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Resumo
A Educação Financeira desvela-se como um processo em que o indivíduo faz
escolhas conscientes e se mantém bem informado a respeito da economia para,
assim, elaborar a melhor forma de lidar com seu dinheiro. Nesta perspectiva, esta
dissertação objetiva, de modo geral, demonstrar a importância da educação financeira
como fator fundamental na preparação de investidores para o novo paradigma
psicológico estudado em economia comportamental pelas finanças comportamentais.
Mais especificamente, verificar o nível em educação financeira dos graduandos do
ensino superior em administração de empresas, bem como aplicar processos
metodológicos do Design Thinking como base avaliativa, a fim de capacitar os
graduandos às exigências do mercado. Fundamentado pelas metodologias da
pesquisa bibliográfica, descritiva e documental, bem como desenvolvido no
Laboratório de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento – LAPED do Centro
Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA, os resultados analisados a partir das
categorias ideação, prototipação e avaliação, ratificam a existência de heurísticas no
processo decisório diante do problema apresentado, revelam de modo qualitativo o
nível em educação financeira dos graduandos e demonstram a versatilidade dos
processos metodológicos da aprendizagem ativa.
Palavras-chave: Educação Financeira; Economia Comportamental; Design Thinking.

Abstract
Financial Education is unveiled as a process in which the individual makes conscious
choices and keeps well informed about the economy to work out the best way to handle
their money. In this perspective, this dissertation aims, in general, to demonstrate the
importance of financial education as a fundamental factor in preparing investors for the
new psychological paradigm studied in behavioral economics by behavioral finance.
More specifically, to verify the level of financial education of undergraduates in
business administration, as well as to apply methodological processes of Design
Thinking as an evaluative basis, in order to enable undergraduates to meet market
demands. Based on the bibliographic, descriptive and documentary research
methodologies, as well as developed at the Education and Development Research
Laboratory of the Teresa D'Avila University Center, the results analyzed from the
categories ideation, prototyping and evaluation, confirm the existence of heuristics in
the decision-making process in the face of the presented problem, qualitatively reveal
the level of undergraduate financial education and demonstrate the versatility of the
methodological processes of active learning.

Key-words: Financial education; Behavioral Economics; Design Thinking.
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INTRODUÇÃO

Dada a relevância da educação financeira, um dos principais objetivos da
Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF (Art. 1º, Dec. Nº 7.397, 2010) é
a conscientização das tomadas de decisão dos consumidores, usuários do sistema
financeiro nacional, cuja eficiência e solidez se dão justamente pela promoção da
educação sobre os conceitos e práticas dos mercados financeiro e de capitais.
Fundamentado pelas metodologias da pesquisa bibliográfica, descritiva e
documental,

desenvolvidas

no

laboratório

de

pesquisa

em

educação

e

desenvolvimento – LAPED do Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA, o
tema Educação Financeira desde as bases da formação acadêmica, não pode deixar
de ser tratado com excelência no tocante a competitividade em nível internacional,
devido ao impacto positivo no longo prazo. O fato é saber se os jovens universitários
brasileiros estão aptos ao mundo das finanças frente às exigências de um de país de
primeiro mundo. Ademais no campo do Design, o modo de pensar criatividade em prol
de ideias inovadoras tem seu papel fundamental na contribuição para o referido tema,
uma vez que a aprendizagem ativa requer cada vez mais inovação na produção e
maior eficácia na absorção de conteúdo.
Esta dissertação objetiva, de modo geral, demonstrar a importância da
educação financeira como fator fundamental na preparação de investidores para o
novo paradigma psicológico estudado em economia comportamental pelas finanças
comportamentais. Mais especificamente, verificar o nível em educação financeira dos
graduandos do ensino superior em administração de empresas, bem como aplicar
processos metodológicos do Design Thinking como base avaliativa, a fim de capacitar
os graduandos às exigências do mercado.
Para a consecução destes objetivos busca-se responder à questão: Em que
medida a ferramenta de solução de problemas Design Thinking, aplicada à Educação
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Financeira no currículo dos cursos de graduação em Administração de Empresas,
pode contribuir para a compreensão de um paradigma de finanças comportamentais?
Esta dissertação divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo discutir-se-á
o embasamento teórico do paradigma psicológico estudado em economia
comportamental pelas finanças comportamentais, explorando a importância da
educação financeira como fator fundamental para o desenvolvimento do sujeito. Ainda
mais, no capítulo demonstrar-se-á a importância da contribuição do Design Thinking
e suas ferramentas para a educação de modo geral.
No segundo capítulo abordar-se-á a metodologia de pesquisa, os processos
metodológicos de ideação, prototipação e avaliação do Design Thinking, o contexto
da pesquisa e a análise de dados. Por fim, no terceiro capítulo cuidar-se-á de discutir
os resultados de pesquisa categorizados nos principais processos metodológicos do
Design Thinking.
Este trabalho revela-se como uma contribuição para o campo do Design, pois
aponta para formas de aplicação do processo metodológico do Design Thinking, cuja
criação se dá de modo colaborativo entre pesquisadores e pesquisados, gerando um
pensamento coletivo sobre problemas, que passam a ser encarados como desafios
passíveis de solução.
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CAPÍTULO I – BASE TEÓRICA

