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RESUMO 

O jovem educado financeiramente pode configurar maior potencial para acumular ativos. Com esse 
escopo investigou-se o perfil deste segmento, mediante a análise qualiquantitativa dos dados 
amostrais levantados por meio de questionário estruturado. A pesquisa foi realizada em fontes 
secundárias, junto a alunos do Curso de Administração da Pontifícia Universidade Católica e na 
ambiência da empresa XP Investimentos, ambas sediadas  em Uruguaiana, RS, Brasil. A XP 
Investimentos, através da XP Educação, oferece estrategicamente a educação financeira aos 
clientes, impregnando tais procedimentos em todas as áreas da organização. Com a incorporação 
das práticas da educação financeira às suas estratégias empresariais, a instituição tem conseguido 
conciliar marketing institucional, satisfação, motivação e empenho de seus colaboradores. Isso tem 
propiciado maior qualidade dos produtos e serviços; fidelização dos clientes; consolidação de uma 
imagem positiva no mercado; reconhecimento da sociedade; conquista de novos clientes; e 
desenvolvimento pessoal e progresso econômico-financeiro aos investidores e aos seus 
empreendimentos. 
 
 
PALAVRAS CHAVE 

Educação Financeira, Jovens Investidores, Estratégia Empresarial. Marketing Institucional, Bolsas 
de Valores. 
 
 
ABSTRACT 

The young educated financially can configure greatest potential to accumulate assets. With this 
scope we investigated the profile of this segment, through qualitative and quantitative analysis of 
sample data collected through structured questionnaire. The survey was conducted on secondary 
sources, in a sample student Administration of the Catholic University Pontifical and in the 
ambience of the company XP Investimentos, both based in Uruguaiana, RS, Brazil. The XP 
Investimentos, through XP Education offers strategic financial education to clients, including such 
procedures in all areas of the organization. With the incorporation of the financial education into 
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their business strategies, the institution has managed to reconcile institutional marketing, 
satisfaction, motivation and commitment of its employees. This has provided the highest quality of 
products and services, customer loyalty; consolidation of a positive image in the market; recognition 
of society, acquiring new customers and personal development and financial-economic to investors 
and their enterprises. 
 
KEYWORDS 

Financial Education, Young Investors, Business Strategy, Institutional Marketing, Stock Exchanges. 
 
1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, devido à instabilidade econômica e ao alto grau de inflação até o final da década de 90, 
época em que era muito arriscado investir em ações, instalou-se uma mentalidade de medo na 
população brasileira sobre a bolsa de valores, fazendo com que os brasileiros procurassem outros 
tipos de aplicação financeira. Isso é um dos principais condicionantes à formação de adultos que 
nunca investiram em ações, passando aos seus filhos percepções associadas à má impressão sobre o 
investimento. 

Já, nos Estados Unidos, criou-se uma cultura financeira fortemente embasada no mercado 
acionário. Lá, não há auxílio para o jovem ingressar na faculdade gratuitamente, como o Programa 
Universidade para todos no Brasil (PROUNI). Esse é um dos principais motivos que influenciaram 
os países norte-americanos a aplicar reservas financeiras domésticas em ações, visando garantir o 
ingresso de seus filhos na universidade. Com essa prática, suas crianças cresceram ouvindo falar nas 
aplicações financeiras em ações e no quanto sua educação digna delas dependeria no futuro.  

Observando a importância da abordagem do assunto desde a infância, não é de admirar que cerca 
de 30% da população norte-americana invista em ações, alavancando a economia e colaborando 
com o crescimento sustentável dos empreendimentos. 

Hoje, o cenário econômico do Brasil é totalmente diferente – economia estabilizada, moeda 
valorizada e ambiente propício para investimentos em ações, como reflexo do progresso crescente 
dos negócios. No entanto, o país ainda enfrenta uma forte resistência nesse tipo de investimento, a 
qual se encontra impregnada na cultura do brasileiro. 

