituições financeiras  

As instituições financeiras passam a exercer um papel relevante na sociedade 

brasileira construindo programas de educação financeira com o objetivo de 

conscientizar a população para a tomada de decisão e quanto ao uso dos produtos 

financeiros. As instituições em geral focam no consumo consciente dando ênfase no 

uso do crédito e estímulo à poupança. Algumas instituições também oferecem 

conhecimento sobre economia e produtos financeiros, além de esclarecer os direitos 

do consumidor.  

Como exemplo podemos citar o banco Itaú, que tem a educação financeira 

como um dos pilares estratégicos de sustentabilidade do banco. Por isso, o Itaú 

investe em educação financeira para ajudar os clientes e a sociedade a se 

relacionarem com o dinheiro de forma mais consciente e equilibrada. A seguir 

apresentamos algumas iniciativas que ajudam as pessoas a fazerem boas escolhas 

financeiras. 

O portal Planejamento Financeiro, no endereço 

www.itau.com.br/usoconsciente, conta com vídeos, guias, livros, testes, simuladores, 

áudios, artigos e jogos com temas que abordam o equilíbrio entre consumir e poupar, 

como sair do vermelho e como falar de dinheiro em família e com os filhos.  

O banco desenvolveu também um programa de educação financeira para os 

colaboradores das empresas clientes e criou um canal no YouTube, Itauinvista, no 

endereço www.youtube.com/user/itauinvista, reunindo tutoriais, simuladores e jogos 

educativos sobre investimentos e previdência. 

Internamente o banco desenvolveu uma campanha de uso consciente do 

dinheiro para os seus colaboradores. Veiculada em todos os canais internos de 

comunicação, a campanha destacou a importância dos cuidados com as finanças 

pessoais. A campanha envolveu o uso do portal interno, cujo endereço é restrito aos 

funcionários, e contou com palestras com especialistas em educação financeira, 

treinamentos à distância, cursos presenciais, atendimento telefônico especializado e 

oficinas sobre o uso consciente do dinheiro.  

Após a campanha, por meio de uma pesquisa, foi avaliado o comportamento 

dos funcionários em relação à Previdência, poupança e investimentos e nela foi 
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possível identificar que a educação financeira muda o comportamento e traz 

resultados positivos. O reflexo deste trabalho foi o crescimento de 37% na contratação 

de Previdência pelos colaboradores e de 56% na contratação de poupança e um 

aumento expressivo nos demais investimentos. 

Como podemos perceber nas iniciativas listadas anteriormente, o setor privado 

e o governo brasileiro perceberam a importância da educação financeira e vêm se 

dedicando em um esforço conjunto para diminuir esta lacuna no país, certamente 

porque acreditam que as ações educativas podem trazer enormes benefícios para 

sociedade brasileira. A falta de educação financeira influencia na formação de vieses 

potenciais de comportamento por parte dos investidores com baixa instrução 

financeira, de acordo com Fox, Bartholomae e Lee (2005). 

Embora o assunto seja relativamente novo no Brasil, já existem muitas 

pesquisas sobre educação financeira reunidas, em sua maioria, nos Estados Unidos, 

Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, bem como alguns países da América 

Latina e das Europas Central e Oriental, pois já reformularam o seu sistema 

previdenciário, segundo os autores Holzmann e Miralles (2005). Esses países 

notaram a importância do tema e por isso vêm desenvolvendo uma série de iniciativas 

de educação financeira. A seguir conheceremos algumas dessas iniciativas nesses 

países. 

 

 

1.2 Educação Financeira no Cenário Internacional 

 

A Educação Financeira vem ganhando espaço na agenda de vários países, 

que estão dando cada vez mais importância em fomentar o entendimento dos 

instrumentos financeiros por parte dos indivíduos. Países como Japão, Itália, Estados 

Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Polônia já possuem estratégias nacionais de 

educação financeira, de acordo com o relatório “Financial education and saving for 

retirement”, da OECD. 

Em geral cada país adota uma estratégia ampla de educação financeira e, 

dependendo das necessidades de cada país, eles apresentam um enfoque mais 
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específico a determinado tema. Nos Estados Unidos, por exemplo, em razão da crise 

hipotecária, eles apresentam uma preocupação especial ao crédito. Cabe destacar 

que todos os países mencionados dedicam um espaço destinado à previdência, com 

ênfase na educação financeira dos indivíduos para que entendam os conceitos 

relacionados à previdência complementar.  

Nesse sentido, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) já identificou 19 países que incentivam e promovem a educação 

financeira de uma maneira justa e sem viés, visando assim o desenvolvimento de 

competências financeiras dos indivíduos. Segundo a organização, educação 

financeira é o processo onde os agentes melhoram sua compreensão de produtos e 

de conceitos financeiros, mediante informação, instrução e aconselhamento direto, o 

que promove a habilidade e confiança necessárias para que os indivíduos sejam mais 

conscientes dos riscos e das oportunidades financeiras, para que façam escolhas 

fundamentadas, com o objetivo de melhorar seu bem-estar financeiro. (PINHEIRO, 

2008). 

Vejamos a seguir algumas iniciativas internacionais de alguns países 

relacionadas a previdência complementar. 

 

1.2.1 Estados Unidos: Choose to Save 

A campanha de informação pública Escolha para Poupar (Choose to Save) 

defende a ideia de que, para garantir uma situação financeira segura para o futuro, os 

consumidores devem começar a poupar hoje. Para isso, o Instituto de Pesquisa dos 

Benefícios Trabalhistas dos Estados Unidos desenvolveu campanhas e materiais 

multimídias incluindo jornais, rádio, televisão, internet, trens e ônibus. Além disso, 

também criaram um website contendo mais de 100 calculadoras e simuladores, que 

auxiliam os investidores em questões de planejamento, incluindo crédito, orçamentos, 

crédito imobiliário e todos os aspectos do seu futuro ligados à aposentadoria. Essas 

informações estão disponíveis no site www.choosetosave.org.  
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1.2.2 Nova Zelândia: KiwiSaver 

Na Nova Zelândia foi criado o programa denominado KiwiSaver, de caráter 

voluntário, que incentiva a adesão automática dos empregados no momento que 

iniciam as suas atividades no mercado de trabalho. Os investimentos variam de 4% a 

8% do salário dos trabalhadores e são acumulados em fundos de investimentos até 

que o participante complete os 65 anos, a menos que ele prefira comprar a casa 

própria antes desse prazo. Vale destacar que neste modelo de aposentadoria 

KiwiSaver os participantes escolhem o perfil de investimento em que desejam aplicar 

os seus recursos. Aliado ao programa KiwiSaver, o governo desenvolveu uma 

campanha nacional de educação financeira com o propósito de proporcionar aos 

trabalhadores as ferramentas básicas necessárias para tomar decisões simples de 

investimento. Além disso, a campanha também oferece informações que permitem 

que a população seja capaz de avaliar e decidir sobre a adesão ao KiwiSaver (OCDE, 

sem data). 

 

1.2.3 Japão: Defined Contribution Pension Law (DCPL) 

Em 2001, o programa de Previdência Privada japonês passou por uma grande 

reforma previdenciária com a instalação da Lei de Previdência para Planos de 

Contribuição Definida (Defined Contribution Pension Law, DCPL). A lei, em seu artigo 

22, (OECD, sem data) exige que os patrocinadores ofereçam aos participantes dos 

planos de benefícios a inclusão da educação de investimentos, que inclui informação 

sobre planos de contribuição definida, planos de pensão público ou corporativo, 

características de produtos financeiros, tais como: fundos de investimento, títulos, 

ações e seguro, e noções básicas de investimentos, incluindo risco e retorno. 

 

1.2.4 Canadá: Canadian Association of Pension Supervisory Authorities 

(CAPSA) 

A Associação Canadense das Autoridades Supervisoras de Previdência 

Privada (Canadian Association of Pension Suupervisory Authorities, CAPSA) tem 

como objetivo contribuir para tornar eficiente e eficaz o sistema regulatório de 

previdência privada no Canadá. A associação discute questões regulatórias de 
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previdência e desenvolve políticas para simplificar e equalizar as leis de previdência 

privada no Canadá.  

A CAPSA, em 2005, desenvolveu o documento “Diretrizes de Governança para 

Planos de Previdência e Questionário de Auto Avaliação” (OECD, sem data), que 

reúne onze regras de governança. O quinto princípio aborda os conhecimentos e as 

habilidades exigidas dos dirigentes das entidades de previdência complementar. As 

exigências são o domínio de conhecimento e da habilidade para assumir as 

responsabilidades que a governança requer, obrigando o administrador do plano a se 

submeter a treinamento adequado e educação continuada.  

 

1.2.5 Reino Unido: Trade Union Congress (TUC)  

O Trade Union Congress (TUC), no Reino Unido, é um bom exemplo do papel 

que os sindicatos podem desempenhar na educação financeira relativo as 

aposentadorias. Os membros dos fundos de pensão são incentivados a se manterem 

informados e qualificados para exercer as suas funções e, para isso, recebem 

treinamentos e informações regulares sobre o mercado e legislação (OCDE, sem 

data). 

 

1.2.6 Polônia 

Em 2003, o governo polonês publicou um guia para o investidor incluindo 

informações básicas sobre como investir no mercado de capital e, no ano seguinte, o 

guia foi atualizado e reeditado (OCDE, sem data). Este guia iniciou uma série de 

folhetos dirigidos, principalmente, a investidores iniciantes, ou seja, aqueles sem 

relações no mercado de capital ou ainda querendo aprender sobre possibilidades de 

investimentos ou para aqueles investidores iniciantes. 

 

1.2.7 Itália 

O Ministério do Trabalho, em parceria com o órgão supervisor dos fundos de 

pensão antes da reforma da previdência, iniciou uma campanha educativa fornecendo 

aos trabalhadores informações sobre a reforma do regime de pensões italianas e 
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sobre as alternativas de planos de previdência privada (OCDE, sem data). A 

campanha educativa possuía um incentivo financeiro do governo e era veiculada nos 

principais meios de comunicação, tais como revistas, jornais, rádio e televisão. Além 

dos meios de comunicação, a campanha também contava com uma central de 

atendimento com operadores para esclarecer as dúvidas da população. 

 

1.2.8 Austrália 

O governo australiano destinou quase 20 milhões ao longo de dois anos para 

iniciativas de educação financeira, campanha esta que inclui atividades que visam 

aumentar a consciência financeira (OCDE, sem data). São elas: uma central de 

atendimento para responder perguntas, um site chamado Super Choice, que, 

traduzido para o Português, seria Super Escolha (www.superchoiceservices.com.au), 

publicações escritas direcionadas aos empregados e empregadores, informando-os 

dos seus direitos e obrigações previstas em lei. Estes dados mundiais baseiam-se nos 

trabalhos da OCDE. 

 

 

1.3 Aposentadoria e Educação Financeira  

 

Como pudemos perceber, a necessidade de educação financeira é cada vez 

mais reconhecida em todo mundo, principalmente em relação a investimentos para 

aposentadoria. De acordo com as pesquisas revisadas da OCDE em cinco países, 

Austrália, Japão, Coreia, Reino Unido e Estados Unidos, isto decorre dos seguintes 

fatos:  

 Os consumidores possuem um baixo nível de compressão financeira;  

 A compreensão financeira está correlacionada com a educação e os 

níveis de renda; 

 Os indivíduos acham que conhecem bastante sobre questões 

financeiras, mas, na verdade, conhecem muito pouco; 

 Os consumidores sentem que a informação financeira é difícil de 

encontrar e entender; 
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Nesse sentido, a educação financeira é particularmente necessária em relação 

a aposentadoria devido à natureza do investimento de longo prazo e a compulsão de 

superar a miopia do indivíduo em relação à poupança. 

Uma possível explicação para este comportamento sugere que os indivíduos 

se mostram incapazes de resistir à tentação de uma recompensa imediata, decidindo 

gastar hoje em vez de poupar para o futuro (LAIBSON; TOBACMAN; HALL; GALE; 

AKERLOF, 1998; MASTROBUONI; WEINBERG, 2009). 

A educação financeira é particularmente necessária para os planos de 

aposentaria devido à complexidade destes produtos face às questões fiscais, 

pressupostos sobre salários futuros e longevidade, dificuldades na avaliação de 

ativos. Uma complexidade que vai além da educação financeira da maioria dos 

investidores (OECD, sem data, p. 5). 

A deficiência nas escolhas do ponto de vista de aposentadoria, para a maioria 

dos americanos, é reflexo da falta de formação para o gerenciamento de suas finanças 

(BERNHEIM, 1998). Clark et al. (2006) também defendem que os indivíduos 

necessitam de conhecimento financeiro para desenvolverem capacidade de tomada 

de decisão ao longo da vida, sendo assim, os indivíduos se tornam cada vez mais 

responsáveis pela sua poupança na aposentadoria.  

Com isso, a educação financeira se torna cada vez mais importante na fase de 

acumulação dos recursos para aposentadoria, principalmente nos planos de 

contribuição definida. Nesses planos os trabalhadores devem escolher não somente 

o valor das contribuições, mas também, em muitos casos, como alocar sua 

contribuição para a aposentadoria. Portanto, os indivíduos precisam entender os 

riscos de volatilidade dos ativos, os riscos de inflação, risco de longevidade e outros.  

A falta ou a insuficiência de conhecimentos financeiros pode causar aumento 

da insegurança em relação ao risco e ao retorno dos fundos de investimentos; 

incapacidade de tomar decisões corretas de investimento, consumo e poupança; e 

adiamento da formação de poupança previdenciária (CLARK et al, 2006). 

De forma geral os participantes escolhem como desejam investir suas 

contribuições em diversos fundos de investimentos. As instituições financeiras 

oferecem fundos em diversas classes de ativos, indo do mais conservador ao mais 
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arrojado e automaticamente oferecendo mais ou menos riscos de volatilidade.  Risco 

em finanças não é a chance de algo dar errado, mas a variação ou volatilidade dos 

possíveis resultados de uma aplicação (MACEDO, 2010, p. 109). Assim, risco pode 

ser a possibilidade de você perder ou ganhar muito dinheiro. 

Indivíduos mais educados financeiramente investem mais em ações 

(LUSARDI, 2007; CAMPBELL, 2006). A não participação em mercados mais 

arriscados como a bolsa de valores, por exemplo, é um erro cometido pelos 

investidores em virtude da falta de diversificação do seu portfólio de ativos 

(CAMPBELL, 206). Para o autor, a aversão ao risco só deveria ocorrer à medida que 

as pessoas acumulam mais riqueza.  

Como um plano de previdência complementar basicamente depende da 

acumulação de recursos provenientes das contribuições e da receita de juros a serem 

capitalizadas em um determinado período de tempo, é muito importante que os 

indivíduos conheçam o valor da contribuição necessária para sua aposentadoria e os 

juros que serão obtidos com o seu portfólio de investimento. Os juros são a 

remuneração do capital investido, ou seja, quando aplicamos o dinheiro por um 

determinado período de tempo, esperamos obter um rendimento. Após este período 

o dinheiro investido se transforma em um valor capitalizado, que chamamos de 

montante, que será a soma do capital principal e o rendimento obtido durante o 

período de aplicação. Desta forma, a taxa de juros é a razão entre o rendimento e o 

capital principal investido. Juros é o rendimento do dinheiro emprestado e representa 

o custo de sua posse, remuneração destinada a pagar ao capitalista o serviço que 

presta ao devedor (MACEDO, 2010, p. 27). 