Neste capítulo, discute-se o arcabouço teórico que embasará a pesquisa. O
paradigma psicológico estudado em economia comportamental pelas finanças
comportamentais, o qual conflita de um lado, com os vieses cognitivos, os filtros
emocionais da mente, as ineficiências de mercado e o impacto irracional nas decisões
nos mercados de capitais e financeiro, cunhado pelas teorias econômicas
psicocognitivas e comportamentais, de outro, com o conceito de “homem econômico”
perfeitamente racional e sem impacto emocional nos processos decisórios, cunhado
pelas teorias econômicas de eficiência de mercado e moderna de finanças. Explorarse-á aqui a importância da educação financeira desde as bases da formação humana
como fator fundamental para o desenvolvimento do sujeito, a fim de que se possa
compreender a importância das formas de pensar cunhadas pelas teorias e processos
do Design Thinking e suas contribuições para a educação.

1.1

O PARADIGMA DA EDUCAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA EDUCAR O
FUTURO
Além da aversão ao risco, em que o investidor opta por um retorno mais incerto

em prol de um prêmio maior, quando comparado com outro investimento de retorno
esperado com maior grau de certeza, Shefrin (2002, p. 12) afirma que a heurística
(vieses cognitivos ou atalhos mentais), o enquadramento (filtros emocionais mentais)
e as ineficiências de mercado (preços errados e decisões irracionais) compõem os
três principais temas estudados em economia comportamental, cujos modelos
fundamentados em psicologia cognitiva questionam historicamente os estudos
cunhados pela Teoria Moderna de Finanças do período econômico neoclássico,
revelando o paradigma da educação financeira.
No Brasil, a iniciativa governamental no tocante à conscientização dos
consumidores dos variados produtos financeiros nas tomadas de decisão frente aos
9
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diferentes

cenários

sócio-político-econômicos

nacionais,

bem

como

aos

internacionais de impacto nacional, se dá pela Estratégia Nacional de Educação
Financeira – ENEF (decreto nº 7.397, 2010). Contudo, se faz necessária prévia análise
do objeto de estudo das finanças comportamentais, subcampo da economia
comportamental, convergindo estudos de economia e da psicologia, justamente no
tocante aos efeitos dos fatores socioeconômicos, bem como dos psico-cognitivos, no
processo das tomadas de decisão nos mercados de capitais e financeiro.
A ligação interdisciplinar entre economia e psicologia consolida-se desde o
período clássico econômico, com a Teoria dos Sentimentos Morais de Smith (1759,
apud HAAKONSSEN, 2002), cujas explicações psicológicas comportamentais
perpassam pelos conceitos de simpatia, mérito e demérito, dever, utilidade, aprovação
e desaprovação moral, caráter da virtude, revisando criticamente os sistemas de
filosofia moral. Bentham (1780/1996) e Mill (1863, apud CRISP, 1998) sistematizaram
o princípio ético da utilidade, no qual o que determina se uma decisão é correta, é o
benefício intrínseco exercido à coletividade, sendo assim quanto maior o benefício
para todos, melhor será a decisão.
Posteriormente, ao discorrer do período neoclássico econômico, surgem
explicações psicológicas mais sofisticadas:
•

A proposição de Edgeworth (1881, apud KNIGHT, 2015) para aplicação de um
método matemático para as indagações econômicas, ligado à análise do
conceito de utilidade e das leis de mercado;

•

A psicologia econômica de Tarde (1902, apud DE SOUSA BARROS; DOS
SANTOS FELIPE, 2016);

•

A proposição de Pareto (1909, apud ALLAIS, 1977) para o desenvolvimento da
microeconomia com a ideia da curva de indiferença explorando o conceito de
eficiência ou ótimo de Pareto, cujas condições para uma economia eficiente
são as eficiências nas trocas, na produção e no mix de produtos, promovendo
um estado de alocação de recursos em que é impossível realocá-los tal que a
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situação de qualquer participante seja melhorada sem piorar a situação
individual de outro participante;
•

E não menos notório ao referido período econômico, principalmente no tocante
à crise financeira de 1929, a proposição de Fisher (1930, apud TERRA, 2008)
de uma teoria da crise econômica, denominada dívida-deflação, associando as
crises ao estouro de uma bolha especulativa, o que culminou numa relevante
contribuição à teoria da utilidade esperada.
A denominada Teoria Moderna de Finanças, cunhada por Markowitz (1952,

apud ROGERS; SECURATO; DE SOUSA RIBEIRO, 2007) com a teoria do portfólio
ou da seleção de carteira defendendo a diversificação de ativos para amenização do
risco, posteriormente complementada por autores como:
•

Modigliani e Miller (1958, apud TERRA, 2008) com o teorema sobre a estrutura
de capital em finanças empresariais;

•

Sharpe, Lintner e Mossin (1964, 1965, 1966, apud ROGERS; SECURATO,
2009) com o modelo de precificação de ativos financeiros (Capital Asset Pricing
Model – CAPM);