Atualmente, verifica-se um persistente interesse do governo e de instituições, como a XP 
Investimentos e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, na implementação de programas de educação 
financeira, visando a formação de adultos mais disciplinados financeiramente e estimulados a 
investir no mercado acionário, já que apenas 0,31% da população faz isso. 

Diante desse cenário, o escopo da presente pesquisa pretende contribuir no debate sobre essa 

temática, explorando a importância da educação financeira em um mercado com elevada 

perspectiva de crescimento nos próximos dez anos – o Brasil tem cerca de meio milhão de 

investidores contra 90 milhões de investidores norte-americanos. 

2. ASPECTOS CONCEITUAIS E EMPÍRICOS 

2.1. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Há muitas interpretações sobre o significado do termo educação financeira.  Há quem entenda que 
ele esteja associado a ganhar dinheiro e ser bem sucedido, mas os especialistas consideram que o 
termo implique em saber onde gastar e aplicar o que sobra. 

A educação financeira deve ser adotada como base para proporcionar boa qualidade de vida hoje e 
no futuro, garantindo condições necessárias para uma vida feliz. Para o Instituto Infomoney (2010), 
educação financeira significa ensinar como gastar dentro do orçamento, para que sobre dinheiro no 
final do mês e não “mês no final do salário”. Além disso, ser educado financeiramente é saber usar 
o dinheiro que sobra, pagando dívidas, investindo e constituindo patrimônio. 
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2.2. EDUCAÇÃO FINANCEIRA “PARA QUEM”? 
 

Os benefícios da educação financeira são universais, porém as crianças e adolescentes incluem a 
formação de uma nova geração de adultos mais consciente de seus gastos e menos endividados. 
Conforme D´ Aquino (2010) a educação financeira nos países desenvolvidos cabe tradicionalmente 
às famílias. Às escolas fica reservada a função de reforçar a formação que o aluno adquire em casa. 
No Brasil, infelizmente, a educação financeira não é parte do universo educacional familiar. 
Tampouco escolar. Assim, a criança não aprende a lidar com dinheiro nem em casa, nem na escola. 
As conseqüências deste fato são determinantes para uma vida de oscilações econômicas, com 
graves repercussões tanto na vida do cidadão, quanto na do país. 
 

2.3. IMPORTÂNCIA ATUAL DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Hoje, constata-se a necessidade de investimentos em ações na construção de uma sociedade mais 
justa e igual para todos, compromissada com a melhoria da qualidade de vida e a conscientização da 
importância da educação financeira desde a infância. Dessa forma, estar-se-á colaborando para a 
formação de um adulto mais racional sobre suas finanças e valorizando a sociedade como um todo. 
Por esse motivo é necessário investir em projetos que capacitem as crianças no meio escolar, 
preparando-as para enfrentar um problema que é muito comum na sociedade brasileira: o 
endividamento. 
 
No entendimento de analistas do Instituto Manubia (2010), trabalhar o mês inteiro e continuar com 
o saldo no vermelho é a realidade de muitos brasileiros. Os motivos são muitos, mas todos eles 
refletem uma situação comum: a falta de planejamento financeiro. A solução para este problema é 
bastante simples: a educação financeira. Para manter a saúde financeira, o segredo é gastar menos 
do que você ganha. Muito simples. E quanto antes se aprende, mais cedo começa-se a controlar o 
dinheiro, melhorando as decisões relativas a gastos e poupança. A autogestão financeira permite se 
viver com menos preocupações geradas pela falta de reservas financeiras, traz maior autonomia nas 
decisões e possibilita o planejamento do futuro de pais e filhos. Dessa forma, sentir-se-á prazer em 
consumir produtos e serviços, gerando riqueza para o país. Ou seja, a autogestão financeira é 
necessária para se manter a vida em equilíbrio. 
 