Para ilustrar como o valor da contribuição e tempo do investimento são 

importantes, acompanhe o exemplo a seguir: imagine um indivíduo que deseja chegar 

aos 60 anos de idade com um saldo acumulado de 1 milhão de reais e, para isso, 

comece a contribuir aos 30 anos de idade. O valor da contribuição é significativamente 

menor do que seria se essa pessoa começasse a contribuir com 40 anos. Isto não 

significa que um plano de previdência para uma pessoa de 40 anos de idade é mais 

caro do que um plano para um indivíduo de 30 anos. Na verdade, quanto mais você 

adiar a decisão de ter um plano de previdência, maior será o seu esforço em virtude 

do tempo de acumulação. Isso porque, além de ter que recompor as contribuições que 
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não foram realizadas no passado, o investidor terá deixado de contar juros 

proporcionado pelo investimento naquele período. 

 

Tabela 3 – Valor de contribuição e tempo do investimento 

Valor da contribuição necessária para atingir um montante de 1 milhão de 

reais, considerando uma taxa de juros real de 4% ao ano. 

Tempo de acumulação em anos Valor da Contribuição em R$  

30 1.459,28 

20 2.748,45 

10 6.816,82 

1 81.843,49 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017  
 

 

Além disso, pesquisas indicam que os indivíduos não estão economizando o 

suficiente para garantir um rendimento adequado na aposentadoria. De acordo com 

um estudo do Employee Benefit Research Institute, quatro em cada dez trabalhadores 

americanos afirmam que não estão poupando nenhum dinheiro para a aposentadoria 

(HELMAN; PALADINO, 2004). Outra pesquisa concluiu que apenas 18% dos grandes 

empregadores nos Estados Unidos estão confiantes de que os seus colaboradores 

estão economizando o suficiente para aposentadoria (HEWITT ASSOCIATES, 2005). 

Cabe destacar também que os fundos de investimentos proporcionam níveis 

diferentes de rentabilidades ao longo tempo em função do cenário econômico e da 

classe de ativos de risco dos fundos. De forma geral essa rentabilidade acumulada 

deverá gerar uma boa parcela da reserva de aposentadoria. Como veremos no 

exemplo a seguir, os efeitos dessa rentabilidade são realmente expressivos ao longo 

do tempo.  

Vamos considerar um indivíduo de 30 anos que investe R$1.500,00 por mês 

durante 30 anos. Admitindo-se que a rentabilidade real da aplicação foi de 4% de juros 

reais ao ano, o valor do montante acumulado ao final desse período seria de 

R$1.027.897,12. Deste montante total, R$487.897,12 são provenientes de juros, 
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enquanto apenas R$540.000,00 refere-se ao valor acumulado pelos investimentos 

mensais. É o poder da taxa de juros, que faz o dinheiro trabalhar para os indivíduos.  

No Brasil, existiu outro agravante para o limitado acúmulo de poupança 

previdenciária por parte da população. O país viveu longos períodos de inflação 

elevada, com forte desvalorização da moeda, o que gerou uma cultura enviesada para 

o presente. Com isso se faz necessário um intenso trabalho de educação financeira 

para mudar este cenário. A preocupação é que os indivíduos podem não ter 

conhecimento suficiente para serem capazes de gerirem estes riscos, com isso a 

educação financeira se torna necessária para entender como esses fatores podem 

afetar os indivíduos. Assim é imperativo que as famílias sejam educadas 

financeiramente.  

A complexidade não fica apenas na fase de acumulação dos recursos para 

aposentadoria. A fase de desacumulação também é muito complexa, pois os 

indivíduos precisam possuir conhecimentos atuariais para escolherem melhor a 

alternativa de renda para se aposentar. Geralmente as instituições financeiras 

oferecem quatro tipos de renda na aposentadoria, descritos a seguir. 

 

Renda vitalícia: consiste em uma renda paga vitalícia e exclusivamente ao 

participante a partir da data de concessão do benefício. O benefício cessa com o 

falecimento do participante. 

 

Renda vitalícia reversível ao cônjuge e aos filhos menores: consiste em uma 

renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão do benefício 

escolhida. Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção desta renda, 

o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição será revertido 

vitaliciamente ao cônjuge e, na falta deste, reversível temporariamente ao(s) 

menor(es) até que complete(m) a idade para maioridade (18, 21 ou 24) estabelecida 

no regulamento e conforme o percentual de reversão estabelecido. 

 

Renda mensal por prazo certo: consiste em uma renda mensal a ser paga por 

um prazo pré-estabelecido ao participante/assistido. 
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Renda temporária:  consiste em uma renda paga temporária e exclusivamente 

ao participante. O benefício cessa com o falecimento do participante ou o fim da 

temporariedade contratada, o que ocorrer primeiro. Cada uma dessas rendas leva em 

consideração a expectativa de vida dos indivíduos para determinar o valor do 

benefício de aposentadoria. No entanto, cada plano ou instituição financeira possui a 

sua tábua de mortalidade aprovada no respectivo órgão regulador.  

 

1.3.1 Tábuas de mortalidade 

Existem vários tipos de tábuas de mortalidade, como a AT-49, AT-83 e a AT-

2000, onde AT quer dizer annuity table e o número refere-se ao ano em que as 

estatísticas passadas começaram a vigorar. Do ponto de vista atuarial, as rendas 

devem levar em consideração a probabilidade de o indivíduo estar vivo, portanto, a 

tábua identifica a quantidade de pessoas vivas anualmente em cada idade, ou seja, 

verifica anualmente as taxas de mortalidade ou de sobrevivência dos indivíduos. 

As tábuas de mortalidade são instrumentos que permitem medir as 

probabilidades de sobrevivência e de morte de uma população em função da idade 

em um determinado momento ou período de tempo (ORTEGA, 1987, p. 5). Cada 

tábua possui um tempo de vida médio, que reflete a expectativa de vida dos 

indivíduos. Em geral, as tábuas mais recentes possuem um tempo de vida médio mais 

alto em virtude dos avanços da medicina. Por exemplo, na tábua AT-49 a expectativa 

de vida aos 60 anos é de 18,5 anos, enquanto que na AT-83 a expectativa é de 22,6 

anos e na tábua AT-2000 é de 24,6. Em resumo, quanto menor a expectativa de vida, 

maior será o valor do benefício de aposentadoria e vice-versa, quanto maior a 

expectativa de vida menor será o benefício de aposentadoria. As tábuas citadas 

referem-se à expectativa de vida dos americanos. 

Em março de 2010, conforme circular SUSEP nº 402/2010, o mercado 

brasileiro passou a ter uma tábua de mortalidade brasileira denominada (BR-EMS). 

Essa tábua foi elaborada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi 

construída com os dados de 23 seguradoras do mercado brasileiro no período de 2004 

a 2006.  
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O fato é que uma das premissas mais importantes para determinar o valor do 

benefício de aposentadoria é a tabua de mortalidade. Portanto a escolha da tábua de 

mortalidade nos planos de previdência é fundamental para determinar o valor do 

benefício. Com isso, se utilizarmos as tábuas mais antigas elas mostrarão o 

comportamento de sobrevivência da época, ou seja, uma expectativa de vida menor 

e, consequentemente, um valor de aposentadoria maior.  

A seguir apresentaremos as comparações das tábuas mais utilizadas pelo 

mercado de previdência, tendo como premissas de cálculo idade de saída 60 anos e 

montante acumulado em R$1.000.000,00 

 

Tabela 4 – Tábuas de mortalidade 

Tábua Atuarial AT 1949  AT 1983  AT 1983 AT 2000 AT 2000 

Juros 6% 4% 0% 4% 0% 

Renda Vitalícia R$ 
                  

8.014,97  

              

5.897,67  

             

3.691,63  

              

5.588,61  

               

3.394,44  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

A complexidade deste estudo para determinar o valor do benefício exigirá 

conhecimentos mínimos atuariais dos indivíduos, o que implicará em mais educação 

financeira dos indivíduos. Além da educação financeira, conceitos da economia 

comportamental serão fundamentais para entender os problemas com as decisões 

de poupança e aposentadoria. Apresentaremos, no próximo capítulo, considerações 

sobre a economia comportamental aplicada ao tema. 
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CAPÍTULO II: ECONOMIA COMPORTAMENTAL E PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 

O regime de previdência complementar é comumente chamado, no Brasil, de 

Previdência Privada, tendo em vista o seu caráter privado (ARRUDA, 2008, p. 15). A 

Previdência Privada é administrada pela iniciativa privada, regida pelo Direito Privado, 

e de caráter facultativo. No Brasil temos também o Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), de caráter obrigatório operado pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e regido pelo Direito Público.  

A Previdência Social, de caráter público e obrigatório, foi mencionada pela 

primeira vez na Constituição de 1891, mas tinha apenas uma característica de 

aposentadoria por invalidez para funcionários a serviço da nação (MARTINS, 2011, p. 

4). Já o tema Previdência Privada surgiu basicamente com a lei nº 6.435, de 1977, a 

qual foi revogada pela lei Complementar nº 109, de 2001. O objetivo almejado com a 

previdência complementar, segundo exposição de motivos desta lei, é o de funcionar 

como instrumento de poupança a longo prazo. A lei nº 6.435 foi o alicerce para que a 

previdência aberta se desenvolvesse e desempenhasse efetivamente a função 

originalmente pela qual foi constituída, incentivando a conscientização de um maior 

número de indivíduos para essa proteção (SANTOS, 2005, p. 48).  

Com a chegada da Constituição Federal de 1988, a estrutura geral de 

previdência no Brasil, ficou composta por três regimes: o Regime Geral de Previdência 

Social, os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos e o Regime de 

Previdência Privada. O Regime Geral de Previdência Social e o Regime dos 

Servidores Públicos são operacionalizados por entidades públicas e são obrigatórios 

e, como regra, seguem o regime financeiro de caixa, isto é, uma geração contribui 

para a outra. Já a Previdência Privada possui uma característica de filiação facultativa 

e autônoma que busca proteção previdenciária ao participante, por meio do regime 

financeiro de capitalização, uma vez que os aportes e as contribuições são investidos 

no mercado e compõem o valor do benefício e pode ser administrada por entidades 

fechadas ou abertas. A diferença básica, presente na lei Complementar nº 109, dispõe 

que as Entidades Abertas de Previdência Complementar, chamadas de EAPC, são 

constituídas na modalidade de sociedade anônima, com fins lucrativos e têm como 

objetivo instituir e operar planos de previdência a quaisquer pessoas físicas. Ao passo 



49 
 
que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, chamadas de EFPC, são 

sem fins lucrativos e são acessíveis, em geral, aos empregados de uma empresa, ou 

grupo de empresas, e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, denominados como patrocinadores. Tais informações estão dispostas, 

respectivamente, nos artigos 36 e 31, da lei complementar nº 109.  

A Constituição Federal de 1988 deixou transparente as diferenças do ponto de 

vista financeiro entre o regime geral de previdência social e o regime da previdência 

privada. No regime geral de Previdência Social foi adotado o regime chamado de 

repartição simples e tendo como princípio a solidariedade, ou seja, as gerações ativas 

de contribuintes sustentam os benefícios dos aposentados e pensionistas do 

presente, ocorrendo, portanto, o chamado mutualismo entre gerações (WEINTRAUB, 

2005, p. 66). Já no Regime da Previdência Privada utiliza-se o regime de 

capitalização, ou seja, o participante investe individualmente em sua conta de 

previdência, de forma independente, afastando, portanto, o princípio da solidariedade 

e, por sua vez, o mutualismo. Com base nisso, definimos no nosso ordenamento 

jurídico que existem três regimes previdenciários: Previdência Social, Previdência 

Privada e o Regime Próprio dos Servidores Públicos. Nosso estudo se limita à 

Previdência Privada.  

Assim, após a caracterização da teoria que serve de alicerce à Previdência 

Complementar por meio da Lei Complementar nº 109, cabe no âmbito desta 

dissertação discutir a importância da educação financeira para a previdência 

complementar.  

 

 

2.1 Alfabetização financeira 
 

 

A alfabetização financeira tem implicações de grande alcance para o 

comportamento de poupança e investimento, afirmação sustentada por alguns 

autores. Bernheim (1997) identifica que nos domicílios que carecem de 

conhecimentos financeiros básicos, os comportamentos de poupança são dominados 
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por regras básicas. Em trabalhos mais recentes, Bernheim e Garret (2003) identificam 

que aqueles indivíduos que estão expostos a educação financeira no ensino médio ou 

no trabalho economizam mais que os indivíduos que não estão expostos a essa 

educação. Da mesma forma, Lusardi e Mitchell (2006 e 2007a) mostram que aqueles 

que exibem baixa literacia financeira são menos propensos a planejar a aposentadoria 

e, como resultado, acumulam muito menos riqueza. Mas o que vem a ser a educação 

financeira?  

Não há consenso na definição do uso das expressões alfabetização, literacia 

ou educação financeira, pois são construções bastante recentes, mas são comumente 

referidas como a capacidade de fazer julgamentos bem informados e tomar decisões 

eficazes sobre o uso e gestão do dinheiro (SCHAGEN; LINES, 1996, p. ii). Esta 

definição foi primeiramente articulada por Sandie Schagen (1996) em um relatório da 

Fundação Nacional para Pesquisa Educacional no Reino Unido – The National 

Foundation for Educational Research (NFER) – e também tem aparecido na Austrália 

desde o primeiro relatório, em 2003, do ANZ Surveys, National Adult Financial Literacy 

Surveys. Mais recentemente, essa definição foi adotada pela Comissão de 

Aposentadoria da Nova Zelândia, em sua Estratégia Nacional de Alfabetização 

Financeira (2012), e pela National Financial Literacy Strategy (2011), da Australian 

Securities & Investments Commission (ASIC). Esta definição reconhece que a literacia 

financeira significa mais do que apenas entender como as coisas funcionam, mas 

também abrange fazer escolhas de maneira inteligente.  

No Reino Unido, o termo “capacidade financeira” tende a ser mais utilizado, em 

vez de literacia financeira. Considera-se que a capacidade financeira compreende 

conceitos mais amplos do que simplesmente conhecimento e que a capacidade 

financeira consiste em três elementos inter-relacionados: conhecimento, habilidades 

e atitude (PALM, 2015). O termo “alfabetização financeira” é mais comumente usado 

em outras competências, o que é evidente pela criação de organizações como a 

Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy, nos Estados Unidos, a Financial 

Literacy Foundation, na Austrália, mas em alguns casos, como na Austrália, a 

referência à literacia financeira é levada a incluir os conceitos mais amplos de 

capacidade financeira utilizados no Reino Unido. 
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Autores como Andrew Worthington (2006) visualizam a alfabetização financeira 

como uma compreensão mais geral da economia e como as decisões domésticas são 

afetadas pelas condições e circunstâncias econômicas, ao passo que outros 

economistas consideram mais o gerenciamento do dinheiro, como o orçamento de 

despesas, poupança, investimentos e seguros (HILGERT; HOGARTH; BEVERLY, 

2003; MANDELL, 2008). Em seu nível mais básico, a literacia financeira refere-se ao 

conhecimento e compreensão de conceitos financeiros, resultando, assim, na 

capacidade de tomar decisões bem informadas, coerentes e eficazes em relação ao 

dinheiro (REMUND, 2010).  