•

Fama (1970, 1991, apud FORTI; PEIXOTO; DE PAULO SANTIAGO, 2010)
com a Hipótese da Eficiência de Mercado;

•

Black e Scholes (1972, apud IQUIAPAZA; AMARAL; BRESSAN, 2009) com a
fórmula sobre precificação de derivativos e opções usada para estimar a
volatilidade dos ativos nos mercados financeiros, posteriormente aperfeiçoada
por Merton (1973) com a teoria do preço da opção racional.
Surge então, neste período, o conceito de homo economicus (homem

econômico), cuja psicologia comportamental é fundamentalmente racional na busca
de seus fins subjetivamente definidos de forma otimizada, tentando maximizar a
utilidade como consumidor e lucrar como produtor. Portanto, para a economia
neoclássica os investidores são extremamente eficientes no tocante às tomadas de
decisões, pois se utilizam de todas as técnicas e ferramentas por ela estudadas.
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Por outro lado, o estudo multidisciplinar das finanças comportamentais avalia
justamente o impacto emocional do investidor no processo decisório sobre os recursos
próprios, bem como os de terceiros, pois este está sujeito a heurísticas e vieses
cognitivos, provenientes de características do comportamento humano que limitam o
processo de aprendizagem, tais como a dissonância cognitiva, o excesso de
confiança, as discrepâncias entre atitude e comportamento, o conservadorismo, o
arrependimento, a falácia do apostador e a ilusão do conhecimento.
Slovic (1972) explica que em nenhuma outra área de estudo há tanta
informação disponível, oriunda de diversas fontes e que podem provocar influências
sobre as decisões, cuja conclusão se dá pelo entendimento de que “pela falta de
conhecimento psicológico, os investidores acabam se tornando “psicólogos
amadores”, por meio de suas próprias experiências”.
Contribuindo com a psicologia cognitiva para a economia comportamental ao
confrontar com a racionalidade nas tomadas de decisão defendida no período
econômico

neoclássico,

Kahneman

e

Tversky

(1979)

desenvolveram

a

chamada Teoria do Prospecto, ou Teoria da Perspectiva, que afirma que os
investidores se comportam de maneiras diferentes em cenários de ganhos com
maior aversão ao risco, mas com maior propensão ao risco em cenários de
perdas, como alternativa à teoria da utilidade esperada, que afirma que os
investidores agem conforme o conceito de homo economicus, o qual define todos os
investidores como racionais e avessos ao risco em todas suas decisões.
Kahneman e Tversky (1986, apud BERGER, B.; PESSALI, H. F. 2010, p. 349)
afirmam que a estrutura cognitiva faz com que o processo decisório seja fragmentado
em duas fases:
Uma de enquadramento ou montagem (framing) e uma subsequente
de avaliação de resultados. Na primeira fase os agentes visualizam o
problema, analisando as possíveis escolhas, contingências e
resultados. Nesta fase eles eliminam componentes comuns às
diferentes opções e também opções que pareçam dominadas por
outras, montando um “prospecto”. O prospecto em si é, portanto,
resultado tanto da maneira como o problema é apresentado ao agente,
quanto de seus hábitos e modelos mentais, normas e expectativas. Na
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segunda fase, as opções do prospecto são avaliadas e o indivíduo
escolhe a que lhe apresentar maior valor (BERGER, B.; PESSALI, H.
F. 2010, p. 349).

Em 1992, os autores revisaram a teoria, que originalmente possuía duas fases,
e lançaram a teoria da perspectiva cumulativa, a qual exclui a primeira fase, focando
na principal característica a qual permitia a ponderação de probabilidade não-linear
de maneira cumulativa, assim como propunha a teoria da utilidade, incluindo traços
psicológicos como o excesso de confiança, o viés da projeção e os efeitos da atenção
limitada na nova teoria.
Kahneman (2003) afirma que a teoria original da perspectiva tinha duas fases,
sendo a de edição, na qual as situações de risco são simplificadas usando várias
heurísticas de escolha, bem como a fase de avaliação, na qual as alternativas
arriscadas são avaliadas usando vários princípios psicológicos, tais como:
•

A dependência de referência, podendo-se apoiar em índices e indicadores
estatísticos financeiros;

•

A aversão à perda, cujo coeficiente médio de aversão à perda está na ordem
de 2,25, sendo este o peso das perdas comparadas aos ganhos equivalentes,
por estar intrínseco o efeito psicológico no processo decisório frente aos
mercados de risco e incerteza;

•

A ponderação dos tomadores de decisão de probabilidade não linear, sendo as
probabilidades pequenas aos que estão acima da média e grandes as
probabilidades de média baixa;

•

Por fim, a diminuição da sensibilidade a ganhos e perdas, confrontando com o
primeiro princípio psicológico, pois à medida que o tamanho em valor absoluto
das perdas e ganhos em relação ao ponto de referência aumenta, a satisfação
do tomador de decisão diminui.
Por meio dos resultados da avaliação empírica de Rogers, Securato e Ribeiro

