
6ª Semana de Educação 
Financeira

Cátedra de Seguros Inclusivos da ANSP



- A cultura do “deixa que depois eu penso nisso”

- Educação financeira nas escolas

- Gamificação no treinamento

Impacto da educação financeira e dos seguros nos jovens



A cultura do “deixa que depois eu penso nisso”

- Mudança cultural

- Educação financeira com a mudança de atitude

- Obrigatoriedade do cinto de segurança em carros completa 22 anos



97% usam o cinto de segurança no banco da frente

7% usam no banco traseiro 

Associação Brasileira de Medicina de Tráfego



Educação financeira nas escolas

- Matéria obrigatória

- Impacto do ambiente familiar
- o bom e velho cofrinho (ensina a criança a aprender a esperar, a ter paciência

e persistência).
- mesada/semanada (desde que não vinculadas a nenhum desempenho ou avaliação,
elas são muito importantes. Vai ensinar a administração dos próprios recursos,
possibilitar o exercício das escolhas e, caso o dinheiro acabe antes da semana acabar,
vivenciar a frustração de escolhas erradas, pois não é só acertando que se aprende

- Consumo racional x emocional
Ensinar desde bem pequenininho que existem coisas que precisamos

e outras que queremos, mas todas dependem do “podemos”.   

- (Confessions of a shopaholic). 



- Redução do poder de concentração

- A maneira como as pessoas falam de si mesmas é diferente
da maneira como realmente se comportam. 

Treinamento com gamificação

- Gamificação não é jogo: Gamificação é “a utilização de
mecânica, estética e pensamento baseados em games para
engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem
e resolver problemas.”



Meta, regras, feedback e voluntários

A meta é o motivo pelo qual o usuário está jogando um game. 
Seja para cumprir todas as fases, como em jogos de plataforma, 
ou promover a excelência do personagem, fazendo-o atingir um 
nível máximo conforme ele se desenvolve.

As regras são, em resumo, a forma como o jogador deverá se 
portar dentro do jogo. Ou seja, tratam-se do conjunto de 
mecânicas que o usuário precisará seguir para atingir a meta. 

O sistema de feedback representa como é mostrado ao 
jogador o quanto ele está progredindo em relação a meta do 
game. Essa característica tem como objetivo manter o jogador 
motivado e engajado. 

O último fator é a participação voluntária, ou seja, a 
conscientização do usuário com as regras, a meta e sistema de 
feedback que a atividade tem. 



Exemplos de gamificação da educação financeira

Chatbot (conversa com robôs em sistemas de mensageria, 
tais como, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram)

Utiliza inteligência artificial (LUIS, Watson, Siri, Alexa,etc)

Perguntas em linguagem natural

https://www.messenger.com/t/FinancasPraticas

http://www.batebolafinanceiro.com.br/







“Nós não paramos de brincar porque 

envelhecemos, mas envelhecemos 

porque paramos de brincar.”

(Oliver Wendell Holmes)