No Contexto Internacional de Educação Financeira – no original, International 

Network on Financial Education (INFE) –, a literacia financeira é definida como “uma 

combinação de conscientização, conhecimento, habilidades, atitudes e 

comportamentos necessários para tomar decisões financeiras sólidas e em, última 

instância, alcançar o bem estar financeiro individual” (OCDE, 2005, p.13).  

A definição da OCDE de educação financeira é “o processo através do qual os 

consumidores/investidores financeiros melhoram a sua compreensão dos produtos, 

conceitos e riscos financeiros e, através da informação, da instrução e/ou do 

aconselhamento objectivo, desenvolvem as competências e a confiança necessárias 

para se tornarem mais conscientes dos riscos financeiros e oportunidades, fazer 

escolhas informadas, saber onde procurar ajuda e tomar outras ações efetivas para 

melhorar seu bem-estar financeiro” (ATKINSON; MESSY, 2012, p.13). 

Esta definição deixa claro que a literacia financeira inclui conhecimento, mas 

também vai mais longe ao incluir atitude, comportamentos e habilidades. A 

importância da tomada de decisão, ou seja, a aplicação de conhecimentos e 

habilidades aos processos da vida real indica que o objetivo maior deve ser o bem-

estar financeiro melhorado (ATKINSON; MESSY, 2011, p. 659). 

Com as definições expostas até o momento da teoria da literacia financeira, o 

nosso próximo passo é conhecer como medir a alfabetização financeira.  

Assim, Atkinson e Messy (2011) argumentam que, para se medir a literacia 

financeira, é necessário criar um conjunto abrangente de perguntas que possam testar 

os níveis de conhecimento, bem como explorar as atitudes comportamentais 

financeiras.  
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Nesse sentido, segundo Palm (2015), o primeiro grupo de perguntas básicas 

para medir a alfabetização financeira foi elaborado por Lusardi e Mitchell (2006, 2007, 

2009), onde estas questões puderam ser testadas em vários outros estudos (PALM, 

2015). Este grupo de questões de múltipla escolha medem a compreensão de como 

funciona os juros compostos, o efeito da inflação e a diversificação de risco e se os 

respondentes sofrem de ilusão do dinheiro. Basicamente esses conceitos resumem 

as transações financeiras básicas dos indivíduos na tomada de decisão financeira do 

dia a dia.  

Dentre as pesquisas que formaram a base da literacia financeira, um estudo 

que se destacou foi o das autoras Annamaria Lusardi e Olivia Mitchell (2006), no qual, 

nos EUA, pessoas com 50 anos ou mais respondiam sobre saúde e aposentadoria, 

intitulado 2004 HRS (Health and Retirement Study). Na última década, este estudo 

serviu de base em várias pesquisas para medir a literacia financeira nos EUA e em 

outros países. Os três principais núcleos do módulo desta pesquisa também foram 

concebidos para a compreensão dos três principais conceitos da literacia financeira: 

juros compostos, o efeito da inflação e a diversificação de risco. Embora as perguntas 

elaboradas por Lusardi e Mitchell para a pesquisa 2004 HRS, nos EUA, tenham se 

tornado rapidamente um padrão internacional na avaliação da literacia financeira, esta 

abordagem continua aberta para identificar quais são as perguntas mais eficazes para 

se medir a literacia financeira.  

As discussões estão sempre abertas a novas descobertas. Em um 

levantamento em 18 estudos diferentes de alfabetização financeira a abordagem 

predominantemente utilizada para operacionalizar o conceito de alfabetização 

financeira é um teste de desempenho que mede o número de respostas corretas 

(HUNG et. al, 2009). Esta abordagem, segundo o autor, foi a mais utilizada nos 

estudos avaliados, embora duas pesquisas tenham adotado metodologias mais 

sofisticas, utilizando a construção de um índice que atribui pesos diferentes a cada 

pergunta (LUSARDI; MITCHELL, 2009; VAN ROOIJ ET AL., 2011). 

Além desses instrumentos, um recente estudo australiano se concentrou na 

alfabetização financeira no contexto da aposentadoria por meio de testes objetivos de 

conhecimento e compreensão financeira básica e avançada. Neste estudo os 

pesquisadores utilizaram as três questões básicas desenvolvidas por Lusardi e 
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Mitchell para medir a literacia financeira e criaram um item específico de investimento 

para aposentadoria. A educação financeira é relevante, pois envolve a arte de 

gerenciar os investimentos, reduzir o orçamento e fomentar a renda. Em suma, a 

educação financeira sugere ser a ferramenta mais adequada para os indivíduos 

gerenciarem os seus próprios recursos financeiros (GALLERY et al., 2011).  

Investidores incultos ou que apresentam ignorância financeira criam vieses de 

comportamentos. É o que afirmam Fox, Bartholomae e Lee (2005). Para ratificar, 

Bernheim (1998) conclui que a maior parte dos americanos apresentam baixa 

capacidade para o gerenciamento de suas finanças pessoais e para a aposentadoria, 

e isso são reflexos dessa deficiência.  

Os indivíduos serão ainda mais responsáveis pela sua renda na aposentadoria 

e, portanto, o conhecimento financeiro será fundamental é a tese reforçada por Clark 

(2006). Ainda segundo o autor, a falta de conhecimento financeiro pode causar o 

atraso da formação de poupança previdenciária. 

A educação financeira, em tese, está mais desenvolvida nos Estados Unidos, 

Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia e alguns países da América Latina e 

da Europa Central e Oriental, pois passaram por algum tipo de reforma em seu 

sistema previdenciário (HOLZMANN; MIRALES, 2005). Esses países perceberam a 

relevância do assunto e, por isso, vêm criando uma série de programas de educação 

financeira. No entanto, mesmo nestes países, os indivíduos, possuem dificuldades no 

planejamento da aposentadoria, existindo uma lacuna de educação financeira 

(LUSARDI; MITCHELL, 2007a). Portanto, vale ratificar que os autores citados 

reforçam a importância da educação financeira como um instrumento de 

desenvolvimento dos países e dos indivíduos.  

 

 

2.2 Economia comportamental 

 

Além da educação financeira, uma abordagem que ganha destaque é a 

economia comportamental. Ganhador do Prêmio Nobel, o autor Herbert Simon, em 

1959, foi o precursor das pesquisas sobre racionalidade limitada, no entanto foi Daniel 
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Kahneman, outro ganhador do Nobel, que pioneiramente integrou insights da 

Psicologia à Ciência Econômica (MELLO, 2015). Foi a partir de então que, ao associar 

os avanços em Psicologia, Neurologia e outras ciências cognitivas à teoria econômica, 

se criou o campo de pesquisa da economia comportamental.  

Ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman realizou durante 

anos diversos estudos sobre a tomada de decisão. O estudo pioneiro que inaugurou 

o campo de pesquisa nesta área foi o de Daniel Kahnemann e Amos Tversky, com o 

artigo Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. O trabalho descreve os 

atalhos simplificadores do pensamento intuitivo e elucida em torno de 20 vieses como 

manifestações dessas heurísticas. A heurística é definida como um “método de 

investigação com base na aproximação progressiva de um problema, de modo que 

cada etapa é considerada provisória” (KAHNEMAN, 2012, p. 14). Os dois autores 

desafiam a ideia que os indivíduos são racionais e, com isso, documentam erros 

sistemáticos advindos do mecanismo cognitivo (KAHNEMAN, 2012, p. 15 e 16). Os 

trabalhos mostravam o quanto a crença de que o homem é racional e capaz de evitar 

os instintos e as emoções, escolhendo sempre a alternativa mais vantajosa dentre 

várias outras alternativas, é ilusória e como, na verdade, estamos sempre expostos a 

muitas influências que podem atrapalhar a nossa capacidade de julgamento e de 

escolhas. Após alguns anos, depois do trabalho de julgamento e vieses, os autores 

começaram a dar atenção para a tomada de decisões sob incerteza e escreveram a 

teoria da perspectiva: uma análise da decisão sob risco. Esta teoria da escolha talvez 

seja a mais influente da economia comportamental (KAHNEMAN, 2012, p. 18).  

Estudiosos de outras disciplinas começaram a achar úteis as ideias de vieses 

e de heurísticas e passaram a utilizá-las em inúmeros campos, entre eles diagnósticos 

médicos, análises judiciais, serviços de inteligência e espionagem, filosofia, finanças, 

estatísticas e estratégias militar. Os vieses cognitivos são provenientes de 

imprecisões ou falhas de raciocínio, de acordo com Kahneman (2012, p. 10). O mais 

interessante é que, com essas descobertas, filósofos e economistas começaram a 

observar uma oportunidade incomum de conhecer possíveis falhas em suas próprias 

opiniões, passando a se questionar sobre a pressuposição imperativa e dominante da 

época de que a mente humana é racional e lógica (KAHNEMAN, 2012, p. 17). 
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A economia comportamental tem como objetivo aperfeiçoar a concepção do 

ser humano tido como racional na teoria econômica tradicional. A noção de 

racionalidade é a ideia de que somos capazes de realizarmos decisões corretas para 

nós mesmos de forma simples (ARIELY, 2009). A racionalidade econômica não 

determina que um indivíduo realize previsões corretas, mas que realize previsões sem 

vieses, o que a economia comportamental ignora (THALER; SUNSTEIN, 2008). Os 

comportamentos irracionais não são aleatórios, pelo contrário, eles são previsíveis e 

sistemáticos, acredita Ariely (2009). É com esse entendimento que o autor estuda a 

fraqueza do ser humano em desistir dos objetivos de longo prazo face aos impulsos, 

dificuldade essa que está presente em diversos problemas, como em manter uma 

dieta, cumprir o planejamento de uma aposentadoria etc. Estas falhas de 

planejamento e autocontrole relacionadas à gratificação imediata e gratificação 

postergada, não percebida na teoria econômica tradicional, traz luz à economia 

comportamental, que constata que os indivíduos são sujeitos a influências de um 

ambiente imediato – chamado de efeitos de contexto – ou outros vieses, como a 

miopia e outras formas de irracionalidade, presentes em nossas decisões e ações 

diárias.  

Por estes motivos os economistas na área de economia comportamental 

substituem a principal hipótese da teoria econômica clássica da racionalidade 

maximizadora pelo princípio da racionalidade limitada. E é partir deste entendimento 

da economia comportamental que dedicaremos um interesse especial ao tema 

relacionado às decisões de aposentadoria.  

Nesse contexto de decisão sob incerteza e racionalidade limitada é que a 

economia comportamental ganha força e outros autores, como Thaler e Sunstein, 

criaram instrumentos que simplificam as escolhas e empurram os indivíduos em 

direção às decisões mais racionais. Os autores também defendem que mudança de 

comportamento desejada pode ser alcançada muitas vezes apenas com o correto 

desenho e aplicação de nudges. Um nudge é uma pequena mudança na maneira 

como as opções são apresentadas e que influenciam nas decisões dos indivíduos de 

tal forma que os vieses sejam neutralizados. A legitimidade dessas informações está 

no livro Nudge: Improving decisions about health, wealth and hapiness (2009), de 

Thaler e Sunstein. 
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É bem possível que entre os dez nudges listados um dos mais importantes seja, 

possivelmente, o nudge da inscrição automática, objeto deste estudo, de acordo com 

o Guia de Economia Comportamental e Experimental (2015, p. 111). Nele os 

indivíduos são inscritos automaticamente em planos de aposentadoria e, com isso, a 

sua poupança pode crescer significativamente. O tema poupança para a 

aposentadoria e arquitetura de escolha dos planos de aposentadoria sob as seguintes 

perspectivas da adesão automática e contribuição automática de forma escalonada é 

discutida por Bernatzi e Thaler (2004, 2013).  

A decisão de aderir a um plano de previdência pode estar sujeita à educação 

financeira ou especialmente aos vieses que a economia comportamental sugere. 

Destacamos a seguir os principais vieses relacionados aos possíveis problemas de 

decisão na adesão ao plano de previdência para a aposentadoria. 

   

 Desconto Hiperbólico: descreve o formato da curva de impaciência em 

todas as ocasiões em que a capacidade de espera cai relevantemente 

em virtude da proximidade daquilo que se almeja (GIANNETTI, 2015). 

Em resumo, damos mais valor a benefícios que são recebidos no 

presente do que benefícios a serem recebidos no futuro.  

 

 Viés do Presente: também relacionado ao desconto hiperbólico, o viés 

do presente refere-se à tendência de dar um peso maior às 

recompensas do presente, subestimando o valor do futuro, dando 

excessivo valor ao hoje e ao agora (GIANNETTI, 2015).  

 

 Autocontrole: conflito intrapessoal entre tentações e a capacidade de 

se autocontrolar. É assim que consideram o autocontrole os autores 

Delaney e Lades (2015).  

 

 Viés de otimismo: é a tendência de supervalorizar a chance de eventos 

positivos e de desvalorizar os eventos negativos (COSENZA, 2016). 

Preferimos acreditar que teremos muito dinheiro e muita saúde do que 

acreditar que podemos sofrer um acidente ou contrair uma doença, por 
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exemplo. Em resumo, acreditamos que o futuro será melhor e que as 

coisas desagradáveis irão apenas acontecer com os outros. 

 

 Procrastinação (miopia): surge da tendência humana a preferir ganhos 

menores, mas imediatos, do que possuir ganhos maiores no futuro 

(MURAMATSU, 2008). Já para Giannetti (2015), o efeito de Miopia 

salienta que os indivíduos podem possuir preferências mais latentes 

para o presente, ou seja, apresentam maior bem-estar com o consumo 

imediato.  

 

 Inércia: estado estável combinado com a inação ou a persistência em 

atitudes (MADRIAN; SHEA, 2001). 

 

 Viés do Status quo: “aversão humana a mudança” tendendo a não 

mudar o comportamento a não ser que o incentivo seja muito forte. É 

assim que Samuelson e Zeckhausen (1988) definem este viés, cuja 

tendência é que os indivíduos se mantenham no seu estado atual, 

mesmo que aparecesse uma situação que proporcionasse um ganho de 

bem-estar.  

 

A presença desses vieses conjugado com a falta de educação financeira 

podem ser uma das explicações para o baixo volume de recursos previdenciários. 

Diante deste cenário, como mitigar esses vieses cognitivos e ampliar a poupança 

previdenciária?  

 

2.2.1 Nudge 

Um dos principais instrumentos da economia comportamental para superar 

esses vieses inconscientes utilizados em decisões que não são consideradas 

racionais é por meio de nudge. A tradução deste termo para o português seria 

“empurrãozinho”. Basicamente um nudge seria um reenquadramento (framing) de 

escolhas, que ajudam os indivíduos a tomar decisões consideradas irracionais. Os 
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nudges são intervenções que têm conseguido resultados importantes na mudança de 

comportamento diante de decisões complexas.  

