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Esse estudo é parte do ThinkTank – Caminhos para o Rio,  

projeto conduzido por alunos de graduação em Administração da PUC-Rio. 

Como parte da sua formação em empreendedorismo, os estudantes se organizam 

em grupos de pensadores que, sob a orientação de docentes, desenvolvem estudos 

sobre problemas e tendências relevantes para o Rio de Janeiro. 
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Introdução  

O Banco Central do Brasil define cidadania financeira como “o exercício de direitos e deveres 

que permite ao cidadão gerenciar bem seus recursos financeiros”1. Verifica-se que, "o 

desenvolvimento dessa temática se dá por meio de um contexto de inclusão financeira, de 

educação financeira, de proteção do consumidor de serviços financeiros e de participação no 

diálogo sobre o sistema financeiro"2. Este estudo investigará como a falta de cidadania 

financeira, que afeta milhões de brasileiros anualmente, é um problema latente no Brasil, 

tendo como foco de análise seus desdobramentos no Estado do Rio de Janeiro.  

Os chamados desbancarizados são indivíduos que não tem acesso a serviços financeiros. 

Dados de 2021, publicados pelo instituto Locomotiva, apontam que 21% da população não 

tem conta em banco ou utiliza-a com pouca frequência, ou seja, 34 milhões de indivíduos se 

encaixam nessa categoria. Essa porcentagem de brasileiros movimenta anualmente 8% da 

massa de renda do país, ou seja, 347 bilhões de reais3. 

Além dos desbancarizados, outro problema que caracteriza a falta de cidadania financeira é 

relativo às pessoas que não administram seus recursos financeiros com conhecimento básico 

sobre finanças, expondo-as a riscos. Segundo a pesquisa S&P Ratings Services Global 

Financial Literacy Survey o Brasil está em 740 no ranking global de educação financeira4. Esse 

estudo de 2014, mensurou o nível de conhecimento financeiro de 144 países e investigou se 

os entrevistados dominavam conceitos básicos de matemática financeira como: aritmética, 

diversificação de risco, inflação e juros compostos. No Brasil, apenas 35% dos entrevistados 

acertaram ao menos três dos quatro tópicos abordados. 

Diante do apresentado, nota-se a importância do aprofundamento destas questões para o 

encaminhamento de agendas de oportunidade de soluções, principalmente para o Rio de 

Janeiro. Logo, o conteúdo explorará as oportunidades de desenvolvimento de negócios e 

empreendimento futuros na capital fluminense. 

 

 

                                                

1 https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira 
2 https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira 
3https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2021/04/27/34-milhoes-de-
brasileiros-ainda-nao-tem-acesso-a-bancos-no-pais.ghtml 
4 https://crcgo.org.br/novo/?p=9580 
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1. Contextualização da Tendência 

O presente capítulo apresenta no seu primeiro item as consequências positivas que a inclusão 

financeira de cidadãos brasileiros e, especial, de cidadãos fluminenses podem gerar para o 

estado do Rio de Janeiro. Em seguida, é realizada uma análise dos setores econômicos 

impactados com o problema estudado, mostrando como a cidadania financeira pode vir a 

beneficiar a cidade e estado do Rio de Janeiro. Após isso, é realizado uma análise de risco, 

mostrando as oportunidades e barreiras para novos negócios que são criadas por meio da 

tendência da cidadania financeira. Por fim, os pontos positivos e negativos, ocasionados pelo 

tema, serão abordados, relacionando-os com seu impacto no indivíduo e em suas relações 

pessoais 

1.1 Apresentação da tendência  

É possível perceber que no Brasil, assim como no Rio de Janeiro, a falta de cidadania 

financeira é um problema que afeta de diferentes formas diversas classes socais. Dois 

problemas se destacam neste contexto: os desbancarizados, pessoas sem acesso a serviços 

financeiros, e a falta de conhecimento básico em finanças. Neste sentido, é relevante 

aprofundar a análise sobre estas questões para entender as principais causas e possíveis 

tendências para o encaminhamento de soluções.    

Atualmente, existem cerca de 45 milhões de brasileiros desbancarizados5, demostrando haver 

um número muito grande de cidadãos que estão expurgados do sistema financeiro. Como 

consequência, essas pessoas não têm como investir suas reservas financeiras, não possuem 

cartão de crédito/débito para realizar transações comerciais parceladas, não conseguem ter 

acesso a empréstimos e a um portfólio de produtos bancários. Como, por exemplo, planos de 

aposentadoria privada. 

Além disso, empreendedores desbancarizados, tipicamente de classes mais baixas, são 

negativamente impactados por possuírem limitações aos serviços financeiros como 

empréstimo para capital de giro de suas atividades econômicas. Cerca de 5,5 milhões de 

empreendedores informais não possuem conta em banco6, logo, todas essas barreiras, fazem 

                                                

5https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/brasil-tem-45-milhoes-de-desbancarizados-diz-
pesquisa 
6https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,invisiveis-5-5-milhoes-de-informais-correm-risco-de-
perder-ajuda-de-r-600,70003276664 
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com que os desbancarizados não invistam em suas ideias empreendedoras ou tenham 

grande dificuldades em prosperar os seus negócios. Dessa forma, empreendedores perdem 

renda e o estado também perde com o impacto negativo na queda de arrecadação de tributos. 

Um outro fator que leva a não cidadania financeira, é a falta de educação básica na área de 

finanças que afeta pessoas de todas as classes e níveis educacionais. Pesquisa quantitativa 

conduzida para o presente estudo verificou que 32,3% dos respondentes nunca tiveram 

contato com o assunto de educação financeira na vida, e, somente, 12,9% daqueles que 

tiveram proximidade com o assunto alcançaram esse contato através da escola. Tal pesquisa 

coletou dados de 62 universitários pertencentes as classes A e B, e identificou a vigente falta 

de educação financeira entre jovens cariocas abastados. Por este motivo, algumas pessoas 

não conseguem gerenciar suas finanças pessoais. Segundo o Banco Central, em 2020, cerca 

de 163 bilhões de reais foram deixados em contas poupança no país7. Esse dado, evidencia 

a quantidade de pessoas que não possui conhecimento sobre outras modalidades de 

investimentos mais rentáveis ou do quanto suas reservas podem ser valorizadas quando a 

taxa SELIC atinge valores baixos8. Ainda sobre a pesquisa primária realizada, resultados 

ratificaram que 56,5% dos respondentes não têm nenhum conhecimento sobre a taxa SELIC, 

enquanto 51,6% quando investem, optam por alocar suas reservas financeiras para a 

poupança, como ilustrado na Figura 1. Além disso, 53,2% não têm certeza se suas economias 

estão rentabilizando acima da inflação e 33,9% têm certeza parcial, ou seja, somente 12,9% 

tem completa certeza. Além disso, as pessoas com carência de educação financeira não 

compreenderem a importância de poupar para o futuro, o que pode impactar diretamente na 

qualidade de vida do indivíduo. 

 

                                                

7 https://valorinveste.globo.com/produtos/renda-fixa/noticia/2021/01/07/brasileiros-deixam-r-1663-
bilhoes-na-poupanca-em-2020-maior-volume-da-historia.ghtml 
8 https://riconnect.rico.com.vc/blog/taxa-selic 
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Figura 1: Opções de investimento 

Nesse sentido, é importante mencionar que essa tendência é ressaltada pela pesquisa 

primária qualitativa realizada para o presente trabalho, o objetivo foi entender o perfil de 

algumas pessoas pertencentes as classes C e D, que são não possuem um conhecimento 

básico sobre finanças. Nos resultados analisados, observa-se a prevalência de contas 

poupança, principalmente no banco Caixa Econômica Federal. Isso ocorre, pois há uma 

questão cultural relacionada ao fato deste banco ser um dos primeiros bancos do país e 

criador da caderneta de poupança, considerado investimento seguro. 

Nesse contexto, observam-se algumas tendências no Brasil e no mundo, como um forte 

crescimento de startups tecnológicas, como as Fintechs e Edutechs, ofertando diversos tipos 

de solução para estes problemas. As Fintechs vêm crescendo cada vez mais e oferecem 

soluções simples para a população, e é uma das possíveis alternativas para os 

desbancarizados. Esse crescimento foi rápido, entre dezembro de 2020 a dezembro de 2021 

surgiram 503 novas startups do setor financeiro, atualmente, são cerca de 1.624 fintechs no 

Brasil, de acordo com os dados do estudo Inside Fintech9. O foco dessas startups é 

justamente nas pessoas que possuem renda menor, pois visam oferecer serviços financeiros 

com baixo custo para os clientes. Isso acabou favorecendo o aumento da procura por esse 

tipo de banco. Ademais, as Edutechs também contribuem para o crescimento desse meio 

tecnológico, com o objetivo de facilitar a aprendizagem e, como consequência, potencializar 

o desempenho na relação ensino/aprendizado, ensinando inclusive sobre educação 

financeira. 

