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LITERACIA FINANCEIRA

Educação Financeira (OCDE, 2005):

Processo através do qual consumidores/investidores financeiros

melhoram seu entendimento sobre produtos financeiros, conceitos e

riscos e, através de informação, instrução e/ou aconselhamento

objetivo, desenvolvem as habilidades e a confiança para tornarem-se

mais conscientes dos riscos financeiros e das oportunidades, para

fazer escolhas informadas, sabendo onde procurar por ajuda e para

ter outras ações efetivas para melhorar seu bem-estar financeiro.
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LITERACIA FINANCEIRA

Nível de literacia financeira:

KSA:  conhecimento, habilidades e atitudes.
(ANTONI, X L – financial literacy and behaviour among the black community in Nelson Mandela Bay – 2014.)

Pesquisa:  KSA para o bem-estar financeiro.
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LITERACIA FINANCEIRA

CONHECENDO AS FINANÇAS FEMININAS MAIS DE PERTO..



MULHERES E DINHEIRO

As mulheres vivem mais do que os 
homens, ganham menos, gastam mais 
com saúde e poupam menos para suas 
aposentadorias.

A literacia financeira parece ser algo que 
equalize essas variáveis.

E isso pode ser divertido!



MULHERES E DINHEIRO

Famílias tradicionais, onde os homens trabalharam e as 
mulheres foram menos expostas às finanças pessoais.  

As diferenças devem diminuir com o tempo; ainda há pouca 
evidência.  (Mitchell & Lusardi – financial literacy and economic outcome – 2015.)

As mulheres possuem papel principal na transmissão de 
hábitos e habilidades para seus filhos; portanto elas 
precisam de aptidões específicas não só para si, mas para 
gerações futuras. (OECD / INFE – adressing women’s needs for financial education – 2013.)



MULHERES E DINHEIRO

Em vários países, as mulheres possuem menos conhecimento 
financeiro; os subgrupos identificados foram:  mulheres 
jovens, viúvas, com baixo nível educacional e baixa renda.

Os governos vem transferindo questões relativas a políticas 
públicas para os indivíduos, mesmo com a longevidade.

Complexidade crescente dos produtos financeiros:  
necessidade de conhecimento, confiança e habilidades para 
melhor processo decisório. (OECD / INFE – adressing women’s needs for financial education – 2013.)



MULHERES E DINHEIRO

A EF não irá, sozinha, superar tais barreiras, mas poderá 
ajudar no BEF, aumentando seus conhecimento, habilidade e 
atitude. (OECD / INFE – adressing women’s needs for financial education – 2013.)

Mulheres tem taxa de emprego mais baixas e ganhos médios 
menores; as solteiras pagam faturas de C. Cred. integralmente 
menos vezes e, sendo mães, tem mais stress financeiro.
(THEODOS, KALISH, MCHERNAN & RATCHLIFFE – do financial knowledge, behaviors and well-being differ by gender? – 2014.)



MULHERES E DINHEIRO

ONU:  dedicação à equidade de gêneros e empoderamento 
das mulheres.  Ganhos em média 23% menores; chamada 
global:  #stoptherobbery (www.unwomen.org)



MULHERES E DINHEIRO

As mulheres pagam um alto preço em termos de saúde e BEF 
por serem cuidadoras primárias.  Em seus anos laborais, 
tendem a investir menos para a aposentadoria.
(the national centre for social and economic modelling - commonwealth financial planning – women carers in financial stress report - NI)



MULHERES E DINHEIRO

Qual o caminho?



MUDANDO PARA MELHOR
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ter outras ações efetivas para melhorar seu bem-estar financeiro.
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MUDANDO PARA MELHOR

Melhorar as estratégias das mulheres no lidar com questões 
financeiras, em particular com inclusão financeira e uso 
formal de produtos de poupança e prevenção ao 
superendividamento.

Politicamente:  promover a equalização de gêneros, 
observando as necessidades de mulheres e meninas.

Considerar:  contextos, métodos, monitoramento e avaliação 
das ações. (OECD / INFE – adressing women’s needs for financial education – 2013.)



