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A IMPORTÂNCIA
DA EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
NAS EMPRESAS
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INTRODUÇÃO
A Associação Brasileira dos Educadores Financeiros (Abefin), em
parceria com a Unicamp e o Instituto Axxus, desenvolveu uma pesquisa
embasada em colaboradores de cem empresas nos Estados de São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Mato
Grosso do Sul, Amazonas e Distrito Federal.
Entrevistados: 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino.
Funcionários dos mais diversos níveis hierárquicos.
Faixa etária: 29% até 35 anos; 59% de 36 a 50 anos; 12% acima de 51 anos.

O que significa para você
independência financeira?

CONCEITO DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A Educação Financeira é
uma ciência humana que
busca a autonomia
financeira, fundamentada
por uma metodologia
baseada no comportamento,
objetivando a construção de
um modelo mental que
promova a sustentabilidade,
crie hábitos saudáveis e
proporcione o equilíbrio
entre o SER, o FAZER e o
TER, com escolhas
conscientes para a
realização de sonhos.

Acreditam que é ter recursos
suficientes para viver bem e
aproveitar a vida sem pensar
em dinheiro.
O que você ganha por mês
é suficiente para arcar com
seus gastos?

18 %
Conseguem pagar
as contas e ainda
guardam algum
valor.
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50%

32 %

Ganham o suficiente,
mas não sobra nada.

Gastam tudo o
que ganham e
recorrem a
algum tipo
de crédito.
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Você tem conseguido pagar
suas despesas em dia e à vista?

85

35
Destes 85%,

%

%

Parcelam as dívidas ou usam
alguma linha de crédito.

Não conseguem pagar todas
as suas contas em dia.

Quando deseja comprar algo de
alto valor como você procede?

Diante de um imprevisto que
prejudicasse sua situação
financeira, como você reagiria?
100

NEGATIVAMENTE

50
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a cada
0

Somente

17

Entram em dívidas ou se
descontrolam em compras
de alto valor.

%

saberiam agir
financeiramente
diante de um
imprevisto.

Você elabora um orçamento
financeiro mensalmente?

16

%
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Elabora de forma adequada o orçamento,
comparando o previsto com o realizado.

84

%

Somente registra gastos
importantes, não registra nada
ou mantém tudo na memória.
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Você faz algum
tipo de investimento?

- 20 %

Aplicam os ganhos em algum
fundo mensalmente ou quando sobra.

+ 80

%

Não realizam nenhuma forma de
investimento ou não sobra nada para investir.
Você faz algum tipo de
investimento em previdência?

Você tem sonhos e objetivos de
curto, médio e longo prazo que
deseja realizar?

19

%

Possuem orçamento
e planejamento para
a realização dos
seus objetivos.
SIM

NÃO

Dependem somente do INSS
para sua futura aposentadoria.
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81

%

Não sabem quanto
custam seus sonhos
ou não poupam nem
tem objetivos futuros.
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Se você perdesse seu emprego hoje e deixasse de
receber seu salário, por quanto tempo você se manteria?
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36%
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CONCLUSÃO

16
%
84
SOMENTE

%

DOS COLABORADORES
SÃO CAPACITADOS
FINANCEIRAMENTE.

ENQUANTO

ENFRENTAM DIFICULDADES
PARA LIDAR COM DINHEIRO,
SOFREM PREJUÍZOS OU NÃO
ENTENDEM DE FINANÇAS.
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