Outra tendência que encaminha soluções para o problema estudado e que amplia o acesso a 

serviços financeiros tem surgido do governo federal com o movimento do Open Bank — 

sistema financeiro aberto que possibilitaria o compartilhamento das informações de clientes 

de produtos e serviços financeiros entre diferentes instituições - e o PIX — sistema de 

transferência de dinheiro gratuito entre pessoas físicas. A flexibilização da burocracia por parte 

do Banco Central afim de receber as inovações e novas propostas por parte das empresas, 

foi de extrema relevância para a cidadania financeira no Rio de Janeiro. Visto que a maior 

parte dos desbancarizados são da classe baixa, os mesmos eram deixados em segundo plano 

pelas instituições financeiras por conta dos altos custos operacionais e pela preferência do 

uso do dinheiro em espécie por parte deste grupo. Além do fato existir uma oligarquia bancária 

no Brasil que dificultam a entrada de novos bancos. As instituições, Banco do Brasil, Itaú 

                                                

9 https://blog.nubank.com.br/fintech-o-que-e/ 
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Unibanco, Bradesco, Caixa Economia Federal e Santander, são responsáveis por 84,8% das 

operações de crédito no país, segundo relatório do Banco Central, influenciando diretamente 

no controle dos serviços bancários do país10. Nesse sentido, o Open Banking, seria um 

impacto positivo, pois causaria uma quebra no monopólio dos bancos, pois as pessoas seriam 

donas de seus próprios dados, podendo mudar de banco a qualquer momento e levando o 

seu “histórico bancário”. Ademais, é válido mencionar a ampla aceitação do PIX e as 

facilidades das empresas de máquina de cartão que trouxeram vantagens, principalmente, no 

meio do empreendedorismo das classes mais baixas. Isso levou a bancarização de muito 

empreendedores informais, pois tiveram que se adaptar as novidades atuais, como 

pagamento por PIX e pagamentos por cartão.   

Essas tendências tendem a aumentar a quantidade de pessoas bancarizadas e com maior 

educação financeira, mas nem todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro serão incluídos 

nesses meios. De qualquer forma, pessoas pertencentes as classes C, D e E, serão afetadas 

positivamente em menor escala. Logo, se faz necessário a urgência da buscar soluções 

inclusivas para essas pessoas, a fim de melhorar a condição de vida da população fluminense 

e a economia do Rio de Janeiro e do país. 

 

 

1.2 Análise dos setores econômicos impactados 

Diante da tendência apresentada e da influência que os não cidadãos financeiros possuem 

no país, é importante destacar o impacto que o mesmo possuí no estado do Rio de Janeiro e 

em seus diversos setores. 

Em primeira instância, nota-se um efeito incapacitante no setor de empreendedorismo da 

cidade, uma vez que empreendedores e microempreendedores possuem dificuldade em 

conseguir acesso ao crédito. Uma pesquisa do Sebrae em parceria com a FGV, mostra que 

das 6,7 milhões de micros e pequenas empresas que solicitaram crédito entre 7 de abril e 2 

de junho de 2020, apenas 16%, ou 1 em cada 7 negócios, efetivamente o conseguiu11. Este 

dado indica que mais de 80% dos pequenos negócios não buscam empréstimos bancários, 

visto que esse processo tende a ser demasiadamente burocrático para os mesmos ou o 

                                                

10 https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2019/05/28/5-bancos-
concentram-85percent-do-mercado-no-brasil.ghtml 
11 https://dcomercio.com.br/categoria/financas/dinheiro-tem-mas-credito-nao-chega-aos-pequenos-
negocios-entenda-os-motivos 
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crédito acaba por ser encarecido pela condição precária do empreendedor. 

Consequentemente, esses microempreendedores e pequenas empresas acabam por evitar o 

sistema bancário e procurar familiares para conseguir capital ou recorrem ao agiotismo. 

Nesse quesito, startups como a Stone vem fornecendo um incentivo a inclusão financeira, 

uma vez que tem disponibilizado crédito para microempreendedores e empreendedores, 

especialmente de classes baixas para suportarem seus negócios. Naturalmente, esses 

empreendimentos geram dinheiro e ajudam a reduzir o nível de desemprego da cidade, no 

processo que ajudam a gerar maior movimento monetário na cidade, aquecendo sua 

economia.  

O setor da educação é também muito afetado, já que um grupo abrangente de pessoas, que 

variam das classes sociais E até A, não possui a educação financeira necessária para que 

possam gerir seus recursos financeiros e patrimônios de maneira inteligente. Em decorrência 

disso, nota-se uma tendência na gerência destas pessoas em deixar o dinheiro parado ou 

investir na caderneta de poupança. Nesse quesito, a classe média deixa 70% de seu dinheiro 

nesta opção de investimento12 e em 2020, R$ 166,3 bilhões de reais foram deixados na 

poupança o maior volume da história13. Sendo assim, independentemente da opção 

escolhida, ambas são ruins porque estão altamente vulneráveis aos efeitos da inflação e da 

taxa Selic. Isto porque não existe rendimento com o dinheiro parado e o rendimento da 

poupança, muitas vezes, é insuficiente para corrigir a perda inflacionária. No fim, ambas 

opções acarretam a perda do poder aquisitivo dos grupos que utilizam estes métodos, fazendo 

com que a desigualdade seja exaltada nos grupos pertencentes as classes mais baixas. 

Dito isto, é importante ressaltar que o setor da educação vem ganhando notoriedade com o 

aparecimento das edutechs, e tem se tornado um dos setores com maiores oportunidades do 

mercado. Uma das figuras mais exaltadas nesta área é Thiago Nigro, criador do “Primo Rico” 

e cofundador da “Smart Money”, uma empresa focada em fornecer conteúdos relacionados a 

startups, investimentos anjos empreendedorismo e promover a educação financeira. Sendo 

assim, este setor se beneficia pelo crescente número de interessados em como multiplicar 

                                                

12 https://www.cnnbrasil.com.br/business/classe-media-deixa-70-do-dinheiro-da-poupanca-ricos-
deixam-0-4/ 
13 https://valorinveste.globo.com/produtos/renda-fixa/noticia/2021/01/07/brasileiros-deixam-r-1663-
bilhoes-na-poupanca-em-2020-maior-volume-da-historia.ghtml  
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seus recursos financeiros. Consequentemente, é natural de se esperar um aumento no 

número de investidores na bolsa brasileira14. 

Dessa forma, o setor financeiro no Rio de Janeiro é o que vem mais se beneficiando da 

cidadania financeira, à medida que existe maior inclusão financeira, mais empreendimento 

com acesso a crédito e empréstimos, um menor nível de desempregados e, gradativamente, 

pessoas informadas em como gerir seus recursos financeiros e realizar investimentos, mais 

capital estará circulando pela cidade.   

 

 

1.3 Análise de risco para negócios  

O desenvolvimento da cidadania financeira no Rio de Janeiro apresenta grandes 

oportunidades, mas também difíceis barreiras de serem superaras. Evidencia-se que a fim de 

obter a integração financeira na capital Fluminense, barreiras como a falta de internet e 

investimento em educação financeira deverão ser combatidas. Em contrapartida a tais 

empecilhos, constata-se as diversas oportunidades que tangem a captação de mais impostos 

pelo governo e o crescimento de empreendimentos, visto que mais indivíduos terão acesso a 

créditos.15 

Constata-se que a falta de investimento por parte do governo fluminense em educação 

financeira, principalmente nas escolas, contribui para a precária cidadania financeira vigente 

no Estado. Nota-se que o Brasil se encontra na 74 posição no ranking global de educação 

financeira16, a maior parte da população adulta não sabe o básico a respeito do tema. Nesse 

sentido a precariedade de capital quanto a temática favorece a incapacidade de o cidadão 

gerenciar bem seus recursos financeiros. 

Tendo em vista que a maioria dos desbancarizados pertencem às classes mais baixas, a 

precária internet em locais menos abastados contribui para o problema e acrescenta outra 

barreira. Por mais que a cobertura do sinal de internet em domicílios no Rio de Janeiro 

                                                

14 https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/rumo-aos-5-milhoes-de-investidores-na-bolsa-em-
2022-xp-monitor/  
15https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2021/04/27/34-milhoes-de-
brasileiros-ainda-nao-tem-acesso-a-bancos-no-pais.ghtml 
16 https://crcgo.org.br/novo/?p=9580 
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abrange 98,3% da população17, em 43% das favelas o acesso à internet é ruim18 , aponta um 

estudo feito pelo instituto locomotiva. A conexão instável prejudica rotina de moradores e 

assim contribui com a dificuldade de inserção de tais indivíduos no mundo digital. Sendo 

assim, a integração dos desbancarizados através das Fintechs, tendência analisada nesse 

trabalho, torna-se mais complicado. 