Nudges podem ser usados como sinais de alerta, como, por exemplo, as figuras 

nas embalagens de cigarros que avisam para os riscos de doenças graves 

(SUNSTEIN, 2013). O autor considera que estas abordagens dos nudges são muito 

eficazes, simples, baratas e tem um potencial de mudar o hábito das pessoas. Thaler 

e Sunstein (2009) definem o termo nudge como arquitetura de escolhas. Esta 

arquitetura seria responsável por organizar o contexto em que as decisões são 

realizadas. Portanto, um nudge é qualquer aspecto da arquitetura de escolha que 

altera o comportamento dos indivíduos de modo previsível sem inibir nenhuma das 

alternativas nem tão pouco alterar seus incentivos econômicos. Por exemplo, colocar 

as frutas da lanchonete da escola em uma vitrine que fique no nível dos olhos das 

crianças, de forma que eles comprem e comam frutas é um nudge. Os autores 

defendem que o uso dos nudges poderia ser a solução de inúmeros problemas nas 

sociedades, isso porque ele é uma intervenção fácil e barata. Em resumo o nudge tem 

como finalidade superar vieses utilizados em decisões que não são consideradas 

racionais, reenquadrando as escolhas possíveis.  

Os efeitos de enquadramento (framing) e efeitos de contexto referem-se à ideia 

de que os indivíduos reagem às informações dependendo da maneira como elas são 

apresentadas (KAHNEMAN; TVERSKY, 2000). Desse modo, as escolhas podem ser 

apresentadas de maneira que ressalte informações positivas ou negativas da mesma 

decisão, o que altera o interesse de cada alternativa. As nossas escolhas com muita 

frequência não se norteiam exclusivamente em suas consequências, pois as escolhas 

são afetadas pelo enquadramento (SUNSTEIN, 2013). Portanto, os efeitos de 

enquadramento, ou ainda, os efeitos de moldura, devem ter atenção especial ao 

conteúdo, mas também a forma da apresentação das informações. Kuhberger (1998), 

observa ainda que, com apenas pequenas ou sutis intervenções no contexto da 

escolha, seria o suficiente para influenciar uma escolha desproporcional. Para Ariely 

(2009), a maioria dos indivíduos não sabe exatamente o que quer a não ser que 

enxergue algo num contexto. Já Kamenica (2012) considera que o contexto ou forma 

de apresentação de uma solução ou alternativa podem ter uma força superior, 

inclusive quando comparado aos incentivos financeiros. Por isso, entender os efeitos 
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de contexto é muito importante para entender a importância do nudge para a 

previdência privada no Brasil.  

 

2.2.2 Nugde para a Previdência Privada no Brasil  

Na Previdência Privada um nudge de sucesso internacional que ajudou a 

combater a presença de procrastinação, inércia e o viés do status quo foi a criação da 

escolha padrão, defaults ou simplesmente adesão automática. De fato, a adesão 

automática como configuração padrão ou simplesmente defaults é um nudge por 

excelência. Madrian e Shea (2001) analisaram o efeito deste nudge nos Estados 

Unidos e constataram que, com a adesão automática em planos americanos 401(K), 

elevou a participação nos planos de previdência privada de 50 para 86% entre os 

funcionários com ao menos um ano de empresa. Além dos Estados Unidos, a adesão 

automática na previdência também foi utilizada por diversos países, com impactos 

positivos nos níveis de adesão. Segundo o relatório de 2014 da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que analisou a adesão 

automática, os percentuais de incremento foram muito positivos. Na Nova Zelândia, 

por exemplo o índice subiu de 19,6%, em 2001, para 64,4%, em 2013. Na Itália, o 

índice foi de 5,7%, em 2001, para 15,9%, em 2013.  

Com o sucesso da adesão automática nos Estados Unidos, Bernartzi e Thaler 

(2004) criaram um novo padrão/default de reajuste/escalonamento automático de 

contribuições para quem já participa de um plano. Nesta modalidade de default criada 

para quem já participa de um plano de previdência, o valor da contribuição é majorado 

de forma gradual e automaticamente quando o participante recebe um aumento de 

salário ou uma promoção de cargo. Este reajuste automático seria uma solução para 

o problema de indivíduos que poupam muito pouco para aposentadoria. Este nudge 

foi adotado num programa chamado Economize Mais no Futuro (Save More 

Tomorrow) e ele teria quadruplicado a taxa de poupança dos participantes, saindo de 

3,5% para 13,6%, em relação ao padrão anterior em que o participante se compromete 

sempre com a mesma contribuição ao plano (BENARTZI; THALER, 2004). Este 

programa funciona da seguinte forma: primeiro, os colaboradores são convidados a 

se comprometerem hoje com o aumento da sua contribuição no futuro. Com isso, o 

autocontrole é mais simples de aceitar quando é adiado do que de forma imediata. 
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Em segundo lugar, os aumentos de contribuição são conectados a aumentos salariais, 

atenuando assim o efeito de aversão a perda, ou seja, a tendência de dar mais peso 

as perdas do que aos ganhos. Sendo assim, como o aumento da contribuição é 

apenas uma parte do aumento salarial, os colaboradores quase não percebem uma 

redução no seu salário. Em 2011, 56% das empresas que ofereciam planos de 

previdência do tipo 401(k) nos Estados Unidos incluem automaticamente seus 

colaboradores e 51% já ofereciam o reajuste automático chamado de Save More 

Tomorrow, de acordo com a consultoria AON Hewitt (BERNATZI; THALLER, 2013). 

Vale ressaltar que estes dois tipos de nudges estão amparados na legislação 

americana, por meio da lei de Proteção à Aposentadoria de 2006 (Pension Protection 

Act). A partir dessas descobertas da economia comportamental, o mundo tem feito o 

uso de nudges com o objetivo de ajudar os indivíduos na tomada de decisões difíceis, 

sem reduzir sua liberdade de escolha ou incentivos econômicos. 

Nesse sentido, o Brasil tem avançado muito pouco no tange a previdência 

complementar. No nosso país apenas uma entidade de previdência complementar 

vem fazendo uso de um destes nudges, devido ao amparo da Lei nº 13.183, de 2015. 

Esta lei especifica decorrente da Medida Provisória nº 676/2015 foi instituída para 

atender somente os planos de benefícios administrados pela Fundação de 

Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais (FUNPRESP). Desde 

de 2013, os novos servidores que possuem salários acima R$5.531,31, valor teto do 

INSS em 2017, podem participar facultativamente do plano de previdência da 

FUNPRESP. Portanto, esses funcionários públicos podem ou não aderir ao plano de 

previdência complementar da união. No entanto, ao aderir a este plano de previdência 

complementar o servidor conta com a vantagem da contrapartida do plano custeado 

pela união de até 100% da sua contribuição. Entre 2013 até o fim de 2015, os novos 

funcionários públicos da união tinham que se manifestar para aderir ao plano de 

previdência complementar, não bastava apenas ingressar no serviço público, tinha 

que solicitar a adesão ao plano. Com a instituição da lei, a partir de 2015, as adesões 

dos servidores passaram a ser automáticas, mas vale ressaltar que adesão continua 

sendo facultativa, a diferença agora é que os servidores devem se manifestar para 

sair do plano de previdência, exatamente ao contrário do que acontecia nos anos 

anteriores. Vale salientar ainda que, caso o participante realmente deseje sair do 

plano, em um prazo de até 90 dias os valores pagos serão integralmente ressarcidos 
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ao participante com correção monetária pelo Índice de Preço Amplo ao Consumidor 

(IPCA). 

De acordo com o relatório anual de 2016 da FUNPRESP, foram mais de 15.050 

novas adesões, uma média de mensal 1.254 novas adesões, o que representa um 

crescimento da ordem de 69,28% em relação a 2015. As adesões automáticas dos 

servidores que ingressaram no serviço público após a Lei nº 13.183, de 05/11/2015, 

apontam para uma taxa de permanência de 85% dos participantes inscritos 

automaticamente. Portanto, existe apenas 15% de pedidos de desistência dos 

participantes que entraram. Esses números mostram a eficácia deste nudge na 

previdência complementar.  

A experiência da FUNPRESP deveria ser replicada no Brasil, no entanto, o 

mercado composto por bancos e entidades de previdência complementar aberta 

entendem que para que isso aconteça o art. 202 da Constituição Federal e a Lei 

Complementar 109, que determinam que a Previdência Complementar é facultativa, 

deveriam ser alterados por meio de lei ou medida provisória, assim como feito pela a 

Lei 13.183, de 2015. A questão jurídica que se coloca é a seguinte: A facultatividade 

do regime de previdência privada complementar determina que a adesão 

obrigatoriamente se dê por meio de uma manifestação de vontade expressa? 

Elemento essencial da noção de facultatividade é a possibilidade de escolha. Assim, 

não nos parece que a facultatividade do regime, prevista na Constituição da 

República, exija, no momento da adesão, uma manifestação de vontade expressa. O 

importante é que, para aderir ou desistir, seja facultada ao indivíduo a possibilidade 

de escolha, e que as alternativas estejam disponíveis e de fácil acesso. Não caberá 

aqui verificar a materialidade constitucional, mas sim a partir dessas referências, 

reforçar a hipótese 3 deste trabalho, já mencionada anteriormente: Quanto os 

indivíduos mais e menos alfabetizados financeiramente aprovam o uso da inscrição 

automática no Brasil. 
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CAPÍTULO III: RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo discorremos sobre os procedimentos metodológicos utilizados 

na coleta e análise dos dados. 

 

 

3.1 Abordagem 

 

Para testar a hipótese de que o conhecimento financeiro dos indivíduos é um 

fator determinante do planejamento de aposentadoria foi realizada uma pesquisa 

quantitativa. Esta pesquisa classifica-se quanto à abordagem como predominante 

quantitativa, pois utiliza dados numéricos e estatísticos para garantir sua 

representatividade (CHIZZOTTI, 2008).  

 

 

3.2 Como foi feita a pesquisa  

 

A metodologia utilizada consistiu em aplicar um questionário on-line explorando 

os dois conceitos da literacia financeira básica e avançada. Na literacia básica foram 

medidos os conhecimentos de taxa de juros, inflação, valor do dinheiro no tempo, 

enquanto na literacia avançada foi avaliado o grau de conhecimento sobre o mercado 

acionário, risco, retorno, diversificação, títulos e fundo mútuos. Essas duas 

mensurações tomaram como base a escala utilizada pelos autores Van Rooij, Lusardi 

e Alessie (2011).  

Também utilizamos, com adaptações, uma questão elaborada pelos autores 

Annamaria Lusardi, David Boisclair e Pierre-Carl Michaud (2014) onde examinamos a 

relação entre alfabetização financeira e planejamento de aposentadoria. Os 

planejadores neste estudo, são definidos como aqueles indivíduos que possuem 

qualquer tipo de poupança voluntária.  
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Além disso, à luz da economia comportamental, inspirados nos trabalhos de 

Richard Thaler, avaliamos como o brasileiro se sentiria com a aplicação de um nugde 

na adesão ao plano de previdência privada. Essa avaliação foi realizada por meio de 

duas questões elaboradas pelo autor da presente dissertação e validadas pelo 

orientador e um membro da banca examinadora durante a qualificação, utilizando uma 

escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1: totalmente insatisfeito, e 5: totalmente 

satisfeito.  

Para isso, foram entrevistadas de forma on-line 226 pessoas. Importante 

destacar que não houve questionário incompleto e/ou descartado. A premissa 

estipulada para o número de entrevistados está diretamente relacionada ao 

orçamento disponível pelo autor para investir na pesquisa. Sendo assim, a empresa 

contratada Opion Box deveria entrevistar, no mínimo, 40 e, no máximo, 65 indivíduos 

divididos por faixa de renda familiar. Os entrevistados deveriam possuir entre 30 e 60 

anos, público-alvo desse trabalho. Essa faixa etária foi escolhida supondo que, a partir 

dos 30 anos, a carreira profissional tende a ficar mais estável financeiramente, levando 

em conta a possibilidade de os indivíduos já terem concluído a faculdade, ou mesmo 

a pós-graduação, apresentando assim maior liquidez para a poupança. Outro dado 

interessante é que, em geral, os estudos atuariais do mercado levam em consideração 

uma carreira de 30 anos em suas simulações para acumulação de poupança, 

portanto, em suma, teríamos dos 30 aos 60 anos como prazo de diferimento para a 

aposentadoria.  

Os entrevistados foram divididos em cotas por classe econômica a partir dos 

rendimentos familiares per capita expressos em reais de acordo com os critérios 

utilizados pela FGV (2014). O questionário também contemplou as perguntas 

sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade e situação de emprego).  

 

 

3.3 Painel Opinion Box 

 

O perfil do painel de respondentes reflete o perfil dos internautas e usuários de 

smartphones brasileiros de acordo com a PNAD/IBGE. São mais de 100 mil pessoas 



64 
 
em mais de 3.000 cidades em todas as regiões do Brasil. Todos os usuários são 

qualificados e cadastrados por CPF e são auditados constantemente pela empresa 

contratada.  

O Opinion Box é o primeiro painel de pesquisa multiplataforma do Brasil, 

disponível na Web ou Mobile. A escolha pelo painel tornou a pesquisa mais simples, 

rápida e eficiente, além de economicamente viável para o autor. De todo o modo, 

sabemos que a escolha do painel traz um viés, uma vez que só trabalhamos com 

indivíduos usuários de internet. Vale ressaltar que os pesquisadores Lusardi, Boisclair 

e Michaud (2014) também fizeram uso de um painel similar em seu estudo no Canadá.  

 

 

3.4 Instrumento e método de coleta 

 

O instrumento de pesquisa foi aplicado por intermédio de um questionário on-

line. No período de 5 a 12 de janeiro de 2018 os respondentes receberam um link 

(www.heapup.com.br/hotSiteJZxdU9sVZW), que foi automaticamente desativado 

após o período da pesquisa. Apresentamos no apêndice o questionário na íntegra. 

O questionário apresentou sete perguntas demográficas, a fim de saber renda, 

escolaridade, sexo, ocupação etc., e 18 questões efetivamente sobre finanças. 

As perguntas de 1 a 15 do questionário foram utilizadas para a medição da 

literacia financeira básica e avançada. Essas duas mensurações, como dito 

anteriormente, tomaram como base a escala utilizada pelos autores Van Rooij, Lusardi 

e Alessie (2011).  

Na questão 16 foram examinados a relação entre alfabetização financeira 

básica e avançada e o planejamento de aposentadoria. Essa pergunta foi adaptada a 

partir da elaborada pelos pesquisadores Lusardi, Boisclair e Michaud (2014). 

Na questão 17 e 18 avaliamos como o brasileiro se sentiria com a aplicação de 

um nugde na adesão ao plano de previdência privada. Estas duas questões são de 

autoria própria, inspiradas nos trabalhos de Richard Thaler.  
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS DADOS 
 

O objetivo deste capítulo é: 

• Realizar uma análise descritiva; 

• Criar e validar a escala para alfabetização financeira; 

• Verificar se o conhecimento financeiro dos indivíduos é um fator 

determinante do planejamento de aposentadoria; 

• Verificar se os indivíduos mais ou menos educados financeiramente 

aprovam o uso da inscrição automática no Brasil; 

Na análise descritiva das variáveis de caracterização e das perguntas foram 

utilizadas as frequências absolutas e relativas. 