(2007, p. 64), comparados ao estudo empírico de Cruz, Kimura e Krauter (2003),
ambos fundamentados pela teoria do prospecto, cuja metodologia provém de
Kahneman e Tversky (1979), sugeriu-se que “os aspectos comportamentais na
13
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tomada de decisões mantêm-se com o tempo e são pouco influenciados por possíveis
vieses culturais”.
Rogers, Securato e Ribeiro (2007, p. 53) discutem três exemplos típicos de
vieses cognitivos abordados pela referida teoria, sendo:
•

O efeito certeza, em que “as pessoas tendem a dar maior peso às
possibilidades que têm alta probabilidade de acontecer”;

•

O efeito reflexão, em que “os agentes têm a tendência não plenamente racional
de correr riscos em situações de perda (para fugir das perdas certas), e são
conservadores em situações de ganho (para obter ganhos certos)”;

•

Por fim, o efeito isolamento, em que, com o intuito de simplificar o processo
decisório, “os agentes geralmente desconsideram boa parte das características
de cada uma das opções de escolha e centralizam sua análise sobre os
componentes que distinguem as opções de escolha”.
Harbaugh, Krause e Vesterlund (2009, p. 595) afirmam que a combinação da

premissa “os indivíduos são avessos ao risco para perdas e propensos ao risco para
ganhos” com a premissa “tendem a superestimar eventos com baixa probabilidade de
ocorrência e subestimar a possibilidade de eventos com alta probabilidade se
tornarem realidade”, pode resultar em um padrão quádruplo de comportamento
decisório diante do risco:
•

Propensão ao risco em alta probabilidade de perdas, no qual há a esperança
de evitar perda;

•

Propensão ao risco em baixa probabilidade de ganho, no qual há esperança de
ocorrência de um grande ganho;

•

Aversão ao risco em alta probabilidade de ganhos, no qual há um medo de
decepção;

•

Aversão ao risco em baixa probabilidade de perda, no qual há um medo de
grande perda.
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Todavia, houve críticos à economia comportamental reforçando que a
racionalidade dos agentes econômicos é aplicável apenas aos tipos de problemas
decisórios que se apresentam em estudos empíricos isolados, ao afirmarem que as
teorias cognitivas são modelos de tomada de decisão e não modelos de
comportamento econômico generalizado.
Myagkov e Plott (1997, p. 801), ao afirmarem que, ao contrário da teoria da
perspectiva, “a busca de risco parece diminuir com a experiência; as preferências no
mercado não são lábeis; e as preferências de busca de risco não são simplesmente o
resultado de efeitos de enquadramento”, concluem que as pessoas não buscam risco
somente nas perdas, por ser este também um cenário já provado pela sugerida
utilidade esperada da economia neoclássica.
Kahneman (2012) afirma que a mente humana possui dois sistemas cognitivos,
o sistema um, automático, intuitivo, involuntário, mais rápido e que não exige esforço
de processamento de dados e o sistema dois, calculista, racional, concentrado,
questionador, mais lento e exige maior esforço de processamento cognitivo. Devido
ao instinto natural por optar pelo menos custoso, no tocante às exigências de esforços,
o comportamento é diretamente influenciado pelo modo se pensar, havendo
susceptibilidade às variadas heurísticas, que criam regras práticas e atalhos mentais
(vieses cognitivos) orientando o julgamento e a avaliação do sujeito, a saber:
•

Associação: a exposição consciente ou não a uma ideia influencia o
comportamento associado ao grupo que pensa daquele modo;

•

Facilidade cognitiva: questionar o que é posto com frequência como verdade
por fontes confiáveis é mais difícil e trabalhoso para o cérebro do que o aceitar,
dada a familiaridade com o emissor da informação;

•

Histórias coerentes (coerência associativa): aquilo que foge do que sempre foi
contado como efeito de casualidade força a mente a associar outras histórias
coerentes aos fatos extraordinários, desobrigando o questionamento científico
mais custoso ao raciocínio lógico e investigativo;
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•

Viés de confirmação: tendência na busca de evidências para confirmação de
crenças pessoais, enquanto desconsidera eventos contrários, causando
superestimação de eventos improváveis (medos irracionais) à aceitação sem
críticas de palpites criveis;

•

Efeito halo: efeito da casualidade da primeira impressão, o que cria um viés de
falsa e induzida familiaridade devido ao calor da emoção do primeiro impacto;

•

Julgamento: as falácias do pensamento intuitivo impactam diretamente o
comportamento;

•

Substituição: a mente tende a selecionar naturalmente as questões mais fáceis
de se responder;

•

Afeição: o foco está no modo como classificamos as coisas como boas ou ruins,
supervalorizando os riscos e desprezando os benefícios;

•

A lei dos pequenos números: tomamos decisões com base em dados
insuficientes;

•

Confiança sobre dúvida: como nossos cérebros tendem constantemente a
buscar por padrões, mesmo em eventos aleatórios e extraordinários, tendemos
a atribuir casualidade onde não existe;