Ao solucionar a falta de integração financeira no Estado, o governo conseguirá captar mais 

impostos. Vale mencionar que os desbancarizados movimentam ao ano 800 bilhões de reais 

anualmente19. Sendo assim, haverá mais capital disponível para futuros investimentos em 

outras áreas fluminenses. Além disso, os cidadãos terão mais oportunidades de crédito, 

possibilitando o surgimento de mais empreendimento ou até a expansão e crescimento dos 

que já existem.  

 

1.4 Análise de impacto para indivíduos e sociedade  

Diante das tendências apontadas ao longo deste capítulo, é importante destacar os impactos 

positivos e negativos nos indivíduos e nas relações sociais. Dessa forma, primeiramente, a 

falta de educação financeira pode levar as pessoas a tomarem decisões que comprometam o 

futuro, como não ter uma previdência privada ou não ter uma conta que traga rendimentos. 

Nas classes A e B, essa falta de educação básica de finanças, pode levar a perda de dinheiro, 

pois algumas pessoas mantêm essa reserva financeira na poupança e não possuem 

consciência de que estão perdendo esse dinheiro. Tal fato é comprovado pelos resultados 

encontrados em pesquisa quantitativa realizada, que constatou que 51,6% dos investimentos 

feitos por jovens pertencentes as classes A e B são em poupança e que 53,2% não possuem 

certeza se suas economias estão rentabilizando acima da inflação. Além desse dinheiro não 

circular, interferindo na economia do Rio de Janeiro. 

Ademais, a falta de educação financeira traz uma falta de confiança nas pessoas quando o 

assunto é dinheiro. No Brasil, principalmente por uma questão cultural, as pessoas ligam 

                                                

17https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/20738/Sumario-Executivo-Mapa-da-
Inclusao-Digital.pdf 
18https://expresso.estadao.com.br/naperifa/em-43-das-favelas-o-acesso-a-internet-e-ruim-aponta-
estudo/ 
19https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/08/brasil-tem-45-milhoes-de-desbancarizados-
diz-pesquisa.htm 
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sentimentos negativos às finanças pessoais. Segundo pesquisa do DataFolha 97% dos 

entrevistados possuem dificuldade em administrar as próprias finanças e 46% evitam olhar o 

próprio dinheiro, porque acredita estar fazendo algo de errado em termos financeiros20.  Isso 

mostra o que a fata de educação financeira causa de negativo na sociedade, incluindo o Rio 

de Janeiro. 

Figura 2: Respondentes que tem plano de previdência privada 

Nesse contexto, é válido mencionar também que a previdência privada é um ponto que 

impacta diretamente na qualidade de vida dos indivíduos, logo ter uma base de conhecimento 

sobre investimentos e como funcionam é fundamental para o desenvolvimento do 

planejamento financeiro. Cerca de 13,5 milhões de brasileiros possuem previdência privada21. 

A pesquisa quantitativa realizada também corrobora para a existência desses números. Como 

ilustrado na Figura 2, 19,4% dos respondentes não sabem o que é plano de previdência 

privada, 17,7% não se interessa por ter um e 50% não tem, mas pretendem um dia ter — 

27,4% desejam contratar em até 5 anos e 22,6% pretendem contratar em prazo superior a 5 

anos. Esses números são baixos, e mostram como as pessoas não tem consciência da 

importância de ter uma previdência privada como investimento para o futuro. Portanto, a falta 

de educação financeira pode acarretar comportamentos que acabam impactando 

negativamente no futuro da sociedade e dos indivíduos.   

                                                

20 https://valorinveste.globo.com/educacao-financeira/noticia/2020/11/10/brasileiros-ligam-financas-
pessoais-a-sentimentos-ruins-e-perpetuam-tabu-sobre-dinheiro.ghtml 
21 https://fenaprevi.org.br/noticias/reservas-dos-planos-de-previdencia-privada-crescem-10-no-
primeiro-trimestre-e-acumulam-r-857-9-bilhoes.html 
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Por outro lado, a desbancarização também é um fator que influencia a sociedade e os 

indivíduos, principalmente, o empreendedorismo por necessidade. Isso ocorre devido a estas 

pessoas não terem acesso a serviços bancários. Em 2019, a economia informal movimentou 

R$1,12 trilhão ao longo do ano, equivalente a 17,3% do PIB do país22. Assim, é possível 

perceber um custo de oportunidade que Brasil e o Rio de Janeiro está perdendo com a 

desbancarização dessa classe. Esse dinheiro poderia estar circulando na economia formal, 

servindo de capital para instituições financeiras financiar empreendimentos. 

Contudo, as Fintechs e Edutechs, podem funcionar como tendências positivas nesse 

contexto, oferecendo conforto, qualidade de vida e facilidades para as pessoas. As startups 

de tecnologia oferecem soluções práticas abertas para o público de diferentes classes sociais, 

incluindo os empreendedores. A facilidade de acesso à crédito, acesso a máquinas de cartão 

e o PIX, são algumas soluções que ajudam na troca entre as relações sociais, entre 

empreendedores e consumidores. Ademais, o Open Banking também é uma tendência 

positiva para o futuro, já que é oferece a possibilidade de as pessoas serem donas dos seus 

dados bancários e poder levar para qualquer banco. Isso facilita muito, por exemplo, os 

empreendedores quando precisam de acesso a crédito, eles vão poder ir em qualquer banco, 

pois darão seus dados e o banco vai ter mais segurança quando for emprestar esse dinheiro.  

Em suma, existem impactos positivos e negativos causados pela tendencia que impactam 

diretamente nos indivíduos e nas relações sociais. A falta de educação financeira e a 

desbancarização, são pontos negativos que afetam o desenvolvimento dos indivíduos e da 

sociedade, interferindo diretamente na economia do Rio de Janeiro. Contudo, existem 

algumas alternativas que vieram como possíveis soluções como as Fintechs, as Edutechs e 

o Open Banking. Essas alternativas trazem conforto, confiança e qualidade de vida para os 

indivíduos. 

 

  

                                                

22 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/18/economia-informal-cresce-pelo-5o-ano-seguido-
no-pais-e-corresponde-a-173percent-do-pib-aponta-estudo.ghtml 
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2. Análise do Contexto 

O objetivo deste capítulo é apresentar o contexto de encaminhamento de melhorias 

identificadas para o Rio de Janeiro sobre o tema da cidadania financeira, utilizando como 

contextualização os objetivos da ODS e o mapa do WEF. O capítulo apresenta os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 e 10 relacionados ao tema deste estudo. Além de 

mencionar como as metas desses objetivos estão associadas às tendências atuais. Ademais, 

é abordado o Mapa de Transformação da rede de Inteligência Estratégica do WEF, 

apresentando possibilidades de abordagem e encaminhamento de oportunidades 

relacionados à questão da Cidadania Financeira. 

 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada 

durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 

2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 203023. Conforme 

apresentados na Figura 3, os ODS formam uma lista de metas que buscam fazer do mundo 

um lugar com oportunidades a todos, sustentável e digno, proporcionando a possiblidade para 

que todas as pessoas ao redor do globo tenham a oportunidade de viverem em paz e serem 

prósperas.   

          

Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

                                                

23 https://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/ 
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Sendo assim, visando em alinhar tendências de solução parta ampliar a Cidadania Financeira 

com os ODS e ao prazo estabelecido para 2030, tendo em vista o contexto do Brasil e, em 

especial, do Rio de Janeiro, dois objetivos foram selecionados: objetivo 8 “Trabalho Decente 

e Crescimento Econômico” e o objetivo 10 “Redução das Desigualdades”. Logo, a partir dos 

dois ODS selecionados, serão apresentados encaminhamentos de oportunidade em relação 

a cidadania financeira. 

O objetivo 8 “Trabalho Descente e Crescimento Econômico” possui como premissa promover 

o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 

digno para todos, segundo as Nações Unidas. Dessa forma, é possível perceber que soluções 

propostas por algumas Fintechs e Edtechs e a regulamentação do Open Banking são 

possíveis encaminhamentos para resolver o problema da não cidadania financeira e que se 

relacionam com as metas do objetivo 8. 