A fim de criar indicadores que representassem o conhecimento financeiro 

básico e avançado foram computados os escores das variáveis latentes, utilizando a 

Análise Fatorial com matriz de correlação tetracórica. De acordo com Hair et. al. 

(2009), itens com cargas fatoriais menores que 0,50 devem ser eliminados dos 

constructos, pois ao não contribuir de forma relevante para formação da variável 

latente, prejudica o alcance das suposições básicas para validade e qualidade dos 

indicadores criados para representar o conceito de interesse. 

Quando se utiliza a análise fatorial é importante verificar se a mesma é 

adequada aos dados da pesquisa. Para tanto foi utilizada a medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, que indica a proporção da variância dos 

dados, e que pode ser considerada comum a todas as variáveis. É uma medida que 

varia de 0,0 a 1,0, sendo que quanto mais próximo de 1,0 (unidade), mais apropriada 

será a amostra à aplicação da análise fatorial. É adequado aplicar a Análise Fatorial 

Exploratória ao conjunto de variáveis quando o KMO for maior que 0,50 (Mingoti, 

2005). 

Para analisar a qualidade e validade dos constructos foi verificada a 

dimensionalidade, confiabilidade e validade convergente. Para verificar a validade 

convergente foi utilizado o critério proposto por Fornell e Larcker (1981), que 

representa o percentual médio de variância compartilhada entre o constructo latente 
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e seus itens. Este critério garante a validade convergente para valores da AVE acima 

de 50% (HENSELER et al., 2009) ou 40% no caso de pesquisas exploratórias 

(NUNNALY et al., 1994). Para verificar a confiabilidade foram utilizados os indicadores 

Alfa de Cronbach (A.C.) e Confiabilidade Composta (C.C.) (CHIN et. al, 1998). De 

acordo com Tenenhaus et al. (2005) os indicadores A.C. e C.C. devem apresentar 

valores acima de 0,70 para uma indicação de confiabilidade do constructo, ou valores 

acima de 0,60 no caso de pesquisas exploratórias (HAIR et. al, 2009). A 

dimensionalidade dos constructos foi verificada através do critério de Retas Paralelas 

(HOYLE; DUVAL, 2004).  

A fim de verificar se o conhecimento financeiro dos indivíduos é um fator 

determinante do planejamento de aposentadoria foi utilizado o teste de Mann-Whitney 

(HOLLANDER; WOLFE, 1999), enquanto que, para comparação da classificação dos 

níveis do conhecimento financeiro e o planejamento de aposentadoria, foi utilizado o 

teste Qui-Quadrado (AGRESTI, 2002). 

Para avaliar a relação entre o conhecimento financeiro e a adesão automática 

ao plano de previdência privada foi utilizada a correlação de Spearman (HOLLANDER; 

WOLFE, 1999). A correlação de Spearman é uma medida limitada entre -1 e 1, sendo 

que quanto mais próximo o coeficiente estiver de -1 maior a correlação negativa e 

quanto mais próximo o coeficiente estiver de 1 maior a correlação positiva. Uma 

correlação de Spearman não significativa representa um coeficiente de correlação 

estatisticamente igual à zero, ou seja, não existe correlação entre as duas variáveis 

testadas. Já para analisar a comparação entre a classificação dos níveis do 

conhecimento financeiro e a adesão automática ao plano de previdência privada foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis e, nas comparações múltiplas, foi utilizado o teste 

de Nemenyi (HOLLANDER; WOLFE, 1999). 

A correlação de Spearman foi utilizada novamente para avaliar a relação entre 

os indicadores e as variáveis caracterizadoras ordinais, enquanto que para as 

variáveis caracterizadoras qualitativas foram utilizados também o teste de Kruskal-

Wallis e Mann-Whitney. 

O software utilizado nas análises foi o R (versão 3.4.1). 
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4.1 Análise Descritiva 

 

Na Tabela 5 é apresentada a descrição das variáveis caracterizadoras dos 

indivíduos. Sendo assim, pode-se destacar que: 

 A maioria dos indivíduos (53,54%) é do sexo feminino. 

 A maioria da população feminina da pesquisa reflete uma caracteristica 

da pirâmide etária do Brasil, cujo percental é de 50,67% de mulheres, enquanto 

o de homens é de 49,33%, de acordo com o IBGE (2018). 

 59,29% dos indivíduos tem idade entre 30 e 39 anos. 

 A maior parcela da população do Brasil também encontra-se nessa faixa 

etária, entre 30 e 39 anos, conforme demonstrado nos dados da pirâmide etária 

do Brasil, de acordo com o IBGE (2018). 

 A maioria dos indivíduos (27,43%) tem renda familiar acima de 

R$11.262,00. Boa parte dos respondentes (26,99%) apresenta renda familiar 

de R$2.005 a R$8.640, mesma porcentagem dos que têm renda familiar entre 

R$8.641 e R$11.261. 

 30,09% dos indivíduos reside no estado de São Paulo. 

 A maioria dos respondentes (56,19%) reside na capital do estado. 

 38,50% dos respondentes tem graduação superior e 30,97% possui pós-

graduação. 

 29,65% dos respondentes é funcionário de empresa privada e 26,55% 

dos indivíduos é funcionário público. 

 No teste de comparação entre ocupação veremos que os indivíduos que 

são funcionários públicos apresentaram o indicador de conhecimento financeiro 

maior que os indivíduos da iniciativa privada. 

 

Tabela 5 – Análise descritiva do perfil dos indivíduos 

Variáveis N % 

Sexo 
Masculino 105 46,46% 

Feminino 121 53,54% 

Faixa Etária De 30 a 39 anos 134 59,29% 
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De 40 a 49 anos 62 27,43% 

De 50 a 60 anos 30 13,27% 

Renda Familiar  

De R$1.255 a R$2.004 42 18,58% 

De R$2.005 a R$8.640 61 26,99% 

De R$8.641 aR$11.261 61 26,99% 

Mais de R$11.262 62 27,43% 

Estado de Residência 

Amapá 1 0,44% 

Amazonas 1 0,44% 

Bahia 15 6,64% 

Ceará 17 7,52% 

Distrito Federal 7 3,10% 

Espírito Santo 2 0,88% 

Goiás 3 1,33% 

Maranhão 1 0,44% 

Mato Grosso 3 1,33% 

Mato Grosso do Sul 3 1,33% 

Minas Gerais 24 10,62% 

Pará 2 0,88% 

Paraíba 1 0,44% 

Paraná 14 6,19% 

Pernambuco 18 7,96% 

Piauí 2 0,88% 

Rio de Janeiro 16 7,08% 

Rio Grande do Norte  6 2,65% 

Rio Grande do Sul 12 5,31% 

Rondônia 3 1,33% 

Santa Catarina 5 2,21% 

São Paulo 68 30,09% 

Tocantins 2 0,88% 

Cidade 
Capital 127 56,19% 

Região metropolitana 46 20,35% 
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Interior do Estado 53 23,45% 

Grau de Escolaridade 

Ensino Infantil 1 0,44% 

Ensino Fundamental 7 3,10% 

Ensino Médio 43 19,03% 

Ensino Técnico 18 7,96% 

Superior Graduação 87 38,50% 

Pós-Graduação 70 30,97% 

Ocupação 

Funcionário de empresa privada 67 29,65% 

Funcionário público 60 26,55% 

Autônomo 48 21,24% 

Empresário/Comerciante 16 7,08% 

Profissional Liberal  14 6,19% 

Estudante/Universitário 3 1,33% 

Dona de Casa 9 3,98% 

Atualmente Desempregado 9 3,98% 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
 

Na Tabela 6 é apresentada a descrição das perguntas relacionadas à educação 

financeira, enquanto que o Gráfico 2 ilustra estes resultados. Sendo assim, pode-se 

destacar que: 

 Em relação à Educação Financeira Básica, a maioria dos indivíduos acertou 

todas as questões deste bloco, sendo a pergunta P1 (“Suponha que você 

tivesse R$100,00 em uma conta de poupança e que a taxa de juros fosse 

2% ao ano. Depois de 5 anos, quanto você acha que teria nessa conta se 

tivesse deixado seu dinheiro lá, sem mexer nele?”) a de maior percentual 

de acertos (79,65%) e a pergunta P5 (“Suponha que em 2018, sua renda 

dobre e que os preços de todos os bens dobrem também. Em 2018, quanto 

você conseguirá comprar com sua renda?”) a de menor percentual de 

acertos (60,62%). 

 Em relação às perguntas da Educação Financeira Avançada, os indivíduos 

acertaram as perguntas P6 (“Qual afirmação descreve melhor a principal 
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função do mercado de ações?”), P7 (“O que acontece quando alguém 

compra a ação da empresa B na Bolsa?”), P11 (“Normalmente, qual ativo 

tem maiores oscilações em seus preços ao longo do tempo?”), P12 

(“Quando um investidor distribui seu dinheiro entre diferentes ativos, em 

geral, o risco de perder dinheiro:”) e P14 (“Os investimentos em ações são, 

normalmente, mais arriscados do que em títulos de renda fixa.”), sendo a 

P14 a pergunta com o maior percentual de acertos (80,09%). Os 

respondentes tenderam a errar as perguntas P9 (“O que acontece se 

alguém compra uma debênture/título da empresa B?”), P10 

(“Considerando-se um longo período de tempo (por exemplo, 10 ou 20 

anos), qual o ativo que normalmente apresenta o maior retorno?”), P13 (“Se 

você comprar um título público federal do governo que vence em 10 anos, 

isso significa que você não pode vendê-lo antes do prazo sem incorrer em 

penalidades.”) e P15 (“Se a taxa de juros cai, o preço dos títulos públicos 

pré-fixados?”). Em relação à pergunta P8 (“Qual declaração sobre fundos 

de investimento mútuos é verdadeira?”), boa parte dos indivíduos não 

soube responder (30,97%) e 19,47% dos indivíduos responderam de forma 

errada. A questão P15 foi a que apresentou o menor percentual de 

respostas corretas (16,81%).  

 

Tabela 6 – Descrição das perguntas relacionadas à educação financeira 

Perguntas 
Correto Incorreto Não sabe 

Se recusa a 
responder 

N % N % N % N % 

Educação 
Financeira Básica 

P1 180 79,65% 31 13,72% 12 5,31% 3 1,33% 

P2 151 66,81% 63 27,88% 9 3,98% 3 1,33% 

P3 163 72,12% 39 17,26% 18 7,96% 6 2,65% 

P4 158 69,91% 59 26,11% 8 3,54% 1 0,44% 

P5 137 60,62% 82 36,28% 5 2,21% 2 0,88% 

Educação 
Financeira 
Avançada 

P6 139 61,50% 56 24,78% 27 11,95% 4 1,77% 

P7 168 74,34% 41 18,14% 14 6,19% 3 1,33% 

P8 102 45,13% 44 19,47% 70 30,97% 10 4,42% 
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P9 79 34,96% 91 40,27% 54 23,89% 2 0,88% 

P10 92 40,71% 109 48,23% 21 9,29% 4 1,77% 

P11 176 77,88% 31 13,72% 17 7,52% 2 0,88% 

P12 142 62,83% 58 25,66% 25 11,06% 1 0,44% 

P13 62 27,43% 102 45,13% 57 25,22% 5 2,21% 

P14 181 80,09% 20 8,85% 23 10,18% 2 0,88% 

P15 38 16,81% 117 51,77% 61 26,99% 10 4,42% 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
 

 

 

Gráfico 2 – Descrição das perguntas relacionadas à educação financeira 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

 

Na Tabela 7 é apresentada a descrição das perguntas relacionadas ao 

planejamento à aceitação da previdência privada. Dessa maneira, cabe destacar que: 

 Em relação ao planejamento da aposentadoria, a maioria dos indivíduos 

apresentou a poupança como investimento reservado para o futuro. Além 

disso, considerando os indivíduos que apresentaram mais de um tipo de 

investimento para o futuro, 100% deles teve previdência privada. 

 Na questão P17 (“A sua empresa possui um plano de previdência privada, 

facultativo. Os funcionários podem ou não aderir a esse plano de 

previdência onde a cada R$10,00 que eles contribuírem, a empresa 

colocará mais R$10,00.”), a maioria dos indivíduos (38,05%) ficaram 

satisfeitos e boa parte (28,32%) ficaram totalmente satisfeitos.  

 A maioria dos indivíduos (44,25%) ficou satisfeito com a pergunta P18 

(“Considere que você foi admitido hoje pela sua empresa e após um ano 
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você descobre que possui um valor razoável depositado por você e pela 

empresa (A cada R$10,00 seus a empresa colocou mais R$10,00).”) e boa 

parte (30,97%) ficou totalmente satisfeito. 

 

Tabela 7 – Descrição das perguntas relacionadas ao planejamento e aceitação da previdência privada 

Variáveis N % 

P16 

Poupança 128 56,64% 

Fundos de Renda Fixa ou Ações 35 15,49% 

Previdência Privada 16 7,08% 

 Atualmente, não há economias ou investimentos reservados para o futuro 47 20,80% 

P16 Previdência Privada 14 100,00% 

P17 

Totalmente Satisfeito 64 28,32% 

Satisfeito 86 38,05% 

Nem satisfeito nem insatisfeito 49 21,68% 

Insatisfeito 25 11,06% 

Totalmente Insatisfeito 2 0,88% 

P18 

Totalmente Satisfeito 70 30,97% 

Satisfeito 100 44,25% 

Nem satisfeito nem insatisfeito 30 13,27% 

Insatisfeito 23 10,18% 

Totalmente Insatisfeito 3 1,33% 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
 

 

4.1.1 Criação e validação dos indicadores de Educação Financeira 

 

A fim de criar indicadores que representassem o conhecimento financeiro 

básico e avançado foram computados os escores das variáveis latentes, utilizando a 

Análise Fatorial com matriz de correlação tetracórica. De acordo com Hair et al. (2009), 

itens com cargas fatoriais menores que 0,50 devem ser eliminados dos constructos, 

pois ao não contribuir de forma relevante para formação da variável latente, prejudica 
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o alcance das suposições básicas para validade e qualidade dos indicadores criados 

para representar o conceito de interesse. 

A Tabela 8 apresenta a Análise Fatorial desses dois constructos. Observa-se 

que, apesar da pergunta P3 do constructo de educação financeira básica ter 

apresentado carga fatorial satisfatória, optou-se por retirá-la do modelo, pois o mesmo 

não estava sendo validado. Já as perguntas P10 e P15 do constructo educação 

financeira avançada foram retiradas do modelo por não apresentarem carga fatorial 

superior a 0,50.  