2.4. FORMAS DE APLICAR A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Dentre as formas mais simples de aplicar a educação financeira encontra-se: reservar datas especiais 

para presentear a criança, mostrando assim que ela não pode ter tudo à hora que quiser; investir nos 

cofrinhos, porque são ótimas ferramentas para ensinar as crianças sobre a  importância de 

economizar; utilizar  jogos e brincadeiras para estimular o pensamento das crianças e ajudá-las a 

perceber  como é importante poupar;  e explicar para as crianças a relação do dinheiro com o 

trabalho, levando-as ao local de trabalho dos pais. Quando a criança tiver algum entendimento 

sobre o dinheiro, é admissível a doação de certa quantia de dinheiro mensalmente, mantendo um 

acompanhamento e estimulando a aplicação de determinada quantia, podendo ser aberta uma conta 

poupança, despertando assim a ideia de aplicação. São inúmeras as formas de envolvê-las e prepará-

las para esta educação que vai fazer parte de sua formação durante toda a vida e que será, 

provavelmente, passada para as próximas gerações.  

 

Para Domingues (2010), a maioria das pessoas ainda não se apercebeu da importância de saber 
negociar. O dia das crianças é uma ótima oportunidade de mostrar como fazer isso, levando o filho 
para comprar já tendo o presente pré-definido por ele. Cada vez mais cedo, as crianças estão 
expostas ao mundo das finanças pessoais. Seja na escolinha, em casa ou mesmo na rua com os 
amigos, o dinheiro já faz parte de suas vidas. 
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Ter o presente pré-definido auxilia a criança a desenvolver o sentimento de gastar dentro de suas 

posses, a partir do seu conhecimento do quanto poderá dispender. 

 

2.5. O VALOR DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

A educação financeira tem um valor fundamental na vida dos indivíduos, pois desde muito cedo já 
é possível definir o perfil de uma criança no que tange a dinheiro. O fator principal que determina 
este perfil é a sua criação e educação. Os episódios vivenciados no decorrer de sua vida 
influenciam-na muito na sua vivência financeira, principalmente o que ouve, o que vê e o que 
experencia. Essa educação, quer seja voluntária ou não, contribui sobremaneira na constituição do 
seu perfil. 
 
Eker (2006, p. 25) pondera que há pessoas que acreditam que a criança já sai do ventre da mãe com 
as atitudes formadas em relação ao dinheiro. E outras que entendem que ela é ensinada a lidar com 
ele. Para o referido autor a criança é ensinada a pensar e a agir no que diz respeito às finanças. O 
mesmo vale para os adultos. Todos são instruídos a pensar e a agir de determinada maneira no que 
se refere a dinheiro. Esses ensinamentos se transformam no condicionamento, que são todas as 
respostas automáticas que os indivíduos carregam. A menos que sejam capazes de reciclar seus 
arquivos mentais a respeito de dinheiro. 
 

2.6. ANÁLISE TÉCNICA DE AÇÕES 

Dentre os inúmeros cursos que a XP Investimentos ministra em todo o Brasil, há um de 
fundamental importância para o domínio das técnicas usuais no mercado financeiro: analisar 
gráficos através da análise técnica de ações. 
 
A análise técnica de ações é de vital interesse para investidores e operadores de mercado. Por meio 
dos gráficos é possível analisar diversos ativos financeiros, oportunizando o melhor momento para 
entrar e sair de uma posição. A análise técnica reflete o comportamento do mercado e 
principalmente o comportamento da grande massa que movimenta o ambiente acionário. Sua 
estrutura metodológica é baseada no preço, no volume, na quantidade e na volatilidade, 
possibilitando aos analistas entenderem o que está acontecendo e as possibilidades futuras das 
operações.  
 
Para Elder (2006, p. 73) analisar é difícil, mas operar é muito mais. Os gráficos refletem o que já 
aconteceu; os indicadores, o equilíbrio de poder entre os que apostam na alta e os que apostam na 
baixa. A análise não é um fim em si mesmo, a não ser que o analista trabalhe em uma empresa. A 
tarefa dos operadores de mercado consiste em tomar decisões de comprar, vender ou manter-se 
fora do mercado, tendo por base as análises realizadas. 
As principais funções da análise técnica compreendem a análise dos dados gerados pelas transações, 
como preço e volume; a utilização de gráficos na busca de padrões recorrentes; a percepção da 
influência dos componentes emocionais presentes no mercado; e a avaliação das tendências para 
determinar os alvos, por exemplo, até quando e para que patamar os preços irão se movimentar. 
 