A meta 8.2 apresenta - “Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio 

da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em 

setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra”. No Brasil, alguns 

indicadores evidenciam a ausência de educação financeira, como a quantidade de pessoas 

com o nome negativado em sistemas de crédito, que é cerca de 62,56 milhões de endividados 

brasileiros 24. Além disso, 58% dos desbancarizados brasileiros não possuem conta em banco 

porque o custo de administração é alto, mas 60% destes desbancarizados possuem acesso 

à celulares e internet25. Esses dados mostram como as Fintechs e Edutechs podem se 

beneficiar dessas oportunidades, pois elas são startups tecnológicas que visam trazer 

modernidade tecnológica e inovação, suprindo a necessidade de acesso a serviços 

financeiros e educação financeira. Logo, elas podem trazer esses serviços os 

desbancarizados que possuem acesso à internet.  Dessa forma, essas inovações irão ajudar 

para o atingimento da meta, inclusive no Rio de Janeiro. 

As metas 8.3 e 8.10 estão relacionadas ao acesso a serviços financeiros, pois envolvem a 

questão da promoção de políticas públicas e a capacidade das instituições financeiras. A meta 

8.3 menciona sobre a promoção de políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem 

as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 

inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 

                                                

24https://ideiasradicais.com.br/numeros-surpreendentes-sobre-a-falta-de-educacao-financeira-no-
brasil/ 
25 https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/cap01.html 
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empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros26. A meta 8.10 aponta sobre o 

fortalecimento da capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a 

expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos 27. Portanto, 

é possível notar que o Open Banking e a flexibilização da burocracia pelo Banco Central, são 

encaminhamentos para que essa meta seja atingida. Segundo o BC, o Open Banking pode 

melhorar a avaliação de crédito e estimular a competição no sistema financeiro, com produtos 

mais adequados e baratos28. Ademais, esta flexibilização tem permitido o surgimento de novos 

modelos de negócio, com reflexos na oferta de produtos e serviços de maior qualidade e 

alcance, de acordo com o Ministério da Economia29. Essas ideias abrem caminhos para o 

mercado de serviços financeiros, para os empreendedores e geram empregos para os 

indivíduos no estado do Rio de Janeiro. 

O Objetivo 10, “Redução Das Desigualdades”, se trata a respeito de reduzir a desigualdade 

nos países e entre países30, é um objetivo orientado principalmente pela inclusão financeira e 

social e aumento de renda das classes mais baixas. Diante dessa proposta, 10 metas foram 

criadas para que o objetivo 10 seja alcançado. 

Muitas das ações relacionadas ao desenvolvimento da Cidadania Financeira podem vir a 

contribuir para a realização das metas 10.1,” Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar 

o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média 

nacional”, 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de 

todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 

condição econômica ou outra31.                      

A promoção da Cidadania Financeira está diretamente ligada com a meta 10.1, visto que as 

classes mais baixas, normalmente, não sabem gerir seus recursos financeiros propriamente 

e os guardam de baixo do colchão, esses fatores acabam por corroborar na perpetuação da 

desigualdade. Uma pesquisa feita pela Superdigital, banco digital do Santander, ilustrada na 

figura 4, fez um levantamento para entender como as classes C e D investem. A pesquisa 

mostrou que apenas 29% deles gasta menos do que ganha. Quase 40% costumam ficar no 

                                                

26 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8   
27 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8   
28 https://g1.globo.com/economia/open-banking/noticia/2021/08/14/open-banking-entenda-o-que-e-e-
como-funciona.ghtml 
29https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2019/06/ministerio-da-economia-assina-
comunicado-conjunto-para-flexibilizar-regulacao-de-fintechs 
30 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10  
31 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10 
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zero a zero, 10% estão desempregados, e o restante gasta mais do que ganha. Além disso, 

é dito que “quando sobra algum dinheiro, a maioria (33%) diz que opta por comprar algo para 

si ou para a sua família em vez de poupar. Outros 26% deixam o dinheiro parado na conta e 

11% guardam dinheiro em casa - sem qualquer correção, o que significa que os recursos 

ficam perdendo para a inflação. Só 8% disseram investir as sobras, eventuais ou não”32. 

Neste quesito, de acordo com o professor da BBS (Brazilian Business School), Ricardo Torres, 

a classe C utiliza da poupança como seu meio de investimento primário33, pois 59% das 

pessoas que investiram alguma vez optaram pela caderneta de poupança e apenas 4% 

escolheram o tesouro direto, sendo o mesmo a segunda opção mais popular. 34Este fenômeno 

acontece, pois, as pessoas acreditam que a poupança é segura, além de e não possuírem 

conhecimentos sobre outras formas de investimento, além de que as classes D e E são 

fortemente marcas pelo dinheiro guardado em casa. Naturalmente, ambas formas de 

investimento são um grande problema dado que o rendimento do capital na poupança possui 

perda de poder aquisitivo quando levado a inflação em conta35 e o deixado na residência. 

Sendo assim, a promoção da educação financeira ajudaria para o alcance desta meta uma 

vez que essas poderiam utilizar do conhecimento para fazer com que seu dinheiro gere mais 

capital, consequentemente aumentando a renda, ou ao menos reduzir o impacto dos cenários 

econômicos. 

O item 10.2 busca “até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 

de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 

condição econômica ou outra”. A Cidadania Financeira pode vir a contribuir com a inclusão 

dessas pessoas, uma vez que a inclusão financeira é um dos pilares que sustenta a tendência. 

Vale ressaltar que o Brasil possui atualmente 34 milhões de brasileiros que ainda não 

possuem acesso a bancos no país36, além de que os desbancarizados movimentam, 

                                                

32 https://www.seudinheiro.com/2020/economia/fontes-de-renda-extra-e-foco-na-casa-propria-como-
as-classes-c-e-d-poupam-e-organizam-as-financas/ 
33https://www.infomoney.com.br/onde-investir/classe-c-esta-longe-da-bolsa-diz-especialista-
corretoras-investem-neste-publico/ 
34 https://www.seudinheiro.com/2020/economia/fontes-de-renda-extra-e-foco-na-casa-propria-como-
as-classes-c-e-d-poupam-e-organizam-as-financas/ 
35 https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2022/01/13/poupanca-perde-da-inflacao-em-
2021-e-tem-pior-retorno-em-31-
anos.htm#:~:text=O%20rendimento%20real%20(descontada%20a,negativo%20de%206%2C37%25.  
36https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2021/04/27/34-milhoes-de-
brasileiros-ainda-nao-tem-acesso-a-bancos-no-pais.ghtml 
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anualmente, mais de 800 bilhões de reais anualmente37, sendo que grande parte desses 

recursos são guardados nas residências destas pessoas. Deste modo, 75% dos 

desbancarizados buscam evitar bancos, pois são frequentemente discriminados por conta de 

sua renda e não conseguem ter acesso a um serviço digno38. No entanto, com o surgimento 

das fintechs, cidadãos pertencentes à essas classes têm aderido ao serviço financeiro digital, 

já que “86% dos brasileiros afirmam que os bancos digitais permitem que pessoas, antes 

discriminadas por outras instituições financeiras, também tenham conta, ao passo que 80% 

dizem que o segmento não discrimina os clientes conforme a sua renda”.   

Nesse quesito, situações nas quais os serviços e atendimentos dos bancos acabam 

descriminado pessoas de classes sociais mais baixas, acabam por reverberar em todo o 

país39. Naturalmente, esse tratamento acaba por reforçar a imagem negativa dos bancos 

nesta população, fazendo das fintechs um grande atrativo para esses cidadãos. 

Portanto, fazer com que o Rio seja um terreno próspero para fintechs será de grande benefício 

para a cidade, especialmente economicamente, uma vez que este capital das pessoas fora 

do sistema bancário viria para sistema econômico, fazendo com que no processo, ao menos 

parte da meta 10.2 fosse cumprida, mas decerto, levando para a resolução do objetivo 10. 

 

 

Figura 4: Relação entre a sobra do dinheiro e como é usado  

                                                

37 https://www.convergenciadigital.com.br/Inclusao-Digital/Desbancarizados-movimentam-cerca-de-
R%24-800-bilhoes-por-ano-56956.html  
38 https://neon.com.br/aprenda/economizar-dinheiro/tudo-sobre-bancarizacao/ 
39http://cntv.org.br/noticia__3611__Bradesco-e-acusado-de-preconceito-e-de-discriminar-pobres.html 
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2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

O Word Economic Forum (WEF) foi fundada em 1971, na Suíça, e trata-se de uma 

organização sem fins lucrativos que organiza reuniões anuais voltada para a discussão de 

problemas enfrentados globalmente.  Ademais, eles realizam encontros locais, e são 

produzidos relatórios e pesquisas sobre temas de suma importância para a sociedade mundial 

40. As reuniões envolvem, líderes políticos, empresários, jornalistas e intelectuais. O WEF 

possui um site em que expõe as questões, dados e possíveis soluções, que também se 

comunicam com as ODS. Dessa forma, o site possui diversos Mapas de Transformação que 

se interligam, e mostram artigos e estudos sobre diversos dilemas enfrentados pela sociedade 

mundial. Visto isso, é importante relacionar alguns tópicos do WEF com os temas trabalhados 

ao longo deste capítulo, interligando o WEF e as ODS, como pode ser observado na figura 5. 