•

Disponibilidade: Estimativa incorreta da frequência de um evento com base na
facilidade de recuperação da memória, ignorando-se os cálculos de
probabilidade e estatística. O foco está na frequência ou probabilidade de
ocorrência de eventos com base na facilidade de captura e ciência de eventos
recentes;

•

Representatividade: viés intuitivo para fazer julgamentos baseados em algo ou
alguém semelhante e com maior apreço subjetivo. O foco está nos estereótipos
culturais já formados na mente ao longo do tempo, ignorando os eventos
recentes da heurística da disponibilidade;

•

Ancoragem: efeito subconsciente de se fazer estimativas incorretas com base
em dados específicos. O foco está na referência de algum dado específico,
ignorando os estereótipos culturais da heurística da representatividade, bem
como os eventos recentes da heurística da disponibilidade;
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A existência de um paradigma entre os economistas na tratativa fundamental
entre economia experimental e economia comportamental, apesar de compartilharem
estudos empíricos para responderem a perguntas comuns. A partir daí surge a
necessidade do aprofundamento sobre o campo interdisciplinar da neuroeconomia,
cujo objeto é reunir técnicas de medição neurocientíficas para identificar os substratos
neurais correlatos ao processo decisório econômico, fundamentados pela psicologia,
psiquiatria, economia comportamental, e neurociência. Santos Silva (2016), ao
analisar personalidade consumista, afirma que “o caráter axiomático da modelagem
científica, em modelos que não explicam, de fato, o comportamento real do indivíduo”,
o que o leva a concluir que “o problema não é do consumo, mas, da relação que os
indivíduos estabelecem com ele”, podendo esta ser “totalmente doentia”.
Já no tocante aos perfis financeiros, Cerbasi (2009, p. 166) afirma que quando
a renda dos investimentos for igual ou maior do que o orçamento necessário para
manter a vida no padrão desejado, o indivíduo estará financeiramente independente,
fato possível para o perfil financeiro poupador, oriundo da classificação de Domingos
(2014).
A partir do autoconhecimento do perfil financeiro do indivíduo, é possível aplicar
os conceitos de diagnosticar gastos, priorizar sonhos, planejar o orçamento e poupar
rendimentos estudados por Domingos (2014), afirmando existirem quatro tipos de
perfis financeiros, sendo eles, o endividado, o inadimplente, o equilibrado e o
poupador.
Para o endividado, o parcelamento, quando não honrado, gera um
endividamento descontrolado, geralmente causado pelo consumismo não consciente
e compulsivo, cujas pessoas, levadas pela ansiedade, costumam realizar pequenos
novos desejos momentâneos e sucessivos. Já o inadimplente pode ser entendido
como um estágio mais avançado do perfil anterior, pois este indivíduo, além de possuir
dívidas, não consegue mais quitá-las nos prazos, gerando a famosa “bola de neve”
financeira.
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O equilibrado consegue administrar melhor seus ganhos e suas despesas,
contabilizando constantemente tudo aquilo que entra e sai do orçamento familiar.
Porém acaba por ser o perfil financeiro mais preocupante, pois este indivíduo só gasta
o dinheiro que efetivamente possui em mãos, fazendo com que todo o salário que
entra no mês seja consumido a título de pagamento de contas e realização de
compras, não sobrando nenhum recurso para aplicação ou reserva financeira. Este
comportamento de quem “não poupa, mas não deve”, gera uma zona de conforto
financeira, incapacitando-o para futuros imprevistos.
Por último, Domingos (2014) define o poupador como sendo aquele que possui
disciplina para efetuar reservas de capital, resistência aos apelos de consumo,
geralmente gasta somente com as necessidades básicas, essenciais à sobrevivência,
e costuma comprar com consciência.
Aggarwal (2014) apresenta “uma visão geral das causas e consequências da
ineficiência e do fracasso do mercado financeiro e do papel dos espíritos animais nas
finanças”, originalmente fundamentado por Keynes (1936), contrariando os conceitos
de eficiência de mercado pautada na racionalidade pela teoria moderna de finanças
da economia neoclássica e afirma que, além do desequilíbrio racional influenciado
pelos desvios comportamentais, há uma ineficiência de mercado factível visto que o
mesmo é o reflexo dos sentimentos e das expectativas dos players que o constituem.
Grafstein (1995) Shafir e Tversky (1992) complementam a lógica supracitada ao
afirmarem, respectivamente, que “a racionalidade é geralmente definida em termos
de maximização da utilidade condicional esperada” e “ao pensar sob incerteza, as
pessoas geralmente não consideram adequadamente cada um dos ramos relevantes
de uma árvore de decisão, conforme exigido pelo consequencialismo”, convergindo
para uma ilusão de controle por meio dos cálculos de probabilidades de eventos
externos incontroláveis pelo indivíduo que cria utilidade subjetiva a partir dos próprios
cálculos de mercado.
Discutir o paradigma da educação financeira é de crucial importância devido ao
fato de que além de não obter conhecimento sobre os vieses cognitivos, como a
aversão a perda, demonstrada empiricamente pela Teoria do Prospecto de Kahneman
18

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

e Tversky (1979), os investidores frustram-se nos mercados financeiro e de capitais,
bem como acabam por afastar possíveis novos players.
Educação financeira é
O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram
a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros,
de maneira que, com informação, formação e orientação, possam
desenvolver os valores e as competências necessários para se
tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles
envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber
onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bemestar. Assim, podem contribuir de modo mais consistente para a
formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos
com o futuro. (OCDE, 2005, p. 4).