2.7. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 

 
A análise fundamentalista é um método empregado para avaliar o preço justo das ações, a partir do 
estudo das empresas com base no seu desempenho econômico e financeiro e na sua capacidade de 
gerar lucros no futuro. Esses estudos podem ser de caráter: 
• Setorial: Estudo do setor específico de atuação da empresa levando em consideração os fatores 
macroeconômicos que o influenciam, o papel do governo, o histórico do setor, crescimento, 
sensibilidade a diferentes cenários e poder de repasse de preço, entre outros; 
• Microeconômico: Estudo específico e detalhado da atuação da empresa em produtos que vende, 
clientes, fornecedores, competidores e riscos associados; 
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• Histórico: Análise de números da empresa em diversas épocas, observando o seu desempenho em 
momentos de crescimento, recessão, oscilação da taxa de câmbio e em cenários de competição mais 
forte. A análise histórica pesquisa o retorno dos investimentos e a perspectiva da empresa de 
crescimento e geração de valor; 
• Estrutural societário: Avaliação de futuros sócios, histórico dos controladores, alinhamento de 
interesses e governança, entre outros. 
• Evolutivo: Estudo do fluxo de caixa e múltiplo, dependendo da empresa e setor; entendimento de 
como o desempenho organizacional é afetado frente a diversos fatores; e quantificação de pontos 
de entrada e pontos de saída de investimentos. 
 

2.8. AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS 

O agente autônomo de investimentos é a pessoa responsável pelo acompanhamento da 
rentabilidade das aplicações financeiras assessorando o investidor sobre os melhores rendimentos 
para a carteira do seu cliente. O monitoramento da aplicação por um profissional é muito 
importante para quem não tem conhecimento da bolsa de valores ou não dispõe de tempo para 
investir. 
 
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários-CVM (2010), o  Agente Autônomo de 
Investimento é a pessoa, natural ou jurídica, que obtém registro na comissão para exercer, sob 
responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, a atividade de distribuição e mediação de valores mobiliários. 
 
Os Agentes Autônomos de Investimento podem ser credenciados junto a bancos múltiplos (com 
carteira de investimento), bancos de investimento, corretoras de valores e de mercadorias e 
distribuidoras de valores, para desempenhar, exclusivamente por conta e ordem das entidades 
credenciadas, as atividades citadas e outras atividades autorizadas expressamente pelos órgãos 
reguladores competentes. 
 
2.9. FACILIDADE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 
Os fundos de investimentos são uma forma de investimento coletivo, administrados por 
instituições financeiras que captam recursos de investidores. Geralmente, um dos objetivos desses 
fundos é superar a rentabilidade da poupança.  
 
O fundo de investimento é um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores, 
com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira de títulos ou 
valores mobiliários. Imagine alguém que não mora num prédio. Ele precisaria contratar a 
manutenção da piscina e da quadra esportiva, os seguranças, etc. Se estivesse num condomínio, 
essas tarefas seriam realizadas pelo síndico, e as despesas decorrentes rateadas com os outros 
condôminos. Situação semelhante aconteceria com quem estivesse sozinho no mercado financeiro. 
Essa pessoa teria de selecionar os ativos para compor sua carteira de investimento. Isso implicaria 
analisar com freqüência riscos, nível de endividamento e expectativa de resultados de cada empresa 
da qual tenha adquirido ações e de cada banco no qual tenha comprado certificados de depósito 
bancário – CDBs. Quem consegue desincubir-se satisfatoriamente de tantas providências ? 
Somente um especialista. Esses profissionais trabalham para os fundos. E os fundos trabalham para 
os investidores – Diário Comércio Indústria & Serviços (2010); e Investidor Informado (2010). 
 