O ponto “Mercado Bancário e de Capitais: Novos modelos de negócios” da WEF41 se relaciona 

diretamente com as metas do objetivo 8 da ODS42, como a 8.3 “promoção de políticas 

orientadas para o desenvolvimento que apoiem o empreendedorismo, criatividade e inovação, 

inclusive por meio de acesso a serviços financeiros” e a meta 8.2 “Atingir níveis mais elevados 

de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e 

inovação”. Essa relação ocorre, pois nesse ponto é levantado que estão surgindo cada vez 

mais empresas especializadas e focadas em tecnologia financeira (FinTechs), oferecendo 

produtos e serviços por um custo menor que a maioria dos bacos tradicionais. O artigo ainda 

destaca que o investimento global em startups de fintechs atingiu quase 58 bilhões de dólares, 

apenas no primeiro semestre de 2018, de acordo com o relatório da KPMG. Portanto, mostra 

como tendo grades inovações nesse setor, que podem ser vantajosas para o Estado do Rio 

de Janeiro.  

Além disso, vale mencionar que nesse mesmo artigo é dito que as novas tecnologias voltadas 

para o mercado de serviços financeiros estão pressionando as instituições financeiras 

tradicionais a promover revisões significativas de seus modelos de negócios, e estão 

cultivando melhores relações com as startups, com o objetivo de obter insights sobre 

inovações relevantes e lançar novos serviços. Isso está presente na meta 8.10 

“Fortalecimento da capacidade das instituições financeiras de incentivar a expansão do 

acesso aos serviços financeiros bancários”, pois essa procura por inovação promove a 

                                                

40 https://intelligence.weforum.org/ 
41 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LENcEAO/key-issues/a1Gb00000015Qr3EAE 
42 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8 
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expansão do acesso a serviços financeiros, ainda mais que as Fintechs buscam atingir um 

púbico diferente dos bancos tradicionais, e os tradicionais buscando isso também acaba 

promovendo um aumente do público-alvo. Essas ações, podem trazer melhorias para o estado 

do Rio de Janeiro, promovendo o aumento do acesso a serviços bancários. 

 

 

Figura 5: Mapa de Transformação 

 

Embora a produtividade global do trabalho tenha aumentado em 74% de 1973 e 2013, a 

remuneração dos trabalhadores cresceu em apenas 12.5% neste mesmo período43. Ainda 

mais, com a presença de outros fatores como mudanças tecnológicas e globalização, isso 

veio a contribuir ainda mais para a deterioração dos níveis de inclusão social dos menos 

favorecidos.  

Dessa forma, esta tendência traz consigo um entendimento global de que é preciso ser adotar 

um modelo de crescimento sustentável e incluso com todos no longo prazo, mas para tal, é 

preciso em consenso entre os stakeholders que incluem governos, empresas e instituições 

para mobilizarem recursos e esforços.  

                                                

43 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001hXcwEAE/key-issues/a1G0X000004fPF0UAM 
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Nesse quesito, um departamento do Ministério da Educação, o ENEF (Estratégia Nacional de 

Educação Financeira) desenvolveu um programa que visa a ensinar jovens no ensino público 

a desenvolverem práticas financeiras conscientes e responsáveis, trazendo noções sobre o 

sistema financeiro e previdência, além de oferecer uma plataforma com cursos à distância 

para professores de educação básica, ensinos fundamentais44, médio e educadores sociais 

para que os mesmos tenham um conhecimento mais profundo de como investir seus recursos 

financeiros, mas que também possua a formação educacional adequada para que possa 

introduzir o tema de maneira clara e sucinta nas salas de aula. Logo, com uma melhor gestão 

de recursos financeiros, paralelamente de um conhecimento em como aplicar os mesmos, 

isto pode contribuir para a redução da desigualdade e inclusão social das pessoas de menor 

renda. 

 

 

 

  

                                                

44 http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35987-educacao-financeira 
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3. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

O objetivo deste capítulo é apresentar oportunidades de soluções relacionadas a Cidadania 

Financeira. Assim, serão apresentadas oportunidades ligadas a políticas públicas, como 

patrocinar meios de entretenimento que abordem o tema da cidadania financeira e eventos 

para não investidores. Além de citar soluções voltadas para novos negócios, como plataforma 

de streaming e games com foco na educação financeira. Ademais, será apresentado análises 

de tendências tecnológicas para possíveis soluções como a realidade aumentada e a 

inteligência artificial. Por fim, será mostrado startups que oferecem soluções relacionadas a 

questão da cidadania financeira. 

  

3.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

3.1.1. Patrocinar meios de entretenimento que abordem o tema da cidadania financeira 

Uma grande oportunidade para a prefeitura é o patrocínio ou a criação de algum programa de 

entretenimento como uma novela, seriado, programa de TV ou série no Youtube   em que 

partes do tema da cidadania financeira, no caso, a desbancarização e a educação financeira 

sejam abordados.  

Nesse quesito, visto que o Brasil possuí uma cultura forte voltada para novelas, com diversos 

sucessos marcantes como “Avenida Brasil”, que gerou aproximadamente 2 bilhões de reais45  

e alcançava mais de 50 milhões de espectadores por episódio46, pode ser uma oportunidade 

interessante de atrair a atenção de uma grande variedade de pessoas para o assunto. Vale 

dizer que ações socioeducativas foram tomadas na “Avenida Brasil” como o hábito da leitura, 

que foi incentivado na novela através das cenas em que Tufão (Murilo Benício) lia os livros 

emprestados por Nina (Débora Falabella): A Metamorfose, de Franz Kafka; Madame Bovary, 

de Gustave Flaubert; A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud; Primo Basílio, de Eça 

de Queirós; e Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e O Alienista, de Machado 

de Assis47. Logo, no desenrolar da trama da novela, Tufão acaba por se tornar um dos 

personagens mais ricos da história, o que seria parte do fruto de aprendizados de seus livros. 

                                                

45https://deltacontabilidade.com.br/artigos/faturamento-de-avenida-brasil-chega-a-r-2-bilhoes-
segundo-a-forbes 
46 https://exame.com/casual/avenida-brasil-bate-recordes-e-e-vendida-a-125-paises/ 
47 https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/novelas/avenida-brasil/noticia/curiosidades.ghtml 
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Naturalmente, isso é uma estratégia para se formar um “rolemodel” e criar uma referência aos 

telespectadores para seguirem.    

Dito isso, apenas em 2018, 192 milhões de espectadores foram alcançados pela Globo48. 

Estima-se 52% das pessoas que acompanham a trama fazem parte do grupo da classe C, 

enquanto A e B representam 28% e D e E contabilizam 20% dos telespectadores.  Em relação 

com a faixa etária, “Os telespectadores acima de 60 anos são os que mais assistem as 

novelas da sete. Esta faixa etária representa 26% do público. Na segunda colocação aparece 

a faixa de 35 a 49 com 24%. Os adolescentes não são tão fãs do formato de novela. Isto 

porque a faixa de 12 a 17 anos tem um percentual de 6%, assim como os telespectadores de 

04 a 11 anos”49.  

Dessa forma, para criar um interesse um no público mais jovem, é de uma oportunidade 

imensa da prefeitura do Rio de Janeiro desenvolver parcerias com influenciadores e artistas 

que criam conteúdo digital, como os irmãos Neto que dominam a internet e criam diversos 

tipos de conteúdo para este público jovem, como seu filme “Acampamento de Férias” que foi 

um fenômeno com meninos e meninas de 8 a 16 anos de idade, Whinderson Nunes, notório 

comediante  e ator brasileiro que realiza pequenos curtas e filmes ou até mesmo Casimiro, 

streamer carioca em ascensão. Uma parceria feita com essas pessoas pode desenvolver 

rapidamente a curiosidade de todo este público. 

 

3.1.2. Eventos para Não Investidores  

Outra oportunidade identificada para a prefeitura do Rio seria um patrocínio público de eventos 

voltados para pessoas que não são investidores ou são leigos no assunto. Um exemplo disso 

seria a realização de um Financial Summit, Edufin Summit, eventos muito divulgados nos EUA 

e Europa. 