 

Tabela 8 – Análise Fatorial 

Constructos Perguntas 
Modelo Inicial Modelo Final 

C.F.¹ Com.² Peso C.F.¹ Com.² Peso 

Educação 
Financeira Básica 

P1 0,88 0,60 0,45 0,86 0,59 0,47 

P2 0,60 0,28 0,31 0,63 0,32 0,35 

P3 0,50 0,19 0,26 - - - 

P4 0,59 0,28 0,31 0,65 0,33 0,36 

P5 0,67 0,36 0,35 0,69 0,38 0,38 

Educação 
Financeira 
Avançada 

P6 0,58 0,25 0,21 0,59 0,26 0,21 

P7 0,60 0,26 0,21 0,59 0,25 0,21 

P8 0,65 0,30 0,23 0,62 0,28 0,22 

P9 0,57 0,23 0,20 0,58 0,23 0,20 

P10 0,19 0,03 0,07 - - - 

P11 0,77 0,41 0,26 0,79 0,44 0,27 

P12 0,75 0,42 0,27 0,75 0,42 0,27 

P13 0,52 0,17 0,17 0,52 0,17 0,17 

P14 0,73 0,36 0,25 0,73 0,36 0,25 

P15 0,12 0,01 0,04 - - - 

¹Carga Fatorial; ²Comunalidade. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

 



75 
 

 

Quando se utiliza a solução fatorial é importante verificar se a mesma é 

adequada aos dados da pesquisa. Para tanto foi utilizada a medida de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, que indica a proporção da variância dos 

dados, e que pode ser considerada comum a todas as variáveis. É uma medida que 

varia de 0,0 a 1,0, sendo que quanto mais próximo de 1,0 (unidade), mais apropriada 

será a amostra à aplicação da análise fatorial. É adequado aplicar a Análise Fatorial 

Exploratória ao conjunto de variáveis quando o KMO for maior que 0,50.  

Para analisar a qualidade e validade dos constructos, foi verificada a 

dimensionalidade, confiabilidade e validade convergente. Para verificar a validade 

convergente foi utilizado o critério proposto por Fornell e Larcker (1981) que 

representa o percentual médio de variância compartilhada entre o constructo latente 

e seus itens. Este critério garante a validade convergente para valores da AVE acima 

de 50% ou 40% no caso de pesquisas exploratórias. Para verificar a confiabilidade 

foram utilizados os indicadores Alfa de Cronbach (A.C.) e Confiabilidade Composta 

(C.C.). De acordo com Tenenhaus et al. (2005) os indicadores A.C. e C.C. devem 

apresentar valores acima de 0,70 para uma indicação de confiabilidade do constructo, 

ou valores acima de 0,60 no caso de pesquisas exploratórias. A dimensionalidade dos 

constructos foi verificada através do critério de Retas Paralelas.  

A Tabela 9 apresenta a verificação das medidas de validade e qualidade dos 

constructos. Dessa forma, tem-se que: 

 Os constructos apresentaram validação convergente (AVE > 0,50). 

 Os constructos apresentaram Alfa de Cronbach (AC) ou Confiabilidade 

Composta (CC) acima de 0,60, ou seja, todos apresentaram os níveis exigidos 

de confiabilidade. 

 Nos constructos o ajuste da Análise Fatorial foi adequado, uma vez que 

todos os KMO foram maiores a 0,50. 

 Ambos os constructos foram unidimensionais pelo critério de Retas 

Paralelas. 
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Tabela 9 – Validação dos constructos de primeira ordem 

Constructo Itens AC¹ C.C.² Dim.³ AVE4 KMO5 

Educação Financeira Básica 4 0,49 0,67 1 0,51 0,60 

Educação Financeira Avançada 8 0,66 0,56 1 0,43 0,76 

¹Alfa de Cronbach; ²Confiabilidade Composta; ³Dimensionalidade; 4Variância Extraída; 
5Adequação da amostra. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

Os escores das variáveis latentes foram computadas utilizando a Análise 

Fatorial com matriz de correlação tetracórica. Cabe ressaltar que a escala dos 

indicadores do conhecimento financeiro básico variou de 0 a 1, a escala do 

conhecimento financeiro avançado variou de 0 a 2 e a escala do conhecimento total 

variou de 0 a 3, uma vez que foi atribuído peso 1 para os acertos das perguntas 

relacionadas à educação financeira básica, enquanto que os acertos das perguntas 

relacionadas à educação financeira avançada receberam peso 2 e o indicador total 

correspondeu à soma dos indicadores básico e avançado. Além disso, de acordo com 

a classificação estabelecida por Chen e Volpe (1998), os respondentes foram 

classificados como detentores de baixo nível de educação financeira (pontuação 

inferior a 60% do máximo, ou seja, pontuação inferior a 0,60 na educação inferior 

básica, pontuação inferior a 1,2 na educação avançada e pontuação inferior a 1,8 do 

indicador total), nível mediando de educação financeira (entre 60% e 79% da 

pontuação máxima, ou seja, pontuação entre 0,60 e 0,79 da educação básica, 

pontuação entre 1,20 e 1,58 da educação avançada e pontuação entre 1,80 e 2,37 do 

indicador total) e alto nível de educação financeira (acima de 80% da pontuação 

máxima, ou seja, pontuação superior a 0,80 da educação básica, pontuação superior 

acima de 1,60 da educação avançada e pontuação superior a 2,40 do indicador total).  

A Tabela 10 apresenta uma análise descritiva dos indicadores criados. Logo, 

pode-se observar que a média do indicador da educação financeira básica foi de 0,70, 

a média do indicador da educação financeira avançada foi de 1,20 e a média do 

indicador total foi de 1,90.  
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Tabela 10 – Descrição dos indicadores 

Indicador Média D.P. I.C. - 95%¹ 

Conhecimento Financeiro Básico 0,70 0,29 [0,66; 0,74] 

Conhecimento Financeiro Avançado 1,20 0,50 [1,14; 1,27] 

Conhecimento Financeiro Total 1,90 0,68 [1,81; 1,99] 

¹Intervalo de confiança bootstrap.  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

Na Tabela 11 é apresentada a descrição dos indicadores de acordo com a 

classificação estabelecida por Chen e Volpe (1998), enquanto que o Gráfico 3 ilustra 

estes resultados.  

 Em relação ao indicador de conhecimento financeiro básico, 34,51% dos 

indivíduos foram classificados como detentores de baixo nível de educação 

financeira, 33,63% foram classificados como detentores do nível mediano de 

educação financeira e 31,86% dos indivíduos foram classificados como 

detentores de alto nível de educação financeira.  

 A maioria dos indivíduos (43,81%) foi classificado como detentor de 

baixo nível do conhecimento financeiro avançado, 31,86% dos respondentes 

foi classificado como detentor de nível mediano do conhecimento financeiro 

avançado e 24,34% dos respondentes foram classificados como detentores de 

alto nível do conhecimento financeiro avançado. 

 Em relação ao indicador de conhecimento financeiro total, 40,71% dos 

indivíduos foram classificados como detentores de baixo nível da educação 

financeira, 32,30% dos respondentes foram classificados como detentores do 

nível mediano da educação financeira e 26,99% dos indivíduos foram 

classificados como detentores de alto nível de educação financeira. 

 

Tabela 11 – Descrição da classificação dos níveis de educação financeira 

Indicador Classificação N % 

Conhecimento Financeiro 
Básico 

Baixo nível de educação financeira 78 34,51% 

Nível mediano de educação financeira  76 33,63% 
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Alto nível de educação financeira 72 31,86% 

Conhecimento Financeiro 
Avançado 

Baixo nível de educação financeira 99 43,81% 

Nível mediano de educação financeira  72 31,86% 

Alto nível de educação financeira 55 24,34% 

Conhecimento Financeiro 
Total 

Baixo nível de educação financeira 92 40,71% 

Nível mediano de educação financeira  73 32,30% 

Alto nível de educação financeira 61 26,99% 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
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Gráfico 3 – Descrição da classificação dos níveis de educação financeira 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

Nossos achados confirmam aqueles fornecidos por Bernheim (1995, 1998), um 

dos primeiros a alertar sobre a falta de alfabetização financeira entre poupadores e 

investidores. Recentemente, em um estudo realizado na Holanda, observou-se que, 

embora muitos respondentes tenham respondido algumas perguntas corretamente, 

apenas 40,2% dos inquiridos forneceram a resposta correta para as cinco questões 

de literacia básica. Especificamente para as questões avançadas, o número de 

respostas corretas é muito mais baixo também. A pesquisa mostra que apenas 5% 

dos entrevistados puderam responder corretamente todas as 11 questões avançadas 

de alfabetização, enquanto que a fração de respostas incorretas ou “não sei” em várias 

questões é considerável (VAN ROOIJ; LUSARDI; ALESSIE, 2012).  

Christelis, Jappelli e Padula (LUSARDI; MITCHELL, 2007a) também 

documentaram que os entrevistados em várias nações europeias também tiveram 

escassos resultados em termos de literacia financeira. 

Além da Europa, a falta de literacia financeira também foi confirmada na 

população americana pelos autores Hilgert e Hogarth (2002).  
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4.2 Comparação dos Indicadores 

 

 

4.2.1 Planejamento da Aposentadoria 

A Tabela 12 apresenta a relação entre o conhecimento financeiro básico e 

avançado e o planejamento de aposentadoria. Cabe ressaltar que a questão P16 foi 

categorizada em planejadores (indivíduos que tem algum tipo de investimento) e não 

planejadores (indivíduos que não tem nenhum tipo de investimento). O Gráfico 4 

ilustra estes resultados. Sendo assim, pode-se concluir que: 

 Os indivíduos considerados planejadores apresentaram o indicador de 

conhecimento financeiro avançado significativamente maior (valor-p=0,001) 

que os indivíduos não planejadores. 

 Os indivíduos considerados planejadores apresentaram o indicador 

financeiro total significativamente maior (valor-p=0,004) que os indivíduos 

não planejadores. 

 

Tabela 12 – Comparação do conhecimento financeiro básico e avançado entre o planejamento da 
aposentadoria 

Indicadores Variáveis N Média E.P. 1º Q. 2º Q. 3º Q.  Valor-p¹ 

Conhecimento Financeiro 
Básico 

Planejadores 179 0,71 0,02 0,53 0,77 1,00 
0,177 

Não planejadores 47 0,65 0,05 0,46 0,76 1,00 

Conhecimento Financeiro 
Avançado 

Planejadores 179 1,26 0,04 0,99 1,34 1,59 
0,001 

Não planejadores 47 0,99 0,07 0,73 1,05 1,32 

Conhecimento Financeiro 
Total 

Planejadores 179 1,97 0,05 1,53 2,08 2,54 
0,004 

Não planejadores 47 1,64 0,10 1,28 1,75 2,00 

¹Mann-Whitney. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Bloxpot entre o conhecimento financeiro e o planejamento da aposentadoria 

Conhec. Financeiro Básico 
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

Na Tabela 13 é apresentada a comparação da classificação do conhecimento 

financeiro básico e avançado dos indivíduos e o planejamento de aposentadoria. 

Dessa maneira, tem-se que: 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,026) entre os níveis do 

conhecimento financeiro básico e o planejamento de aposentadoria, sendo 

que a maioria dos indivíduos planejadores tem nível mediano do 

conhecimento financeiro básico (37,40%), enquanto que a maioria dos 

indivíduos não planejadores tem baixo nível de conhecimento financeiro 

básico (48,90%). 

   Conhec. Financeiro Avançado 

Conhec. Financeiro Total 



82 
 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,000) entre os níveis do 

conhecimento financeiro avançado e o planejamento de aposentadoria, 

sendo que a proporção dos indivíduos planejadores com nível mediano do 

conhecimento financeiro avançado (37,40%) foi bem menor que o 

percentual de indivíduos não planejadores com baixo nível de conhecimento 

financeiro avançado (70,20%). 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,021) entre os níveis do 

conhecimento financeiro total e o planejamento de aposentadoria, sendo 

que a proporção dos indivíduos planejadores com baixo nível do 

conhecimento financeiro total (37,40%) foi bem menor que o percentual de 

indivíduos não planejadores com baixo nível de conhecimento financeiro 

total (61,20%). 

De acordo os autores Boisclair, David e Lusardi (2014), o planejamento de 

aposentadoria está fortemente associado à literacia financeira. Para contextualizar 

esta afirmação, o estudo realizado no Canadá aponta que, para aqueles indivíduos 

que responderam corretamente a todas as três perguntas de literacia financeira 

básica, ele é dez pontos percentuais mais propensos a ter um plano de previdência 

privada.  

Pesquisas anteriores de muitos países ao redor do mundo mostram não só que 

os indivíduos apresentam baixos níveis de alfabetização financeira, mas também que 

o analfabetismo financeiro pode ser vinculado à falta de planejamento financeiro e 

recursos insuficientes na aposentadoria (LUSARDI; MITCHELL, 2011, 2014). 

Os resultados do painel Rand American Life (ALP) apontam que os menos 

alfabetizados financeiramente também são os que menos planejam a aposentadoria 

(LUSARDI; MITCHELL, 2007b).  

Assim, o efeito da literacia financeira no patrimônio líquido total pode estar 

relacionado com a capacidade de planejar (VAN ROOIJ et al, 2012).  

 

Tabela 13 – Comparação da classificação do conhecimento financeiro dos indivíduos e o 
planejamento de aposentadoria  

Conhecimento financeiro\Planejamento 
de aposentadoria 

Planejadores Não planejadores 
Valor-p¹ 

N % N % 
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Conhecimento financeiro 
básico 

Baixo Nível 55 30,70% 23 48,90% 

0,026 Nível Mediano 67 37,40% 9 19,10% 

Alto Nível 57 31,80% 15 31,90% 

Conhecimento financeiro 
avançado 

Baixo Nível 66 36,90% 33 70,20% 

0,000 Nível Mediano 64 35,80% 8 17,00% 

Alto Nível 49 27,40% 6 12,80% 

Conhecimento financeiro 
total 

Baixo Nível 65 36,30% 27 57,40% 

0,021 Nível Mediano 60 33,50% 13 27,70% 

Alto Nível 54 30,20% 7 14,90% 

¹ Qui-quadrado. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
 

Gráfico 5 – Comparação da classificação do conhecimento financeiro dos indivíduos e o 
planejamento de aposentadoria 
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

 

4.2.2 Adesão automática ao plano de previdência privada 

A Tabela 14 apresenta a correlação entre os indicadores de conhecimento 

financeiro e as perguntas relacionadas ao plano de previdência privada. Cabe 

ressaltar que as escalas das perguntas P17 e P18 foram invertidas como sendo 1 

(totalmente insatisfeito) e 5 (totalmente satisfeito). Além disso, observa-se pelo Gráfico 

6 que quanto maior e mais próximo da cor azul escuro estiverem os círculos, maior 

tende a ser a correlação entre os itens. Cabe ressaltar que a cor azul indica correlação 

positiva, enquanto que a cor vermelha indica correlação negativa. Dessa forma, pode-

se concluir que: 

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,14; valor-p=0,030) entre 

o indicador de conhecimento financeiro básica e a perguntar P17, 

sendo que quanto maior for o indicador de conhecimento financeiro 

básico, maior tende a ser a satisfação do indivíduo com a adesão ao 

plano de previdência privada e vice-versa. 

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,15; valor-p=0,026) entre 

o indicador de conhecimento financeiro básico e a perguntar P18, 

sendo que quanto maior for o indicador de conhecimento financeiro 
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básico, maior tende a ser a satisfação do indivíduo com a adesão ao 

plano de previdência privada e vice-versa. 

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,15; valor-p=0,027) entre 

o indicador de conhecimento financeiro avançado e a perguntar P17, 

sendo que quanto maior for o indicador de conhecimento financeiro 

avançado, maior tende a ser a satisfação do indivíduo com a adesão 

ao plano de previdência privada e vice-versa. 