A boa educação financeira dos filhos dá-lhes a capacidade de construírem
riqueza e independência financeira antes dos tradicionais 65 anos de idade de meta
para aposentadoria. (CERBASI, 2011, p. 6).
Recomendações práticas, pautadas numa profunda reflexão embasada em
conhecimentos de Economia, Psicologia e Sociologia, vão muito além da crítica à
atitude de pais e mães fundamentada numa visão puramente economicista, que
sugere uma educação financeira baseada em conceitos matemáticos e racionais,
pouco naturais para a intuitiva e emocional sociedade brasileira. Se nós queremos nos
tornar um país de primeiro mundo, precisamos primeiro aprender como e quando os
filhos das famílias desses países aprendem sobre finanças pessoais. (CERBASI,
2011).
Mas, antes de iniciar um aprofundamento sobre o referido tema, é necessário
que se saiba diferenciar as duas mentalidades conflitantes na mente da maioria das
pessoas quando o assunto é planejamento financeiro. Para Eker (2006), são
diferentes as mentalidades das pessoas ricas e das pessoas pobres:
Quadro 1: Diferentes mentalidades de pessoas ricas e pessoas pobres.
Ideia de pessoas de mentalidade rica
Eu crio a minha própria vida
Entram no jogo do dinheiro para ganhar

Ideia de pessoas de mentalidade pobre
Na minha vida as coisas acontecem
Entram no jogo do dinheiro para não
perder
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Assumem o compromisso de serem ricas
Pensam grande
Focalizam oportunidades
Admiram outros indivíduos ricos e bemsucedidos
Buscam a companhia de indivíduos positivos
e bem-sucedidos
Gostam de se promover
São maiores do que os seus problemas
São excelentes recebedoras
Preferem ser remuneradas por seus
resultados
Pensam: “Posso ter as duas coisas”
Focalizam o seu patrimônio liquido
Administram bem o seu dinheiro
Põem o seu dinheiro para dar duro para elas
Fonte: Eker (2006).

Gostariam de ser ricas
Pensam pequeno
Focalizam obstáculos
Guardam ressentimento de quem é rico e
bem-sucedido
Buscam a companhia de indivíduos
negativos e fracassados
Não apreciam vendas nem autopromoção
São menores do que os seus problemas
São péssimas recebedoras
Preferem ser remuneradas pelo tempo que
despendem
Pensam: “Posso ter uma coisa ou outra”
Focalizam o seu rendimento mensal
Administram mal o seu dinheiro
Dão duro pelo seu dinheiro

Tendo em vista, na atualidade, a dificuldade de muitos adultos em administrar,
de maneira eficaz, suas finanças pessoais, o tema Educação Financeira acaba por
ser desconsiderado do “conteúdo programático” da educação dos menores, o que, se
não diagnosticado a tempo, pode acarretar a repetição deste erro para com a próxima
geração, atrasando, por conseguinte, o desenvolvimento de um possível diferencial
competitivo curricular.
Kiyosaki e Lechter (2000) confirmam esta linha de raciocínio ao afirmarem que
muitos jovens são analfabetos financeiros, por não estarem preparados para um
mundo cuja ênfase se dá às despesas, ao passo que o correto seria dar ênfase à
poupança, justamente por não terem conhecimento de como o dinheiro funciona.
Contudo, os autores revelam-se muito preocupados com o fato de a maioria das
pessoas se preocuparem excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior
riqueza, a educação.
Na cabeça das crianças o preço a pagar para ter muito dinheiro e poder
comprar muitas coisas é o trabalho que afasta seus pais de seu convívio (CERBASI,
2006, p. 20), fato que pode ser explicado pela realidade de pais, cada vez menos
tempo com o processo de aprendizagem de seus filhos, por estarem presos à rotina
estressante do trabalho, em cuja maioria dos casos, a tendência é suprir todos os
desejos dos filhos com o poder de compra.
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Já Domingos (2011), de maneira lúdica, conta a história de um menino que
ganhou da mãe três cofrinhos em formato de porquinhos, chamados curto, médio e
longo. Inicialmente, o garoto não vislumbrava sua importância, mas acabou por
descobrir, com a ajuda materna, e também por seu próprio impulso, que eles podem
ajudá-lo a realizar seus sonhos, se conseguir guardar ali parte de todas as moedas
que passarem por suas mãos.
Pode-se notar que este não é um assunto que somente preocupa os
profissionais de finanças do mercado, no entanto, tomando como exemplo outra ótica
analítica, a psicóloga clínica Marques (2011, p. 54) explica os quatro passos para
ensinar os filhos a gerirem o dinheiro:
•