Nesse quesito, a prefeitura poderia alinhar seus interesses empresas como Xp, Itaú, Nubank 

ou influenciadores como Thiago Nigro, Investidor Sardinha, Tiago Reis e realizar um evento 

gratuito na cidade em espaços como a HSBC Arena, Riocentro e universidades para poder 

apresentar o tema para pessoas de todas as faixas etárias. Nisso, para entrar no evento, seria 

necessário a apresentação de ingresso digital mostrando a inscrição da pessoa para o 

mesmo, além de que a apresentação do ingresso no transporte público, como o BRT que é 

                                                

48 https://ocanal.com.br/publico-das-novelas-das-sete-2018/ 
49 https://ocanal.com.br/publico-das-novelas-das-sete-2018/ 
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perto dos complexos, poderia fazer da viagem de ida e volta gratuita. Dependendo do sucesso 

do seminário, o evento poderia ser espaçado em tópicos distintos ao longo de um período de 

tempo para que maior profundidade pudesse ser adquirida nos temas. No fim de cada 

seminário, seria importante a entrega de um conteúdo digital exclusivo aos que participaram, 

fazendo um resumo de tudo que foi abordado no dia, juntamente com um material extra para 

que fornecesse um ponto de partida para os estudos individuais das pessoas, como uma lista 

de recomendações de sites para notícias, especialistas no tema, cursos em plataformas de 

ensino e sites que oferecem conhecimento gratuito sobre o tema como o “Portal do Investidor”. 

Mais adiante seria interessante de que houvesse tais eventos voltados para o público de 

comunidades, em que uma pequena feira, uma tenda ou o uso de um prédio no local fosse 

feito e com um evento gratuito, os moradores tais lugares pudessem serem introduzidos ao 

tema. 

Sendo assim, a produção de tais eventos pode produzir uma forte atração para toda 

população, especialmente para jovens universitários, pois poderiam utilizar da oportunidade 

para horas complementares, ao mesmo tempo que adquire maior conhecimento sobre o tema 

realizam um imenso networking com diversas pessoas.  

 

3.1.3 Mapeamentos de oportunidades promovidas pelo Governo  

Uma das oportunidades promovidas pelo Governo, é a Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF). Essa estratégia foi criada em 2010, e tem como objetivo contribuir para o 

fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem as pessoas a tomarem 

decisões financeiras mais autônomas e conscientes. Essa estratégia foi criada através da 

articulação de sete órgãos e entidades governamentais e quatro organizações da sociedade 

civil, formando o Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF). O público-alvo da 

estratégia são crianças, jovens e adultos, visando desenvolver e implementar programas para 

esse público50. 

Assim, a ENEF busca chegar nas crianças e jovens por meio de programas desenvolvidos 

em escolas do ensino fundamental e médio, com o apoio do Ministério da Educação e das 

secretarias de educação estaduais e municipais. Para alcançar os adultos, a ideia é criar 

programas que utilizem parcerias entre agentes público e privadas, multiplicando os efeitos 

das ações. As ações envolvem portais de internet, palestras, publicações, seminários, 

                                                

50https://www.vidaedinheiro.gov.br/quemsomos/?doing_wp_cron=1653248262.589488029479980468
7500 
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reuniões regionais, competições, centros de atendimentos, campanhas de publicidade, 

cursos, programas de TV, feiras, espaços culturais e outros. Algumas dessas ações serão 

detalhadas nas próximas seções51. 

Portanto, nota-se que são diversas vertentes de ações que buscam promover a educação 

financeira. Contudo, é necessário que haja mais investimento neste programa, como 

marketing nas redes sociais (Instagram e TikTok); criação de games interativos para as 

crianças; parceria com influenciadores digitais para promoverem a estratégia; e eventos com 

palestras, shows e cursos voltados para a promoção da educação financeira. Dessa forma, a 

ENEF terá mais visibilidade e atingirá mais pessoas, trazendo a educação financeira para a 

sociedade como um todo. 

 

3.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios 

3.2.1. Plataforma de Streaming com o Foco na Educação Financeira 

Uma oportunidade de negócios identificada foi a realização de uma plataforma de streaming 

focada em conteúdos relacionados com a educação financeira. 

É inegável que o streaming tem estado em um crescimento exponencial, uma vez que o Brasil 

é o segundo país com mais assinantes de serviços de streaming do mundo, contando com 18 

milhões de assinantes, logo abaixo dos Estados Unidos com 67 milhões52. 

Tendo em vista o relatório da JustWatch ilustrado na figura 6, o consumo brasileiro sobre o 

primeiro semestre do ano de 2021, a “Netflix ocupa o primeiro lugar de serviços pagos. Ainda 

segundo o estudo, o popular Prime Video fica em segundo lugar representando 23% de 

presença no mercado. Disney+, a recém-chegada HBO Max e o Globoplay figuram, 

respectivamente, o terceiro, quarto e quinto lugar. Por fim, o Telecine Play, que logo passará 

a integrar o streaming da TV Globo, representa 5% da fatia com o Star+ na sequência”53. 

Dessa forma, é perceptível que o streaming voltado ao entretenimento está em alta no país, 

e é nítido que nenhuma das empresas tem o foco em fornecer um conteúdo exclusivo 

educacional.  Sendo assim, seria uma oportunidade incrível de negócios uma plataforma de 

                                                

51 https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf 
52https://www.papelpop.com/2021/12/streaming-no-brasil-uma-analise-sobre-o-crescimento-das-
plataformas-em-2021/ 
53https://www.papelpop.com/2021/12/streaming-no-brasil-uma-analise-sobre-o-crescimento-das-
plataformas-em-2021/ 
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streaming voltada a educação, dando ênfase na educação financeira. Tal oportunidade 

também é sustentada pela pesquisa quantitativa realizada para o presente estudo, na qual foi 

verificado que 33,9% dos entrevistados — jovens universitários das classes A e B — buscam 

informações sobre investimento por conta própria. Logo, visualiza-se a existência de demanda 

para possíveis conteúdos ofertados pela plataforma. 

 

 

Figura 6: Top 10 países com maior número de assinantes 

Nesse quesito, a plataforma contaria com um período de teste de um mês grátis em que o 

cliente poderia cancelar a hora que desejasse. Depois, o mesmo estaria inscrito em uma 

assinatura mensal de 8.99 reais para acessar os conteúdos da plataforma. Diante dessa 

conjectura, haveria uma curadoria quanto aos conteúdos fornecidos.  Haveria análises de 

mercados feitos por especialistas, conteúdos relacionados a geopolítica que explicasse seus 

efeitos na economia mundial, como o que está acontecendo com o impacto da guerra da 

Ucrânia na economia do Brasil. Mais adiante, tutorias com o passo-a-passo de como utilizar 
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as plataformas de corretagem mais difundidas como Itaú, Nubank, Xp, e Clear seriam 

fornecidos, assim como uma série de conteúdos que providenciassem educação sobre 

investimentos, indo do básico até o avançado, abordando conceitos com de poupar, a 

administração dos próprios recursos financeiros até o de investimento na bolsa de valores em 

ações e mercado imobiliário. Resumos de livros sobre finanças seriam providenciados tanto 

em texto quanto em áudio também na plataforma. Por fim, poderia haver uma sessão de 

“shorts”, em que vídeos de até um minuto sobre o tema fossem feitos para que o público não 

precisasse sempre engajar em um conteúdo demasiadamente complexo. 

 

3.2.2. Educação financeira por meio de games 

Uma oportunidade de negócio relacionada a educação financeira, são as Edtechs que 

oferecem acesso à educação por meio da tecnologia e, geralmente, é acessível para todos. 

Além disso, o principal objetivo destas startups é transmitir conhecimentos variados para as 

pessoas de forma mais didática e divertida.    

Nesse contexto, a EduCash seria um exemplo de startup que trouxe educação financeira para 

crianças por meio da gameficação54. A ideia é trazer protagonismo para o estudante no 

ambiente em que ele está imerso, pensando algo que seja divertido. Os jogos possuem alguns 

fundamentos básicos da economia, como gestão de recursos, além de envolver planejamento 

financeiros e orçamento de curto e longo prazo. Assim, é possível observar que esse projeto 

traz a educação financeira de forma muito mais leve e divertida, incentivando as crianças a 

desenvolverem um pensamento voltado para as finanças. 

Além disso, o mercado dos games está em um crescimento cada vez maior. No Brasil, o 

mercado de jogos faturou cerca de US$ 2,3 bilhões em 2021, com alta de 5% em relação ao 

ano anterior. O setor também atrai muitos investidores, mais de US$ 20 bilhões foram 

investidos em startups de games nesta década55. Esses úmeros mostram como é um ótimo 

setor para as empresas. Dessa forma, um jogo voltado para educação financeira, seria uma 

grande oportunidade, poderia ser colocado em plataformas que vendem jogos, com Steam, 

Epic Games, Playstore, entre outros. Assim, o jogo poderia lucrar por meio da venda do jogo, 

por número de downloads ou por venda de itens dentro do jogo. 