MUDANDO PARA MELHOR

Educação financeira PARA mulheres e não DAS mulheres.  (LIFANDA 

– education and training of women and girl-child – 2005)

Finanças Pessoais para Mulheres:  filosofia baseada no 
empoderamento feminino para planejar seus futuros 
financeiros.

Algumas mulheres possuem incompatibilidade de horários:  
observar alcance nas igrejas e nos locais de trabalho.
(LOWN – financial planning for women – na educational model – 1999.)



MUDANDO PARA MELHOR

Ao redor do mundo, as riqueza e renda das mulheres estão 
crescendo mais rapidamente do que nunca!

O impacto destes fatores é dramático!

As finanças femininas são mais complexas.  Elas tem mais 
necessidade de aconselhamento financeiro:  taxas crescentes 
de divórcio, são cuidadoras de crianças, possuem vida mais 
longa  e, portanto, responsabilidade adicional no final da vida.
(ERNST YOUNG – women and wealth – the case for a customized approach – 2016.)



MUDANDO PARA MELHOR

Literacia financeira:

KSA:  conhecimento, habilidades e atitudes.
(ANTONI, X L – financial literacy and behaviour among the black community in Nelson Mandela Bay – 2014.)

KSA para o bem-estar financeiro.
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BEM-ESTAR FINANCEIRO
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BEM-ESTAR FINANCEIRO

O que seria o BEF?

Com base em pesquisa junto aos consumidores, o bem-estar

financeiro é um estado de ser em que você:
(CFPB, 2015 – Financial Well-being, the goal of financial education).

• Controla as finanças dia-a-dia; mês-a-mês.

• Possui a capacidade de absorver choques financeiros.

• Está no rumo de atingir as metas financeiras.

• Possui liberdade financeira para aproveitar a vida.



BEM-ESTAR FINANCEIRO

Basicamente:

Fazer um orçamento pessoal:

• Dia-a-dia, mês-a-mês, mantendo rumo em direção às metas.

Manter registros contábeis da pessoa física.

• Absorção de choques: noção de risco; relação ativos e PL.

Entender a relação estilo de vida & renda.

• Sobra de recursos mensalmente.

• Horizonte de vida; noções sobre investimentos e usufruto.

• Planejamento sucessório.
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BEM-ESTAR FINANCEIRO

LITERACIA  FINANCEIRA:
Conhecimento, Habilidades e Atitude.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
LITERACIA FINANCEIRA
• Educação Financeira + ações efetivas => BEF.

MULHERES E DINHEIRO
• Vidas financeiras mais complexas.
• Através das mulheres, consideramos as famílias.

MUDANDO PARA MELHOR
• Educação Financeira PARA / DAS mulheres.
• Literacia Financeira é empoderamento.

BEM-ESTAR FINANCEIRO
• É o objetivo da educação financeira.
• Orçamento e avaliação de riscos:  aproveitar a vida.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



QUESTIONAMENTOS



TESTANDO O SEU BEF

Questionário para testar seu bem-estar financeiro.
(CFPB financial well-being scale)

1ª parte:  Descrevendo sua situação: CP      MB      AC      MP      ND
1 – Em função de minha situação financeira, eu acho que nunca vou ter as coisas que quero na vida. (  )      (  )       (  )   (  )       (  )  
2 – Estou me virando financeiramente. (  )      (  )       (  )       (  )       (  ) 
3 – Estou preocupado com o fato de que o dinheiro que tenho ou que irei poupar não irá durar. (  )      (  )       (  )       (  )       (  ) 

2ª parte:  O quão frequente isso se aplica a você?
4 – Eu tenho dinheiro de sobra no final do mês. (  )      (  )       (  )       (  )       (  ) 
5 – Minhas finanças controlam minha vida. (  )      (  )       (  )       (  )       (  ) 

3ª parte:  Fale-nos um pouco sobre você:
6 – Qual sua idade? (  ) 18 – 61 (  ) 62 +
7 – Como você respondeu o questionário? (  ) li as questões (  ) alguém leu as questões para mim

Legenda:
CP  completamente MB  muito bem
AC  alguma coisa MP  muito pouco
ND  nada



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA – CRCRJ.


