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Parte dessa dificuldade se dá em função dele não vir 
acompanhado de um manual de instruções e pelo fato da sua 
administração não ter sido aprendida em idade escolar. Com 
a evolução da tecnologia e o crescimento das redes sociais, 
houve mudanças drásticas na forma de lidar com o dinheiro e de 
consumir. São também perceptíveis as mudanças na forma de 
aprender. Basta alguns minutos na internet para ter acesso a uma 
enxurrada de informações, no formato de textos, fotos e vídeos.

As finanças caíram no gosto da molecada e o resultado disso 
é um aumento expressivo de investidores mirins no mercado 
de capitais. É verdade que parte das mais de seis mil contas 
abertas em corretoras de valores para crianças de até 15 anos 
nos últimos 12 meses se deram em função dos pais buscarem 
rentabilizar melhor o dinheiro em um período em que a taxa 
básica de juros está baixa e, portanto, a renda fixa remunerando 
muito pouco. No entanto, o assunto passou a ser discutido 
abertamente nas famílias e as crianças demonstraram interesse 
e motivação em aprender a cuidar do dinheiro.

Considerando o aumento da exposição das crianças à rede 
mundial de computadores, se tornou necessário discutir 
também assuntos relacionados a fraudes financeiras, golpes 
aplicados por meio de aplicativos para celular e cuidados com o 
uso de transações financeiras em meio eletrônico.

Outros assuntos como o consumo consciente de água e 
energia em respeito aos recursos naturais, preocupação com a 
aposentadoria em função da necessidade de uma previdência 

A pesquisa “Dinheiro Tabu”, publicada pelo Itaú 
Unibanco e realizada pelo Datafolha e a Box 
1824, revelou que 97% de brasileiros adultos 

têm dificuldade em lidar com o dinheiro.

complementar e a própria administração do dinheiro, buscando 
alocar os recursos dentro da realidade dos desejos e necessidades 
de cada um, passaram a ser explorados pelas crianças.

Quando o tema é poupar para investir, a criançada demonstra 
muita empolgação. Eles querem conhecer os mais variados 
produtos financeiros, desde tesouro direto até o mercado 
de derivativos.

Para muitos pais é difícil aceitar que as crianças tenham tanto 
interesse no tema e já tenham pesquisado sobre o assunto, mas 
é válido refletir que o melhor momento para errar é com valores 
baixos e enquanto se é jovem. É recomendável que a conversa 
seja incentivada, mas com responsabilidade, apresentando às 
crianças as possibilidades e os riscos para que não caiam nas 
armadilhas financeiras. 

Educação financeira não é simplesmente falar de dinheiro, mas 
também uma responsabilidade ambiental e social. Por esse 
motivo está recebendo uma atenção especial por parte da 
sociedade e a partir de 2021 deverá ser incorporada ao currículo 
do ensino básico das escolas públicas brasileiras.
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