                                                

54 https://www.startse.com/noticia/startups/edtech-ensina-educacao-financeira-para-criancas-atraves-
de-gamificacao 
55 https://olist.com/blog/pt/como-vender-mais/inteligencia-competitiva/mercado-de-games-no-brasil/ 
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Portanto, essa proposta de negócio seria interessante para o Rio de Janeiro, pois contribui 

para a diminuição da falta de educação financeira no estado, começando pelas crianças. Além 

disso, os games estão cada vez mais em alta, e as crianças passam muito tempo em contato 

com o universo dos games. Logo, o surgimento de mais negócios semelhantes fomentaria o 

desenvolvimento do pensamento analítico e ajudaria da diminuição de alguns problemas que 

são derivados da falta de educação financeira. Ademais, contribuiria para o crescimento do 

conhecimento sobre finanças, auxiliando as pessoas a administrar o dinheiro de forma correta 

e promovendo o desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro. 

 

3.2.3. Participação no SandBox do Rio de Janeiro 

Uma oportunidade para negócios no estado Rio de Janeiro é participar no Sandbox da cidade. 

Segundo o site da prefeitura, “O Sandbox.Rio é uma iniciativa da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Através dele, produtos, serviços ou processos que não se enquadram no cenário regulatório 

pré-existente poderão ser testados em um ambiente controlado, através de autorização 

temporária concedida pelo Município56.” 

Em outras palavras, o Sandbox é um serviço voltado para startups que possuem serviços ou 

produtos inovadores que impulsionem o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, mas 

que ainda não se enquadram na regulamentação atual da cidade57. Dito isso, essas 

companhias podem utilizar de um ambiente controlado com regulações mais flexíveis para 

testar e validar o empreendimento em que estão propondo com clientes reais, sem estarem 

expostas aos grandes riscos do mercado.  

Mais adiante, de acordo com a prefeitura, os dados coletados das organizações por meio dos 

experimentos conduzidos dentro deste espaço ajudam tanto as mesmas para o 

aprimoramento de seus produtos e serviços quanto ajudam a “Prefeitura na compreensão das 

inovações, garantindo um arcabouço regulatório receptivo e aderente às novas tecnologias. 

Além disso, a base de dados gerada no período de testes ajuda os gestores públicos na 

concepção de políticas públicas de interesse do Município58.” 

                                                

56 https://sandboxrio.com.br/sobre.html#o-que-eh-section 
57 https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/sandbox-rio-municipio-vai-
testar-produtos-servicos-e-processos-inovadores/ 
58 https://sandboxrio.com.br/sobre.html#o-que-eh-section 



   

 

 

26 

 

Portanto, é do interesse de empreendedores que possuem ideias ousadas e inovadoras que 

promovam a cidadania financeira participarem de tal programa. 

 

3.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

3.3.1. Realidade Aumentada e o Metaverso 

Uma tecnologia elaborada que pode vir a trazer possíveis soluções para a cidadania financeira 

é a realidade aumentada junto com o desenvolvimento do Metaverso, isto é, uma realidade 

paralela que ocorre em um mundo virtual. Nele, é possível ter um avatar e efetuar diversas 

atividades, como comprar em lojas, ir a shows e interagir com outras pessoas. Nesse quesito, 

a realidade aumentada, seria um equipamento como o Oculus Rift ou o Óculos AR, 

desenvolvido pela Meta59, junto com luvas sensórias que aumentassem sua experiência no 

Metaverso, que fizesse do ambiente virtual o mais real possível. 

Sob essa conjectura, vemos uma aderência cada vez maior de pessoas e empresas com essa 

nova proposta. Artistas como Travis Scott, Justin Bieber e Ariana grande já realizaram shows 

no metaverso, em parceria com a empresa de videogames “Fortnite”, assim como SnoopDog, 

rapper americano, passou a realizar eventos sociais no metaverso60. Além de artistas, 

organizações também estão aderindo a esta tecnologia. Shows de moda estão sendo 

realizados, contando com a presença de empresas como Dolce & Gabbana, Elie Saab, 

Imitation of Christ, Guo Pei e a joalheria Jacob & Co61. Nike e Adidas realizam vendas de 

NFT’s, Tokens não Fundíveis, de seus produtos reais para avatares nesse mundo, que 

acabam por dá acesso exclusivo à um metaverso das mesmas empresas62. 

Dessa forma, ambas tecnologias podem ser possíveis soluções para a cidadania financeira, 

pois quando estiverem mais difundidas, organizações podem realizar eventos em relação a 

educação financeira online e imersivo, com quase custo nenhum, pois os mesmos estariam e 

muito reduzidos. O fato de estarem em um mundo virtual democratizaria a acessibilidade de 

tais eventos, uma vez que apenas seria necessário da internet e do equipamento para podem 

participar dos mesmos, dessa forma, pessoas que vivem em regiões longes das grandes 

                                                

59 https://metamaterial.com/solutions/augmented-reality/ 
60https://www.sandbox.game/en/assets/snoop-dogg-private-party-pass/e94a185f-7a54-402b-b29f-
251fcbf6f0d5/?__cf_chl_tk=PD1FcVKdwd3jcTdaFcZ.8ARMp6r7_wJKNq7.gyssClA-1651415066-0-
gaNycGzNCL0 
61 https://elle.com.br/saiba-tudo-que-rolou-na-metaverse-fashion-week 
62 https://canaltech.com.br/internet/adidas-lanca-colecao-de-nfts-com-acesso-exclusivo-ao-metaverso-
da-empresa-204661/ 
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metrópoles, que são os lugares onde, normalmente, tais seminários ocorrem, poderiam 

participar e não teriam que se preocupar com seu deslocamento.  

Além disso, pode-se argumentar que o próprio aprender seria mais atrativo porque os 

estudantes podem fazer isso com milhares de outras pessoas no metaverso. Além de atender 

eventos online, poderiam atender à fórum de discussões virtuais, como o que é realizado com 

o Reddit, mas ao invés de textos, um debatendo e indagando ao mesmo tempo com os 

demais. 

 

3.3.1. Inteligência Artificial  

Uma tecnologia que contribui muito para o oferecimento de melhores serviços bancários 

digitais, é a Inteligência Artificial. Essa tecnologia é capaz de trazer aprimoramento no 

atendimento ao cliente, oferecendo serviços mais específicos, de acordo com o perfil da 

pessoa. Além de trazer mais conveniência ao cliente, como a possibilidade de abrir uma conta 

no banco sem precisar ir ao banco ou realizar um atendimento muito mais prático. 

A inteligência artificial é programada para conseguir mapear o perfil dos clientes, criando 

produtos e serviços financeiros direcionados, através da análise de comportamento do 

consumidor. Isso contribui para a diminuição dos custos, mitigar riscos e aumentar os lucros 

da instituição financeira63. Essa tecnologia também faz com que o processo de leitura e 

aprovação de documentos e seja muito mais rápida. Ela também torna o atendimento ao 

cliente mais ágil, por meio do Chatbot, em que são enviadas mensagem programadas para o 

usuário através de aplicativos de mensagens como o Whatsapp, em uma linguagem mais 

informal64. Isso tudo torna a relação com o cliente muito mais ágil e humanizada, de acordo 

com o perfil do cliente, fazendo com que mais pessoas queiram abrir uma conta no banco.  

Além disso, a IA traz uma segurança para, pois ela é capaz de identificar comportamentos de 

compras diferentes do comum, assim o banco consegue aumentar o nível de segurança das 

soluções oferecidas. Portanto, a IA pode tornar os serviços bancários mais assertivos e 

proporcionar uma experiencia personalizada pessoa que utiliza os serviços financeiros. Logo, 

a IA contribui para a eficiência dos serviços bancários, permitindo um aumento da 

bancarização. 

                                                

63https://noomis.febraban.org.br/temas/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-fara-bancos-
economizarem-us-1-tri-por-ano 
64 https://zoop.com.br/blog/banking/inteligencia-artificial-nos-bancos/ 
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3.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções  

Nome da 

startup 
Logomarca Website Resumo 

País de 

origem 

FinClass 

 

https://w

ww.fincla

ss.com/ 

A FinClass e uma plataforma de streaming 

de educação financeira criada pelo 

investidor e influencer Thiago Nigro (primo 

rico). O plano de assinatura mensal custa 

49,90 reais e assinantes têm acesso: a 

conteúdo exclusivos de mentores e 

professores sobre finanças e 

investimentos; aulas sobre esses 

assuntos; documentários originais e 

resumos de livros sobre o tema. 