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,18; valor-p=0,007) entre 

o indicador de conhecimento financeiro avançado e a perguntar P18, 

sendo que quanto maior for o indicador de conhecimento financeiro 

avançado, maior tende a ser a satisfação do indivíduo com a adesão 

ao plano de previdência privada e vice-versa. 

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,16; valor-p=0,013) entre 

o indicador de conhecimento financeiro total e a perguntar P17 – I, 

sendo que quanto maior for o indicador de conhecimento financeiro 

avançado, maior tende a ser a satisfação do indivíduo com a adesão 

ao plano de previdência privada e vice-versa. 

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,19; valor-p=0,004) entre 

o indicador de conhecimento financeiro total e a perguntar P18 – I, 

sendo que quanto maior for o indicador de conhecimento financeiro 

total, maior tende a ser a satisfação do indivíduo com a adesão ao 

plano de previdência privada e vice-versa. 

 

Tabela 14 – Correlação entre os indicadores de educação financeira e a adesão ao 
plano de previdência privada 

Indicador\Perguntas 
P17 P18 

r - (valor-p)¹ r - (valor-p)¹ 

Conhecimento Financeiro Básico 0,14 (0,030) 0,15 (0,026) 

Conhecimento Financeiro Avançado 0,15 (0,027) 0,18 (0,007) 

Conhecimento Financeiro Avançado 0,16 (0,013) 0,19 (0,004) 

¹Correlação de Spearman – (valor-p). 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
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Gráfico 6 – Correlação entre os indicadores do conhecimento financeiro e a adesão ao plano de 
previdência privada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

A Tabela 15 mostra a comparação dos níveis do conhecimento financeiro e a 

adesão automática ao plano de previdência privada, o Gráfico 7 ilustra estes 

resultados. Dessa forma, pode-se destacar que: 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,019) entre a questão P17 – I e os 

níveis de conhecimento financeiro básico, sendo que pelo teste de 

comparação múltipla os indivíduos com conhecimento financeiro mediano 

apresentaram uma satisfação significativamente maior que os indivíduos 

com baixo nível de conhecimento financeiro. 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,044) entre a questão P17 – I e os 

níveis de conhecimento financeiro avançado, sendo que, pelo teste de 

comparação múltipla, os indivíduos com conhecimento mediano 

apresentaram significativamente uma maior satisfação da pergunta P17 – I 

em relação aos indivíduos detentores de baixo nível do conhecimento 

financeiro avançado. 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,030) entre a questão P17 – I e os 

níveis de conhecimento financeiro total, sendo que pelo teste de 

comparação múltipla os indivíduos com alto nível de conhecimento 
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apresentaram significativamente uma maior satisfação da pergunta P17 – I 

em relação aos indivíduos detentores de baixo nível do conhecimento 

financeiro total. 

 

Tabela 15 – Comparação entre os níveis do conhecimento financeiro e a adesão ao plano de 
previdência privada – P17 - I 

Indicador Conhecimento Financeiro N Média E.P. 1º Q. 2º Q. 3º Q. Valor-p¹ 

Conhecimento 
financeiro básico 

Baixo Nível 78 3,59 0,11 3,00 4,00 4,00 

0,019 Nível Mediano 76 3,96 0,11 3,00 4,00 5,00 

Alto Nível 72 3,92 0,13 3,00 4,00 5,00 

Conhecimento 
financeiro avançado 

Baixo Nível 99 3,65 0,10 3,00 4,00 4,00 

0,044 Nível Mediano 72 4,04 0,10 4,00 4,00 5,00 

Alto Nível 55 3,84 0,15 3,00 4,00 5,00 

Conhecimento 
financeiro total 

Baixo Nível 92 3,62 0,11 3,00 4,00 4,00 

0,030 Nível Mediano 73 3,92 0,11 3,00 4,00 5,00 

Alto Nível 61 4,00 0,13 4,00 4,00 5,00 

¹Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
 

 

Gráfico 7 – Bloxplot entre os níveis do conhecimento financeiro e a adesão ao plano de previdência 
privada – P17 – I 

 

Conhec. Financeiro Básico Conhec. Financeiro Avançado 
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Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

A Tabela 16 apresenta a comparação dos níveis do conhecimento financeiro e 

a adesão ao plano de previdência privada – P18 - I, enquanto que o Gráfico 8 ilustra 

estes resultados. Observou-se que pelo teste de Kruskal-Wallis houve diferença 

significativa (valor-p=0,039) entre a pergunta P18 – I e o indicador de conhecimento 

financeiro básico. Porém, pelo teste de comparação múltipla, notou-se que não houve 

diferença significativa (valor-p>0,050) entre os níveis do conhecimento financeiro 

básico com a pergunta P18 – I. Além disso, pode-se destacar que: 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,009) entre a questão P18 – I e 

os níveis de conhecimento financeiro total, sendo que, pelo teste de 

comparação múltipla, os indivíduos com alto nível de conhecimento 

financeiro total apresentaram uma satisfação da pergunta P18 – I 

significativamente maior que os indivíduos com baixo nível de 

conhecimento financeiro total. 

 

Tabela 16 – Comparação entre os níveis do conhecimento financeiro e a adesão automática ao plano 
de previdência privada – P18 – I  

Indicador Conhecimento Financeiro N Média E.P. 1º Q. 2º Q. 3º Q. Valor-p¹ 

Conhecimento 
financeiro básico 

Baixo Nível 78 3,72 0,11 3,00 4,00 4,00 
0,039 

Nível Mediano 76 4,03 0,11 4,00 4,00 5,00 

Conhec. Financeiro Total 
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Alto Nível 72 4,07 0,12 4,00 4,00 5,00 

Conhecimento 
financeiro avançado 

Baixo Nível 99 3,81 0,10 3,00 4,00 4,00 

0,086 Nível Mediano 72 3,97 0,11 4,00 4,00 5,00 

Alto Nível 55 4,11 0,14 4,00 4,00 5,00 

Conhecimento 
financeiro total 

Baixo Nível 92 3,72 0,10 3,00 4,00 4,00 

0,009 Nível Mediano 73 4,03 0,12 4,00 4,00 5,00 

Alto Nível 61 4,15 0,12 4,00 4,00 5,00 

¹Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
 

Gráfico 8 – Bloxplot entre os níveis do conhecimento financeiro e a adesão automática ao plano de 
previdência privada – P18 – I  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

Conhec. Financeiro Total 

Conhec. Financeiro Básico Conhec. Financeiro Avançado 



90 
 
 

4.2.3 Variáveis caracterizadoras 

Na Tabela 17 é apresentada a correlação entre as variáveis caracterizadoras 

ordinais e os indicadores. Dessa forma, pode-se destacar que: 

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,28; valor-p=0,000) entre a 

renda familiar e o indicador de conhecimento financeiro básico, sendo que 

quanto maior for a renda familiar, maior tende a ser o indicador financeiro 

básico e vice-versa.  

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,27; valor-p=0,000) entre o 

grau de instrução e o indicador de conhecimento financeiro básico, sendo 

que quanto maior for o grau de instrução, maior tende a ser o indicador 

financeiro básico e vice-versa.  

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,34; valor-p=0,000) entre a 

renda familiar e o indicador de conhecimento financeiro avançado, sendo 

que quanto maior for a renda familiar, maior tende a ser o indicador 

financeiro avançado e vice-versa.  

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,24; valor-p=0,000) entre o 

grau de instrução e o indicador de conhecimento financeiro avançado, 

sendo que quanto maior for o grau de instrução, maior tende a ser o 

indicador financeiro avançado e vice-versa.  

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,38; valor-p=0,000) entre a 

renda familiar e o indicador de conhecimento financeiro total, sendo que 

quanto maior for a renda familiar, maior tende a ser o indicador financeiro 

total e vice-versa.  

Esses resultados corroboram com os apresentados pelos autores Johnson e 

Sherraden (2007), Manticone (2010), Hastings e Mitchell (2011), Lusardi e Mitchell 

(2011b), Atkinson e Messy (2012) e Scheresberg (2013). Os achados de Lusardi e 

Mitchell (2011b) afirmam que o aumento no nível de renda aumenta de forma 

significativa e gradual o nível de alfabetização financeira.  

 Houve correlação positiva e significativa (r=0,27; valor-p=0,000) entre o 

grau de instrução e o indicador de conhecimento financeiro total, sendo que 
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quanto maior for o grau de instrução, maior tende a ser o indicador 

financeiro total e vice-versa.  

Em linha com os resultados de Lusardi e Mitchell (2011b), Scheresberg (2013) 

a variável escolaridade apresentou resultados similares, onde sugere que a 

Alfabetização financeira aumenta e diminui de acordo com o nível de escolaridade.  

 

Tabela 17 – Comparação entre as variáveis caracterizadoras e os indicadores 

Variáveis\Indicador 

Conhecimento 
Financeiro Básico 

Conhecimento 
Financeiro Avançado 

Conhecimento 
Financeiro Total 

r  - (valor-p)¹ r  - (valor-p)¹ r  - (valor-p)¹ 

Idade 0,01 (0,878) 0,11 (0,095) 0,08 (0,250) 

Renda Familiar  0,28 (0,000) 0,34 (0,000) 0,38 (0,000) 

Grau de Instrução 0,27 (0,000) 0,24 (0,000) 0,27 (0,000) 

¹Correlação de Spearman – (valor-p).  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

A Tabela 18 apresenta a comparação entre o sexo e os indicadores. Sendo 

assim, tem-se que: 

 Os indivíduos do sexo masculino apresentaram o indicador do 

conhecimento financeiro básico significativamente maior (valor-p=0,017) do 

que os indivíduos do sexo feminino.  

 Os indivíduos do sexo masculino apresentaram o indicador do 

conhecimento financeiro avançado significativamente maior (valor-p=0,000) 

que os indivíduos do sexo feminino.  

 Os respondentes do sexo masculino apresentaram o indicador de 

conhecimento financeiro total significativamente maior (valor-p=0,000) que 

os indivíduos do sexo feminino. 

 Koenen, Lusardi, Alessie e Rooji (2017), afirmam que as mulheres são 

menos propensas que os homens a responder corretamente as questões 

de literária financeira básica e avançada. Os autores ainda ratificam que 

esses resultados possuem muitas semelhanças em muitos países. Os 

autores Lusardi e Mitchell (2011b), Atkinson e Messy (2012) e Brown e Graf 
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(2013) confirmam que as mulheres apresentam níveis de alfabetização 

financeira inferiores a dos homens. Além disso, as mulheres apresentam 

mais dificuldade do que os homens em realizar cálculos financeiros. Pelo 

fato das mulheres possuírem menor nível de conhecimento financeiro, 

automaticamente possuem mais dificuldades na tomada de decisões 

financeiras (SEKITA, 2011).  

 Esses dados, segundo Koenen, Lusardi,  Alessie e Rooji (2017), são 

importantes porque a literacia financeira tem sido associada ao 

comportamento econômico, incluindo planejamento de aposentadoria e 

acumulação de riqueza. Contudo, como as mulheres em geral vivem mais 

que os homens, a literacia financeira se torna fundamental para ajudá-las a 

se preparar para a aposentadoria. Os autores Potrich, Vieira e Kirch (2015) 

dizem que as diferenças encontradas no gênero podem estar ligadas à 

socialização dos indivíduos, enquanto Calamato (apud POTRICH et al, 

2015) supõe que a diferença entre os gêneros é explicada pelo fato dos 

homens verem o dinheiro como poder e automaticamente se tornariam 

socialmente desejáveis, ao passo que as mulheres apresentam uma 

realidade mais passiva em relação ao dinheiro.   

 

Tabela 18 – Comparação entre o sexo e os indicadores 

Indicador Sexo N Média E.P. 1º Q. 2º Q. 3º Q. Valor-p¹ 

Conhecimento Financeiro 
Básico 

Masculino 105 0,75 0,03 0,70 0,77 1,00 
0,017 

Feminino 121 0,66 0,03 0,47 0,76 1,00 

Conhecimento Financeiro 
Avançado 

Masculino 105 1,36 0,05 1,08 1,54 1,76 
0,000 

Feminino 121 1,06 0,05 0,74 1,06 1,35 

Conhecimento Financeiro 
Total 

Masculino 105 2,11 0,06 1,82 2,29 2,56 
0,000 

Feminino 121 1,72 0,06 1,29 1,70 2,22 

¹Mann-Whitney. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
 

Na Tabela 19 é apresentada a comparação entre o estado de residência e 

os indicadores. Dessa forma, pode-se destacar que: 
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 Houve diferença significativa (valor-p=0,017) entre o estado de residência e 

o indicador de conhecimento financeiro básico, sendo que pelo teste de 

comparação múltipla, os indivíduos residentes no estado de São Paulo 

apresentaram o indicador de conhecimento financeiro básico 

significativamente menor que os indivíduos residentes no estado de Minas 

Gerais. 

 

Tabela 19 – Comparação entre o estado de residência e os indicadores 

Indicador Estado N Média E.P. 1º Q. 2º Q. 3º Q. Valor-p¹ 

Conhecimento 
Financeiro Básico 

Minas Gerais 24 0,82 0,06 0,76 1,00 1,00 

0,017 São Paulo 68 0,64 0,04 0,47 0,73 1,00 

Outros 134 0,71 0,02 0,53 0,77 1,00 

Conhecimento 
Financeiro Avançado 

Minas Gerais 24 1,24 0,11 0,91 1,28 1,58 

0,518 São Paulo 68 1,15 0,07 0,70 1,26 1,58 

Outros 134 1,22 0,04 0,94 1,34 1,56 

Conhecimento 
Financeiro Total 

Minas Gerais 24 2,06 0,15 1,77 2,18 2,56 

0,156 São Paulo 68 1,79 0,09 1,28 1,77 2,50 

Outros 134 1,93 0,06 1,54 2,02 2,36 

¹Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

A Tabela 20 mostra a comparação entre a cidade de residência e os 

indicadores. Dessa forma, pode-se concluir que: 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,029) ente a cidade de residência e 

o conhecimento financeiro básico. Porém, o teste de comparação múltipla 

não apontou nenhuma diferença significativa entre o indicador e as cidades. 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,020) ente a cidade de residência e 

o conhecimento financeiro avançado, sendo que pelo teste de comparação 

múltipla, os indivíduos residentes nas regiões metropolitanas do estado 

apresentaram o indicador de conhecimento financeiro avançado 

significativamente menor que os indivíduos residentes na capital do estado. 
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 Houve diferença significativa (valor-p=0,012) entre as cidades e o 

conhecimento financeiro total, sendo que pelo teste de comparação 

múltipla, os indivíduos residentes nas capitais apresentaram o indicador de 

conhecimento financeiro significativamente maior que os indivíduos 

residentes nas regiões metropolitanas.  