2.10. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Na condução da pesquisa exploratória, os dados primários e secundários, quali-quantitativos 
necessários foram obtidos na Pontifícia Universidade Católica, Campus de Uruguaiana, RS, Brasil 
junto a uma amostra de acadêmicos do 6° nível do Curso de Administração, consultados por 
intermédio de questionário estruturado; na empresa XP Investimentos; e em variadas fontes 
eletrônicas e bibliográficas.  
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Deixou-se de aferir a representatividade da amostra, tendo em vista a finalidade singular do estudo 
de destacar o assunto e proporcionar alguma familiaridade e explicitação ao fenômeno investigado. 

Os dados qualitativos compuseram a análise a partir da utilidade dos conteúdos diante do objeto da 

investigação. Por seu turno, os dados quantitativos, relacionados ao questionário, foram tabulados e 

submetidos a cálculos estatísticos básicos. 

3. RESULTADOS 

3.1. AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Tabela 1: Educando  

 
Fonte: Instituto Infomoney (2010). 

A iniciativa do governo e de instituições como a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), está 
contribuindo cada vez mais para a inclusão de jovens e adultos no mercado financeiro. O objetivo é 
levar o conhecimento de educação financeira a todas as faixas etárias da população brasileira através 
de cursos, palestras, programas de televisão em parceria com a TV Cultura denominado “Educação 
Financeira” e competição sobre o mercado financeiro, objetivando atingir estudantes de ensino 
médio de instituições públicas e privadas de todo o Brasil. Para Pinto (2010): 
 

A iniciativa de elevar o nível de educação financeira da população brasileira é vista como uma ajuda ao 
País e à população brasileira, embora seja uma matéria de longo prazo. “Formação de cultura não é 
algo que você consegue fazer do dia para a noite. Nós estamos falando da poupança da pessoa. Então 

BM&F Educando 

Espaço BM&F BOVESPA 
Centro de visitação, que funciona no antigo pregão de viva-voz da ex-Bovespa, para explicar os conceitos do mercado de 
capitais para o público. Aberto de segunda a sábado, das 10h às 17h. Até fevereiro o espaço BM&FBOVESPA recebeu a 
visita de 14.970 pessoas.   

Educar 
Cursos e palestras de Educação Financeira gratuitos, adaptados a diferentes públicos: Júnior, de 11 a 14 anos; Teen, de 15 a 18 
anos; Master, universitários e adultos; Família, membros adultos da família; Mulheres em Ação, público feminino; e Sênior, 
terceira idade. Desde o lançamento, em 2006, até hoje já foram atendidas mais de 124 mil pessoas.  

BM&F BOVESPA Vai até Você 
O Programa de Palestras “BM&FBOVESPA Vai Até Você” oferece a instituições a possibilidade de conhecer a 
BM&FBOVESPA, os mercados de ações e futuros e o Tesouro Direto, por meio de palestras direcionadas. Com uma unidade 
móvel, os módulos do programa percorrem o Brasil em eventos já tradicionais como: “BM&FBOVESPA Vai Ao Campo”, 
“BM&FBOVESPA Vai a Praia”, “BM&FBOVESPA Vai a Empresas”, entre outros públicos. Mais de 565 mil 
pessoas atendidas desde 2002. 

Tesouro Direto  
A seção conta com um curso online e uma entrevista com o consultor financeiro Gustavo Cerbasi. Até o momento, mais 
de 22 mil pessoas realizaram os cursos online do Tesouro Direto no site da BM&FBOVESPA. 

TV Educação Financeira 
A BM&FBOVESPA mantém um programa de televisão, em parceria com a TV Cultura, chamado "Educação Financeira". 
Até fevereiro, a média de audiência domiciliar do programa de TV, segundo o Ibope, foi de 75.433 residências. 

Desafio BM&FBOVESPA 
Competição sobre o mercado dirigida a estudantes do ensino médio, das redes pública e privada de todo o Brasil.  
Mais 8,5 mil pessoas envolvidas desde sua criação em 2006.  