 

Brasil 

EduCash 

 

https://w

ww.educ

ash.com.

br/ 

EduCash tem como proposta ensinar 

educação financeira para crianças de uma 

forma lúdica, leve e divertida, através de 

games no aplicativo da startup que 

auxiliam o aprendizado dentro e fora da 

sala de aula. A startup também oferece 

uma trilha de aprendizagem para 

professores e escolas adotarem a 

plataforma. 

Brasil 

Bloom 

 

https://w

ww.joinbl

oom.co/ 

Bloom é um aplicativo de investimento 

para adolescentes de 13 a 17 anos que 

tem como missão “melhorar o futuro 

financeiro das futuras gerações. Tal 

startup oferece uma plataforma de 

investimento em ações dos EUA sem 

taxas ou assinaturas mensais. 

EUA 
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Zogo 

 

https://zo

go.com/ 

Zogo é uma plataforma digital que tem 

como objetivo aprimorar os 

conhecimentos acerca de temas como 

finanças, investimentos e planejamento 

orçamentário. O aplicativo e dividido em 

módulos pequenos e divertidos e 

conforme o usuário vai aprendendo e 

aumentando de nível, ele pode ser 

recompensado pelo seu aprendizado 

através das parcerias que a startup tem 

com mais de 175 instituições financeiras 

nos EUA. 

EUA 

Banco da 

Maré 

 

http://ww

w.banco

mare.co

m.br 

O banco da Mare é um banco digital que 

oferece serviços financeiros para pessoas 

sem conta bancária em locais 

frequentemente esquecidos pelos grandes 

monopólios bancários. As operações 

bancarias são feitas através do seu 

aplicativo gratuito que tem sua própria 

moeda virtual chamada palafita. Dessa 

forma, a startup, tem como objetivo 

solucionar o vigente problema dos 

desbancarizados no Brasil. 

Brasil 
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4. Exploração de campo dos problemas mapeados 

O presente capítulo tem como objetivo identificar os stakeholders envolvidos no tema de 

cidadania financeira com seus referidos graus de envolvimento. Além de traçar o perfil dos 

clientes a partir de um mapa de empatia e apresentar um diagrama da árvore de problemas. 

  

4.1. Mapa de Stakeholders 

 

Figura 7: Mapa de Stakeholders 

 

O mapa de stakeholders, ilustrado na figura 7, apresenta as principais partes interessadas 

relacionadas ao tema cidadania financeira. Tais stakeholders estão diretamente ou 

indiretamente associados ao tema, apresentam diferentes graus de envolvimento, e são eles: 

Governo: A esfera pública, tanto federal como estadual, desempenha um papel de alto grau 

de envolvimento, pois ela tem grande influência para reverter a situação. Nessa perspectiva, 

visualiza-se que através desse stakeholder o problema da falta de cidadania financeira pode 

contribuir para a solução. Alguns exemplos do impacto que o governo pode ter no tema são: 

legislações mais flexíveis para serviços financeiros e implementação de medidas com foco 

em educação financeira. 

Desbancarizados: Os desbancarizados, indivíduos sem acesso a serviços financeiros, têm 

um alto grau de envolvimento pois são eles que sofrem diretamente os impactos da falta de 
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cidadania financeira. Verifica-se que a maior parte dessas pessoas fazem parte das classes 

menos abastadas e assim são fortemente afetadas pela temática.  

Iletrados financeiros: Os iletrados financeiros têm um alto grau de envolvimento. Isso se 

deve ao fato de grande parte da população brasileira ter pouquíssimo entendimento sobre 

educação financeira. Dessa forma, os iletrados financeiros no geral são afetados diretamente 

pela falta de cidadania financeira, já que baixos conhecimentos podem acarretar em grandes 

perdas financeiras. 

Escolas de Ensino Médio: As escolas de ensino médio têm significativo impacto como 

stakeholders pois podem vir a contribuir para solução de educação financeira, mas seu 

envolvimento e indireto. Como visto anteriormente, a maioria da população desconhece sobre 

educação financeira, então a escola poderia solucionar o problema introduzindo a temática 

desde cedo. Dessa forma, crianças e adolescentes cresceram sendo adultos mais informados 

e que poderão tomar decisões financeiras mais conscientes. 

Empreendedor: Os empreendedores por mais que não sejam figuras centrais no mapa de 

stakeholders, sofrem indiretamente grandes impactados com a falta de cidadania financeira. 

Ao solucionar o problema dos desbancarizados e de educação financeira, mais indivíduos 

poderão ter seus próprios empreendimentos com uma gestão mais consciente. 

Fintechs e Edutechs: As Fintechs e Edutechs tem indiretamente influência para contribuir na 

solução da falta de cidadania financeira. Através dessas startups tecnológicas, os problemas 

respectivamente de desbancarizados e de educação financeira podem ser minimizados. 

Provedores de internet: As empresas de internet têm pouco grau de envolvimento na 

temática de cidadania financeira. Elas como stakeholders tem indiretamente alguma influência 

para contribuir na solução. Vale ressaltar as atuais obrigações legais definidas pelo Ministério 

das Comunicações para a concessão do 5G no Brasil para democratizar a internet65. 

 

4.2. Mapa de Empatia 

O mapa de empatia tem como objetivo apresentar de forma mais aprofundada uma persona, 

por meio de um diagrama que apresenta questões sobre diferentes tópicos da vida da persona 

que se busca definir. Assim, para traçar o perfil da persona do mapa a seguir, foram utilizadas 

                                                

65 https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-2022 
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as análises observadas nos sujeitos das pesquisas primárias quantitativas que foram feitas 

para o estudo, focando no iletrado financeiramente e no desbancarizado. 

 

 

Figura 8: Mapa de empatia – desbancarizados 

 

Os mapas de empatia apresentam dois perfis distintos, um com foco no desbancarizado 

(figura 8) e outro com foco no iletrado financeiro (figura 9). O primeiro é um homem adulto, 

trabalha como pedreiro com especialização em gesso, pertencente a classe C e 

desbancarizado.  O segundo é uma jovem mulher estudante, pertencente a classe A e 

sustentada pelos pais. 

 



   

 

 

33 

 

 

Figura 9: Mapa de empatia – iletrado financeiro 

 

4.3 Árvore de Problemas  

Com base na pesquisa qualitativa e quantitativa realizadas para o presente estudo, 

apresentam-se duas árvores de problemas ambas com foco nos problemas centrais do 

estudo, uma no desbancarizado (figura 10) e outra no iletrado financeiro (figura 11). O objetivo 

é mostrar os principais fatores que geram tanto a desbancarização, quanto a falta de 

educação financeira, e as consequências dos mesmos.   

A primeira árvore apresenta as principais causas e consequências da desbancarização. 

Assim, as principais causas que geram a desbancarização seriam os serviços financeiros com 

foco na classe média, a falta de educação financeira, o uso de dinheiro vivo nas transações 

do dia a dia, o pouco desenvolvimento tecnológico e o fator histórico. Essas causas levaram 

a outras causas como a desconfiança nos bancos, desconhecimento dos serviços financeiros 

ofertados, relações de trabalho informais e a falta de acesso a determinados serviços 

financeiros, gerando a desbancarização de muitos cidadãos.  
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Figura 10: Árvore de problema – desbancarizados 

 

Nesse contexto, as principais consequências da desbancarização seriam a dificuldade de 

comprar a prazo, as atividades econômicas ocorrendo fora do sistema financeiro e a limitação 

à crédito para os empreendedores. Esses pontos já foram levantados diversas vezes ao longo 

do estudo e estão embasados pela pesquisa qualitativa que foi realizada. Em última instância, 

há como consequência final a expansão limitada, o desemprego e o menor poder aquisitivo 

para os desbancarizados. 
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Figura 11: Árvore de problema – Financeiramente iletrado 

 

A segunda árvore mostra quais fatores levam uma pessoa a ser iletrada financeiramente, e 

suas principais consequências. Os principais fatores a desigualdade sociais, as poucas ações 

educacionais e a falta de ensino sobre finanças nas escolas. Assim, é possível perceber o 

quanto essas causas são de fato relevantes para fazer com que as pessoas sejam iletradas 

financeiramente. Isso foi confirmado, através das pesquisas quantitativa e qualitativa, que 

mostram como pessoas de diferentes classes socais são iletradas financeiramente, por causa 

dos fatores mostrados na árvore dos problemas.  

Portanto, como principais consequências há o planejamento financeiro precário, a 

vulnerabilidade a inflação e a perda de oportunidade de gerar dinheiro. Isso também foi algo 

levantado através das pesquisas. Assim, conclui-se que a falta de conhecimento básico sobre 

finanças gera a perda de qualidade de vida e a desigualdade social. 

 