 

Tabela 20 – Comparação entre a cidade de residência e os indicadores 

Indicador Cidade N Média E.P. 1º Q. 2º Q. 3º Q. 
Valor-

p¹ 

Conhecimento Financeiro Básico 

Capital 127 0,74 0,02 0,54 0,78 1,00 

0,029 Região metropolitana 46 0,63 0,05 0,45 0,76 0,78 

Interior do Estado 53 0,65 0,04 0,53 0,76 1,00 

Conhecimento Financeiro Avançado 

Capital 127 1,27 0,04 1,05 1,34 1,59 

0,020 Região metropolitana 46 1,03 0,08 0,54 1,06 1,48 

Interior do Estado 53 1,18 0,06 0,76 1,24 1,57 

Conhecimento Financeiro Total 

Capital 127 2,02 0,06 1,58 2,10 2,54 

0,011 Região metropolitana 46 1,66 0,11 1,27 1,66 2,28 

Interior do Estado 53 1,83 0,09 1,51 1,77 2,53 

¹Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

 

Na Tabela 21 é apresentada a comparação entre a ocupação e os indicadores. 

Dessa maneira, pode-se destacar que: 

 Houve diferença significativa (valor-p=0,022) entre o indicador de 

conhecimento financeiro básico e a ocupação, sendo que, pelo teste de 

comparação múltipla, os indivíduos que são funcionários públicos 

apresentaram o indicador de conhecimento financeiro básico 

significativamente maior que os indivíduos que têm outra ocupação. 

 

Tabela 21 – Comparação entre a ocupação e os indicadores 

Indicador Ocupação N Média E.P. 1º Q. 2º Q. 3º Q. Valor-p¹ 
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Conhecimento 
Financeiro Básico 

Funcionário de empresa privada 67 0,72 0,03 0,53 0,77 1,00 

0,022 
Funcionário público 60 0,78 0,04 0,76 0,78 1,00 

Autônomo 48 0,63 0,04 0,50 0,62 0,89 

Outros 51 0,65 0,04 0,47 0,76 1,00 

Conhecimento 
Financeiro Avançado 

Funcionário de empresa privada 67 1,26 0,06 0,91 1,34 1,58 

0,276 
Funcionário público 60 1,24 0,07 0,86 1,34 1,58 

Autônomo 48 1,08 0,07 0,56 1,06 1,56 

Outros 51 1,21 0,07 1,05 1,29 1,58 

Conhecimento 
Financeiro Total 

Funcionário de empresa privada 67 1,97 0,07 1,56 2,04 2,36 

0,116 
Funcionário público 60 2,01 0,09 1,60 2,10 2,56 

Autônomo 48 1,71 0,10 1,18 1,68 2,33 

Outros 51 1,86 0,10 1,52 1,84 2,52 

¹Kruskal-Wallis. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Como vimos na introdução dessa dissertação, devido à crise da previdência 

social no Brasil, os assuntos previdência complementar, alfabetização financeira e 

economia comportamental ganham cada vez mais relevância, portanto, vejamos a 

seguir as principais contribuições e conclusões desse trabalho.  

O presente trabalho contribui para conhecer um pouco mais sobre as principais 

iniciativas de educação financeira e previdenciária desenvolvidas no cenário nacional 

e internacional.   

Além disso, esse estudo também revelou descobertas importantes sobre os 

níveis de alfabetização financeira básica e avançada, concluindo que 40,71% dos 

indivíduos foram classificados como detentores de baixo nível da educação financeira, 

32,30% dos respondentes foram classificados como detentores do nível mediano da 

educação financeira e 26,99% dos indivíduos foram classificados como detentores de 

alto nível de educação financeira. 

Esta constatação, evidencia a importância em concentrar esforços sobre 

educação financeira no país, seja por meio de política pública ou da iniciativa privada. 

Para Lusardi e Mitchell (2007), é evidente que é necessário fomentar o conhecimento 

financeiro para que os consumidores possam compreender melhor a complexidade 

da indústria do mercado de capitais.  

Uma outra descoberta importante foi que os resultados mostram que a maioria 

dos entrevistados que exibe um maior nível de conhecimento sobre assuntos 

relacionados ao dinheiro, como investimento, inflação, risco, retorno, ações e títulos, 

indica uma forte associação quanto ao planejamento de aposentadoria e que, por sua 

vez, possui algum tipo de investimento reservado para o futuro, confirmando assim, 

as hipóteses de números um e dois desse trabalho. Em linha com esse entendimento, 

os resultados do painel Rand American Life apontam que os menos alfabetizados 

financeiramente também são os que menos planejam a aposentadoria (LUSARDI; 

MITCHELL, 2007).  
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Outro dado interessante em relação ao planejamento da aposentadoria é que 

56,64% dos indivíduos desse estudo apresentaram a poupança como investimento 

reservado para o futuro. Além disso, considerando os indivíduos que apresentaram 

mais de um tipo de investimento para o futuro, 100% deles têm previdência privada. 

Nesse sentido, caberia estudos futuros para entender a preferência dos investidores 

para aplicar os seus recursos em poupança ao invés de outros ativos que, 

eventualmente, possam oferecer retornos financeiros e incentivos fiscais mais 

atraentes.  

Ademais, é parcialmente preocupante que uma parcela considerável de 

20,80% da amostra não possui nenhum planejamento para a aposentaria. Lembrando 

que, para este estudo, os planejadores eram aqueles indivíduos que possuíam 

qualquer tipo de investimento. Esses achados reforçam o problema central dessa 

pesquisa, evidenciando questões importantes sobre o baixo ou nenhum volume de 

recursos investidos em previdência privada.  

Todavia, é importante ressaltar que existem evidências empíricas que 

suportam a afirmação de que o planejamento da aposentadoria afeta a acumulação 

de riqueza (LUSARDI, 1999; LUSARDI; MITCHELL, 2007a, 2009, 2011b; LUSARDI; 

ALESSIE; ROOJI, 2012).  

Dito isso, é importante destacar que qualquer efeito da educação financeira na 

riqueza das famílias não é imediata e pode levar algum tempo para se materializar 

(LUSARDI; ALESSIE; ROOJI, 2012).  

Por fim, além da alfabetização financeira também examinamos que 

alternativamente existem soluções da economia comportamental, tais como a 

inscrição automática, que podem ajudar no fomento da previdência complementar.  

Portanto, é com base nas descobertas da economia comportamental que a 

adesão automática na previdência passou a ser um nudge utilizado em diversos 

países no cenário internacional, trazendo consigo impactos positivos e satisfatórios 

nos níveis de adesão.  

Essa afirmação pode ser vista no relatório da Organização para Cooperações 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2014), que teve como foco a inscrição 

automática. Nele é possível ver a evidência de seis países que tiveram excelentes 
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percentuais de incremento depois da implementação desse nudge. Nesse sentido, 

temos como exemplo a Nova Zelândia, onde o índice subiu de 19,6%, em 2001, para 

64,4%, em 2013. Na Itália, o índice foi de 5,7%, em 2001, para 15,9%, em 2013.  

Em nossa única experiência nacional com a FUNPRESP, segundo o relatório 

anual de 2016, foram mais de 15.050 novas adesões, uma média de mensal 1.254 

novas adesões, o que representa um crescimento da ordem de 69,28% em relação a 

2015. 

Com isso, a experiência no Brasil da FUNPRESP, aliado aos resultados 

empiricamente comprovados desse trabalho, onde apenas menos de 1,5% ficariam 

insatisfeitos com adesão automática, podemos concluir que este instrumento é um 

excelente nudge e que favorece a poupança previdenciária do indivíduo, confirmando 

assim a hipótese três, um dos principais objetivos desse trabalho. 

Tomando-se como base as conclusões da nossa terceira hipótese, aliado à 

experiência internacional, conclui-se que a aplicação do nugde em que a inércia atue 

a favor, e não contra, voltado para a previdência privada no Brasil, pode ser um 

excelente instrumento para o aumento da poupança previdenciária dos indivíduos. 

Pode-se ainda reforçar a tese de que, em geral, a inscrição automática para um plano 

de previdência complementar, principalmente os corporativos que possuem a 

contribuição paritária da empresa, é uma decisão economicamente positiva para os 

indivíduos e, por sua vez, a sua não adesão torna-se uma escolha irracional, 

principalmente quando considerado o objetivo fim da previdência complementar que 

preza pela manutenção do padrão de vida dos indivíduos após a vida laborativa.  

Portanto, os resultados da pesquisa colaboram para a implantação do nudge 

da inscrição automática do ponto de vista de aceitação dos indivíduos e/ou 

consumidores, no entanto, existem barreiras jurídicas que impedem a ampla 

disseminação de tal instrumento no Brasil. Apenas recapitulando quais são essas 

supostas barreiras jurídicas nos termos do art. 202, da Constituição Federal de 1988, 

e na Lei complementar nº 109/2001, art. 1º:  

O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de 
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é 
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, 
nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o 
disposto nesta Lei Complementar.  
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É com base nesse dispositivo da “facultatividade” que se supõe que o mercado 

de previdência complementar, exceto FUNPRESP, que está amparada pela lei 

13.183/2015, entendem que a inscrição automática fere tal dispositivo. No entanto, tal 

entendimento pode ser um grande equívoco de interpretação da matéria, pois a 

facultatividade do regime prevista na Constituição e na Lei Complementar nº 109/2001 

estaria preservada desde que seja facultado ao indivíduo a possibilidade para aderir 

ou para desistir do plano de previdência complementar. De todo o modo, este 

entendimento é discutível e traz uma excelente oportunidade de estudos futuros para 

explorar juridicamente o tema e, quem sabe, o fomento da previdência complementar 

por meio desse nugde. 
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GLOSSÁRIO 
 

P-valor: É uma estatística utilizada para sintetizar o resultado de um teste de 

hipóteses. Formalmente, o p-valor é definido como a probabilidade de se obter uma 

estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, 

assumindo como verdadeira a hipótese nula. Como geralmente define-se o nível de 

significancia em 5%, uma p-valor menor que 0,05, gera evidências para rejeição da 

hipótese nula do teste. 

D.P. – Desvio Padrão: É uma das principais medidas de dispersão dos dados. Pode 

ser definida como a raiz quadrada da variância. Sua medida representa o quanto os 

dados se afastam da média. 

E.P. – Erro Padrão: O erro padrão é uma medida da precisão da média amostral. O 

erro padrão é obtido dividindo o desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho da 

amostra. 

1ª Q – 1ª Quartil: O primeiro quartil é uma medida de posição que representa que, 

pelo menos, 25% das respostas são menores que ele. 

2ª Q – 2ª Quartil: O segundo quartil, também conhecido como mediana, é uma medida 

de posição que representa que, pelo menos, 50% das respostas são menores que 

ele. 

3ª Q – 3ª Quartil: O terceiro quartil é uma medida de posição que representa que, 

pelo menos, 75% das respostas são menores que ele. 

I.C – 95%: Intervalo de 95% de confiança: É um intervalo estimado para um parâmetro 

estatístico. Em vez de estimar o parâmetro por um único valor é dado um intervalo de 

estimativas prováveis. Um intervalo de 95% de confiança garante que o parâmetro 

pontual estimado com 95% de confiança estará dentro do intervalo estimado em 

outras amostras da mesma população. 
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CF – Cargas fatoriais: Correlação entre as variáveis originais e os fatores (variáveis 

latentes). Geralmente cargas fatoriais abaixo de 0,50 são utilizadas como critério para 

eliminar as variáveis que não estão contribuindo com medição do constructo. 

Com. – Comunalidade: Quantia total de variância que uma variável medida tem em 

comum com os constructos sobre os quais ele tem carga fatorial. 

Peso: São os coeficientes que irão ponderar a importância de cada pergunta na 

formação do Indicador para representar o constructo. 

AVE – Variância Média Extraída: Indica o percentual médio de variância 

compartilhada entre o construto latente e seus indicadores. A AVE superior a 0,50 ou 

0,40 (Pesquisas exploratórias) é critério para alcançar validação convergente. 

AC - Alfa de Cronbach: Indicador que representa a proporção da variância total da 

escala que é atribuída ao verdadeiro escore do construto latente que está sendo 

mensurado. O AC deve ser maior que 0,70 para uma indicação de confiabilidade do 

constructo, em pesquisas exploratórias valores acima de 0,60 também são aceitos. 

Confiabilidade Composta (CC): É a medida do grau em que um conjunto itens de 

um constructo é internamente consistente em suas mensurações. O CC deve ser 

maior que 0,70 para uma indicação de confiabilidade do constructo, em pesquisas 

exploratórias valores acima de 0,60 também são aceitos. 

Dim. – Dimensionalidade: Uma suposição inerente e exigência essencial para a 

criação de uma escala múltiplla é que os itens sejam unidimensionais, significando 

que eles estão fortemente associados um com o outro e representam um único 

conceito. 
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APÊNDICE A – Descrição das perguntas 
 

Pergunta Descrição 

P1 

Suponha que você tivesse R$ 100,00 em uma conta de 
poupança e que a taxa de juros fosse 2% ao ano. Depois de 5 
anos, quanto você acha que teria nessa conta se tivesse 
deixado seu dinheiro lá, sem mexer nele? 

P2 

Suponha que você tenha R$ 100 em uma conta de poupança e 
a taxa de juros é de 20% ao ano e você nunca retira o dinheiro 
e o pagamentos de juros. Após 5 anos, quanto você teria nesta 
conta no total? 

P3 
Imagine que a taxa de juros de sua conta poupança é de 1% 
ao ano e a inflação foi de 2% ao ano. Após um ano, quanto 
você seria capaz de comprar com o dinheiro dessa poupança? 

P4 

Assuma que seu amigo herde R$ 100.000,00 hoje e que o 
irmão dele herde R$ 100.000,00 daqui a 3 anos. Sabe-se que 
a pessoa que herdou o dinheiro hoje manteve o dinheiro 
aplicado. Quem é mais rico por causa dessa herança? 

P5 
Suponha que, em 2018, sua renda dobre e que os preços de 
todos os bens dobrem também. Em 2018, quanto você 
conseguirá comprar com sua renda? 

P6 
Qual afirmação descreve melhor a principal função do mercado 
de ações? 

P7 
O que acontece quando alguém compra a ação da empresa B 
na Bolsa? 

P8 
Qual declaração sobre fundos de investimento mútuos é 
verdadeira? 

P9 
O que acontece se alguém compra uma debênture/título da 
empresa B? 

P10 
Considerando-se um longo período de tempo (por exemplo, 10 
ou 20 anos), qual o ativo que normalmente apresenta o maior 
retorno? 

P11 
Normalmente, qual ativo tem maiores oscilações em seus 
preços ao longo do tempo? 

P12 
Quando um investidor distribui seu dinheiro entre diferentes 
ativos, em geral, o risco de perder dinheiro: 
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P13 
Se você comprar um título público federal do governo que 
vence em 10 anos, isso significa que você não pode vendê-lo 
antes do prazo sem incorrer em penalidades. 

P14 
Os investimentos em ações são, normalmente, mais arriscados 
do que em títulos de renda fixa. 

P15 Se a taxa de juros cai o preço dos títulos públicos pré-fixados? 

P16 
Você pessoalmente tem alguma poupança ou investimentos 
reservados para o futuro? 

P17 

A sua empresa possui um plano de previdência privada, 
facultativo. Os funcionários podem ou não aderir a esse plano 
de previdência onde a cada R$ 10,00 que eles contribuírem, a 
empresa colocará mais R$ 10,00. 

P18 

Considere que você foi admitido hoje pela sua empresa e, 
após um ano, você descobre que possui um valor razoável 
depositado por você e pela empresa (a cada R$ 10,00 seus a 
empresa colocou mais R$ 10,00). 

 

 