Simuladores 
A BM&FBOVESPA desenvolveu quatro simuladores a fim de as pessoas físicas testarem seus conhecimentos nos mercados 
da Bolsa. Dois de ações: Folhainvest e UOL Invest; um de Mercados Futuros; e um do Tesouro Direto. Atualmente 
os simuladores de ações contam com mais de 632 mil usuários e o de mercados futuros com mais de 49 mil.  
Em fevereiro o simulador do Tesouro Direto recebeu mais  
de 44 mil participantes. 
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todo esse trabalho leva tempo. E os resultados nós vemos pelos números de crescimento da 
participação de pessoa física ao longo desses anos que temos trabalhado”. Nesse sentido, a BM&F 
Bovespa optou por não focar em um único público-alvo: a ideia é incluir todas as faixas etárias, 
gêneros e perfis sociais. Patrícia explica que o principal trabalho é o de educação financeira. “Nós nos 
preocupamos em ajudar a pessoa a se organizar financeiramente não só a investir. O brasileiro, por 
causa da questão da inflação, não tem o hábito de montar sua planilha de orçamento pessoal, saber 
onde está gastando o dinheiro dele. Então trabalhamos desde essa questão de ajudar as pessoas. Por 
isso trabalhamos com todas as faixas etárias. Nós achamos que esse entendimento é importante para o 
País e para o crescimento da pessoa”.  

 

Na Tabela 1, evidencia-se um bom número de iniciativas desenvolvidas pela Bolsa de Mercadorias e 

Futuros que estão sendo muito significativas para o gradativo aumento da participação da 

população no mercado acionário. 

3.2. A IMPORTÂNCIA DO LONGO PRAZO 

A XP investimentos vem colaborando expressivamente para a adesão de jovens e adultos ao 

mercado financeiro, ensinando administração de finanças pessoais especialmente quanto à aplicação 

de excedentes.  

Seu portfólio inclui “Como administrar suas finanças pessoais”, “Como e onde investir”, 
“Introdução a análise gráfica de ações”, “Mercado de capitais”, “Melhores opções de 
investimentos”, “Gestão patrimonial”, “Aprenda a investir em ações com a estratégia de Warrem 
Buffett”, “Segredos de sucesso sem mudanças radicais”, “Domine as técnicas mais usadas no 
mercado”, “O futuro da poupança no Brasil”, “Cenário econômico mundial”, “O que fazer com o 
juro baixo”, “Imposto de renda em operações de renda variável”, “Aprenda as sete estratégias mais 
vencedoras na bolsa de valores” e “Aprenda a investir na bolsa de valores”. São mais de 130 cursos 
presenciais ministrados todos os meses em todo o Brasil, envolvendo cerca de 150.000 alunos. 

                                   Tabela 2: Simulação para doze aplicações mensais 

Realize o seu sonho 

Quantas aplicações mensais você gostaria de fazer? 12 

Qual o valor destas aplicações? $ 100 

Instituto Infomoney – Taxa média de rendimento anual 20,00% 

Taxa média de rendimento mensal 1,53% 

Qual é o valor da aplicação inicial? $ 100 

Veja o capital acumulado ao final da última aplicação $ 1.426 

                                           Fonte: Corretora de Valores XP Investimentos (2010). 

A instituição mostra como é fácil investir em ações através de sua carteira de fundos de 
investimentos diversificada, adequada a todos os perfis de investidores e gerida por profissionais 
altamente qualificados. Nos eventos é enfatizada a importância do acúmulo de riqueza por meio de 
investimentos em longo prazo. Os cálculos são realizados no simulador disponível no site da 
empresa, no qual os alunos aprendem a ensaiar e programar suas aposentadorias, por exemplo. 

Para períodos maiores, as simulações estão na Tabela 3. 

Tabela 3: Simulação para 120 a 360 aplicações mensais 

Evolução do capital acumulado em função do número de 
aplicações 

Núm. Aplicações Valor Acumulado Crescimento 

120 $ 34.531  2878% 

180 $ 95.646  7970% 

240 $ 247.719  20643% 

300 $ 626.127  52177% 

360 $ 1.567.725  130644% 

                                             Fonte: Corretora de Valores XP Investimentos (2010). 
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O simulador fornece a previsão de quanto o investidor precisa poupar e aplicar mensalmente para 

obter uma rentabilidade considerável ao longo de sua vida. Os cálculos são efetuados com um 

retorno médio de 20% ao ano, mas a empresa tem produtos em fundos que superam essa 

rentabilidade (Tabela 2). 

