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Gestão e Negócios

RESUMO

A Educação Financeira está em evidência como tema em muitos trabalhos acadêmicos, porém na prática do dia a dia, seja nas famílias, nas 
escolas ou em qualquer outra organização, a sua aplicabilidade ainda é muito frágil e caminha a passos lentos. A falta de critério para emprego 
correto do dinheiro e a falta de cultura de poupança financeira faz a população ficar com a conta corrente no vermelho regularmente, pagando 
juros exorbitantes e tendo que, muitas vezes, recorrer à negociação de seus débitos. No desenvolvimento dessa pesquisa percebeu-se que o 
conceito de Educação Financeira está sendo disseminada pelo menos em 30 (trinta) escolas da cidade de Vitória/ES, por meio da metodologia 
DSOP (diagnosticar, sonhar, organizar e poupar), criada pelo professor, escritor e consultor financeiro Reinaldo Domingos. As escolas públicas 
dependem de instrumentos legais, conforme as repostas dos vereadores entrevistados, o que torna a implementação da Disciplina de Educação 
Financeira na matriz curricular de ensino da rede pública do Município de Vila Velha bastante burocrática. A pesquisa de campo feita em 10 
associações de bairro do município de Vila Velha (líderes comunitários e membros da diretoria das associações) e com 4 vereadores da Câmara 
Municipal do Município de Vila Velha apresentou um resultado claro de uma grande demanda tanto ideológica por parte de autoridades públicas, 
quanto prática no cotidiano dos brasileiros, pelo ensino da educação financeira nas associações de bairros, haja vista os eventos acontecidos em 
vários pontos do país em especial aqui na Grande Vitória, para renegociação de dívidas. Esta pesquisa apresenta resultados convincentes de como 
as pessoas não estão preparadas para encarar uma crise financeira. Concluídos os trabalhos, tanto o de campo, quanto o bibliográfico, verificou-
se que o objetivo dessa pesquisa foi alcançado, ficando claro a importância e a demanda de um curso de educação financeira gratuita nas 
associações de bairros, também a resposta da hipótese, de que após participarem do curso e colocarem em prática, as pessoas teriam sim um 
maior e mais qualificado poder de compra.
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