1º passo - Perceber a utilidade do dinheiro (por exemplo, quando for a uma loja,
explicar aos filhos que os objetos que adquiridos foram trocados por dinheiro);

•

2º passo - Ter a noção de valor (por exemplo, por meio de exemplos práticos,
aos cinco anos de idade, deve-se explicar a correlação entre o valor de cada
nota ou moeda com os preços dos produtos);

•

3º passo – Planejamento financeiro (ensinar a distinguir o essencial do
supérfluo ressaltando a importância do planejamento dos gastos);

•

4º passo - Saber gerir o que se tem (após os doze anos de idade, já existe a
capacidade de avaliar as diferenças entre um produto caro e um barato).
Para cada característica comportamental assumida em determinada fase da

vida dos filhos, o papel dos pais quanto à educação financeira deve se adaptar.
Quadro 2: Principais características comportamentais.
Idade
0a2
anos

3a4
anos

Principais características
comportamentais
Os desejos não estão associados
ao dinheiro, mas o interesse pelas
atitudes dos pais é intenso e
crescente.
A realização de desejos é
associada ao ato de comprar, que
depende essencialmente da
vontade e do dinheiro dos pais.

Papel dos pais quanto à educação
financeira
Dar exemplo através de suas atitudes,
pois estas serão copiadas pelos filhos e os
tornarão mais disciplinados.
Evitar banalizar o consumo e estabelecer
regras para o uso do dinheiro, como
limites orçamentários e datas para
celebração e presentes.
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5a6
anos

Percepção de que é possível
interagir com estranhos sem
intervenção de adultos.

7 a 10
anos

Percepção de papeis sociais e
quantificação de valores, como o
aprendizado da matemática.

Percepção das responsabilidades
11 a 14
e primeiros conflitos típicos da
anos
adolescência.
Acima
de 15
anos

Necessidade de assumir papéis
típicos de adultos.

Cultivar a independência, permitir aos
filhos que interajam com vendedores e
manipulem dinheiro em compras
pequenas.
Conversar sobre dinheiro, trabalho
sustento da família, objetivos dos estudos
e escolha de profissões.
Cultivar a autonomia, com a prática da
mesada ou da oferta de recursos de uso
livre pelos filhos. Incluir os filhos nas
tarefas de organização financeira familiar.
Conversar sobre temas relacionados à
administração pessoal, uso de bancos,
incentivos maiores à formação de
poupança e desejos versus investimentos
necessários.

Fonte: Cerbasi (2011, p. 42).

Domingos (2013) afirma que, já aos três anos de idade, uma criança, ao repetir
o ato de guardar moedas num cofrinho, ao invés de colocá-las na boca, e só extraílas de lá após o cofrinho estar cheio, o que leva tempo, é capaz de assimilar
subconscientemente dois conceitos fundamentais da educação financeira que serão
cruciais para a vida adulta: a importância de guardar o dinheiro e a de ter paciência.
São conceitos que, na vida adulta da atualidade, são suprimidos pela cultura
capitalista imediatista, cujas “âncoras” conhecidas como cartões de crédito, limites de
cheque especial, dentre outras, são confundidas como “apoios” para realização de
desejos, quando as condições financeiras não são suficientes para tal.
Caproni (2013, p.48) aponta que os conhecimentos teóricos e práticos de
finanças pessoais amenizam os impactos negativos de possíveis endividamentos
futuros se incluídos nas grades curriculares dos ensinos fundamental e médio.
Domingos (2013 e 2014) também ressalta, de maneira análoga e inversa, a
importância que a educação financeira dos pais e professores, seja fortalecida para
que este conhecimento adquirido seja repassado aos filhos e alunos, principalmente
por meio de seus exemplos, em casa e na escola, de como lidar com o dinheiro.
Quando comparado com os países desenvolvidos, é notória a discrepância de
conhecimento sobre finanças pessoais da população brasileira e de outros países em
22

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

desenvolvimento, como os do Leste Europeu e da América Latina, na medida em que
a instabilidade política, econômica e social faz com que as prioridades de cada país
fiquem voltadas para outros assuntos, acarretando o desprezo dos atores-chave do
processo de inserção de estratégias educacionais de forma sustentada no país.
Fica evidente a inexistência da ação consistente e eficaz da esfera pública, cuja
vítima fácil de eventuais fraudes e atitudes oportunistas dos fornecedores de produtos
e serviços financeiros, é a própria população (SAITO, 2007, p. 67).
Saito (2007, p. 68) explica que, no caso do Brasil, as pessoas passaram a
demandar mais conhecimentos atualizados para tomar seguras decisões financeiras,
devido ao fato de o governo ter aumentado a complexidade dos produtos oferecidos,
fato oriundo da abertura econômica e da estabilização do Plano Real, no início dos
anos 90, após o extenso período inflacionário que comprometeu a capacidade de
planejamento econômico-financeiro de longo prazo.
Em parceria com o Sebrae, o estudo empírico da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas – CNDL e do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC Brasil (2019),
cujo público alvo foi “jovens brasileiros, com idade entre 18 e 24 anos, residentes em
todas as capitais brasileiras e pertencentes a todas as classes econômicas e
escolaridades”, com método de coleta “pesquisa realizada via web e pós-ponderada
por sexo, estado, renda e escolaridade”, tamanho amostral de “801 casos, gerando
uma margem de erro no geral de 3,5 pontos percentuais para um intervalo de
confiança a 95%”, no período de “20 de fevereiro a 06 de março de 2019”, revela que
“a maioria têm alguma fonte de renda e ajudam nas despesas de casa, mas, apesar
da conectividade, usam papel para organizar o orçamento e guardam dinheiro de
forma conservadora”:
•