3.3. O MOMENTO É BOM PARA INVESTIR EM AÇÕES? 

Dentro do atual cenário econômico, o mercado de ações no Brasil se encontra em pleno 

crescimento, sob o estímulo de fatores como a dívida externa liquida zerada, a descoberta de 

imensas reservas petrolíferas no pré-sal, a elevada e crescente produtividade agrícola, a queda 

vertiginosa da taxa de juros, a obtenção (pelo país) de grau de investimento confiável perante o 

mercado, o crescimento contínuo da maior empresa acionária do país que planeja o maior 

desembolso da história do Brasil em investimentos. Essas razões tendem a despertar o interesse dos 

jovens pelo mercado acionário, que demonstra total capacidade de crescimento e abre 

oportunidades de trabalho, especialmente para suprir a falta de profissionais qualificados (Revista 

Isto é Dinheiro, 2010). 

3.4. INVESTIR É FÁCIL 

A XP investimentos disponibiliza para o investidor uma forma muito simples e prática de 

investimento, o fundo de investimento em ações “XP Investor”. Com ele é possível aplicar sem ter 

conhecimento do mercado de ações e garantir retornos muito superiores aos da poupança (Tabela 

4). 

Tabela 4: Desempenho do fundo XP Investor 

 XP Investor Ibovespa CDI 

2005 27,75% 27,71% 18,92% 

2006 35,86% 32,93% 15,03% 

2007 27,16% 43,65% 11,77% 

2008 -40,21% -41,39% 12,38% 

2009 145,36% 82,66% 9,84% 

Fonte: Corretora de Valores XP Investimentos (2010). 

 

Figura 1: Divisão de um fundo de investimento 

                                        
Fonte: Corretora de Valores XP Investimentos (2010). 
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Comparando o desempenho do fundo com os do índice da Bolsa de Valores do Estado de São 
Paulo e do Certificado de Depósito Interfinanceiro, verifica-se que, em média, o retorno anual do 
fundo nos últimos cinco anos é de 39,18%. Esse tipo de investimento propicia comodidade ao 
investidor, pois a gestão de seus recursos fica sob os cuidados de especialistas que observam o 
mercado continuamente em busca de oportunidades de investimentos, o que em muitos casos o 
investidor não tem tempo e nem condições de fazer.  As vantagens do investimento em fundos é a 
possibilidade de diversificação da carteira em virtude do seu alto volume financeiro, possibilitando 
aos gestores aplicações em diversas áreas reduzindo, assim, os riscos oriundos de oscilações do 
mercado (Figura 1). 
 

3.5. INVESTIDOR PESSOA FÍSICA 

No Brasil, a adesão do investidor pessoa física está crescendo gradativamente no mercado de ações, 
mas o seu número ainda é muito pequeno se comparado com o de países mais desenvolvidos como 
os Estados Unidos e o Reino Unido (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Investidor pessoa física – evolução de abertura de contas 

 

                                Fonte: Banco Central do Brasil (2010). 

 

3.6. ESTABILIDADE ECONÔMICA 

Com a atual estabilidade econômica do país, mantida a inflação dentro da meta e os juros em queda, 

o crédito voltou à normalidade, estimulando as pessoas a consumirem mais e contribuindo para o 

crescimento das empresas. Estas, por sua vez, para suprir a demanda aquecida produzem mais, 

gerando novos empregos e dinamizando a realização dos lucros. Esse contexto contribuiu para um 

aumento considerável do fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores, incrementando a 

volatilidade das ações e o número de negociações ao dia (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Número médio de negociações ao dia 

 

                                         Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (2010). 
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Isso é mais um sinal do crescimento constante das empresas e da atratividade da Bolsa de Valores. 
Em vista dessa conjuntura, o governo federal pretende levar o conhecimento da educação 
financeira às escolas para suprir a demanda de um mercado deveras promissor (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3: Volume médio  diário negociado na Bovespa 

                     

 
                                           Fonte: Corretora de Valores XP Investimentos (2010). 

 

3.7. RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO - COMENTÁRIOS 

O maior número de respondentes compõe-se do público feminino (60%) que, até há pouco tempo, 
não tinha muita “afinidade” em relação às questões financeiras, principalmente as relacionadas aos 
mercados acionários. Do total de alunos, incluindo os masculinos, 58% dos entrevistados tem até 
30 anos de idade. 

Quanto à diversificação, 68% dos acadêmicos desconhecem um dos pontos fundamentais da 
educação financeira, pois apenas 32% diversificariam suas aplicações. A diversificação dos 
investimentos é um fator muito importante para proteger o capital. É aconselhável não colocar 
todos os recursos em uma única forma de investimento, pois os impactos econômicos podem 
afetar diretamente o desempenho de algum setor, ocasionando prejuízos consideráveis. 

Dentre os que não diversificariam e aplicariam em um único investimento, 41% escolheram a 
poupança; 35%, os imóveis; e 24%, as ações. Confirma-se, então, a preferência pela poupança, que 
não expõe o investidor ao risco, sendo um investimento seguro, apesar de propiciar um retorno 
baixo. 

Observa-se, também, que 92% dos alunos entrevistados nunca investiu em ações. Estima-se que 
um contingente similar a este, em termos da totalidade da população, ainda não teve oportunidade 
e/ou iniciativa de conhecer o mercado financeiro. Por essa razão, as instituições e o governo 
brasileiro estão adotando práticas de educação financeira com vistas a transformar esta realidade. 

Surpreendentemente, 84% dos acadêmicos aplicariam mais de 50% de seu capital em um 

investimento que nunca fizeram antes. Não são raros os casos de investidores que se aventuram na 

Bolsa de Valores, sem nenhum conhecimento sobre o assunto. E, em algumas situações, perdem 

todo o capital investido e acabam formando uma imagem errônea sobre o mercado financeiro. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No atual contexto socioeconômico de grandes e constantes mudanças, no meio em que a 
instituição em estudo está inserida, faz-se necessário acompanhar e adaptar-se ao novo ritmo do 
mercado através de estratégias inovadoras e do desenvolvimento de pessoal especializado. 

A educação financeira é mais do que um simples aprendizado, podendo-se considerá-la um valor e 
uma necessidade, pois ela pode determinar o futuro de pessoas e de regiões. Um bom número de 
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especialistas acredita que com o desenvolvimento dessa prática, o desempenho do país e da 
economia sofrerá um impacto positivo, potencializando as empresas e principalmente a 
disseminação do mercado de capitais. A aplicação dessa educação não só beneficia o Brasil como 
oportuniza as famílias a terem disciplina em seus gastos fazendo com que milhões de brasileiros 
saiam do endividamento crônico e possam ter uma vida digna. 

A educação financeira está presente em todas as áreas da XP Investimentos, pois seus dirigentes 
entendem que é possível popularizar o mercado de ações por meio de palestras gratuitas e cursos 
especializados, bem como estimular o jovem a investir em seu próprio futuro, utilizando atitudes 
vencedoras. 

A instituição desfruta da prática da educação através do crescimento constante de sua carteira de 
clientes. A área “XP Educação” desde sua criação é responsável pela formação financeira do aluno, 
ensinando-o a como gastar seu dinheiro e orientando-o para as melhores áreas nas quais aplicar.  

Além disso, ao aliar as práticas da educação financeira às estratégias do seu negócio, a instituição 
concilia marketing institucional, satisfação, motivação e empenho de seus colaboradores, através de 
seu ensino profissionalizado, investindo na educação e no progresso dos seus próprios 
funcionários. Isso se refletirá positivamente na qualidade dos produtos e serviços; na fidelização 
dos clientes; na consolidação de uma imagem positiva no mercado; e no reconhecimento da 
sociedade e de novos mercados – além de colaborar para o desenvolvimento pessoal e o 
crescimento econômico. 
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