47% não realizam o controle das finanças, cuja principal justificativa foi o fato
de não saber fazer (19%), por outro lado, dos 53% restantes, 26% ainda
utilizam o papel para organizar o orçamento, apesar da maior conectividade;
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•

78% têm fonte de renda, sendo que a maior parte (36%) trabalha com carteira
assinada e 23% estão alocados em trabalho informal, fazendo bicos ou atuando
como freelancers;

•

65% contribuem financeiramente para o sustento da casa;

•

Dos que afirmam ter dinheiro guardado (52%), a maioria investe em opções
pouco ou nada rentáveis, sendo que 53% mantém os valores na poupança,
25% guardam em casa e 20% na conta corrente;

•

Entre os motivos de quem não guarda nenhuma quantia, 51% afirmam que
nunca sobra dinheiro, 22% não têm disciplina para juntar dinheiro e 19%
sentem-se desestimulados e sem esperança de juntar um bom valor a longo
prazo por sobrar pouco dinheiro;

•

37% já estiveram com o nome negativado, cuja razões para os compromissos
financeiros não pagos são, a perda do emprego (24%), o fato de não terem
planejado os gastos ou terem gasto mais do que podiam (21%) e o empréstimo
do nome para terceiros (20%);

•

75% não se preparam para a aposentadoria. 26% acreditam que quem não se
prepara não poderá viver com tranquilidade na terceira idade, 25% consideram
que o padrão de vida pode cair depois de aposentado, 16% julgam que não
poderão parar de trabalhar e 13% que precisarão contar com ajuda financeira
de familiares e amigos para se manter.
Existem várias maneiras na atualidade de se ensinar financeiramente os jovens

até mesmo brincando. O jogo pedagógico de tabuleiro denominado Cashflow (Fluxo
de Caixa) por Robert Toru Kiyosaki ensina valores como disciplina, dar valor ao
dinheiro e traçar objetivos, cujo foco principal está pautado em transferir a importância
do quanto se ganha para o quanto se conserva. O jogador deve definir um sonho antes
de começar e começa atuando no primeiro circuito do jogo denominado de “corrida de
ratos”, cujo objetivo é “comprar” ativos suficientes para conseguir “pagar suas contas”
sem depender de salário e após, atingir este objetivo, avança para a denominada
“pista de alta velocidade”, onde deverá apenas conquistar o sonho que definiu no início
(EGESTOR, 2017).
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A empresa Genius Brands International criou uma série animada denominada
The Warren Buffett's Secret Millionaires Club (Clube Secreto dos Milionários de
Warren Buffett), apresentando Warren Buffett como um mentor para um grupo de
crianças empreendedoras, cujas aventuras as levam a encontrar problemas
financeiros e comerciais para resolver. Em 2011/2012, a série animada se ramificou
em um programa educacional patrocinado pela Learn & Earn, com materiais para
professores na escola, atividades domésticas para famílias e atividades de pós-escola
para organizações juvenis.
Trata-se de uma série online de desenhos animados, acompanhada de um
concurso anual para premiar a melhor ideia empresarial, na qual se desafiam jovens
norte-americanos, de sete a quatorze anos de idade, a participarem, de forma
individual ou em equipes, a apresentar a ideia de negócio mais inovadora, cujos
prêmios para os vencedores são cinco mil dólares americanos e um pacote de dez
ações de classe B da Berkshire Hathaway, a holding de investimentos de Buffett.
Sendo assim, Buffett deixa sua contribuição para o mundo no tocante aos futuros
players no mercado financeiro e de capitais. "The Warren Buffett's Secret Millionaires
Club é a proposta peculiar do guru de investimento, para incentivar a educação
financeira desde a infância.” (PORTUGAL FUNDS PEOPLE, 2014).

1.2

DESIGN THINKING APLICADO À EDUCAÇÃO
Ao explorar a aplicação do conceito no campo educacional é necessário notar

que, fruto de um contexto de constante busca por inovação, com destaque para a
disseminação da filosofia de gestão Total Quality Management (Gestão da Qualidade
Total) de Deming (1986) nos anos 90, no ramo dos negócios o Design Thinking surgiu,
segundo Vianna e Silva et al. (2012, p. 12), como uma abordagem multidisciplinar e
colaborativa focada no ser humano que permite a tangibilidade de pensamentos
transformados em novos processos, cujos resultados nos negócios são cunhados pela
inovação e complementam que “o design como disciplina tem por objetivo máximo
promover bem-estar na vida das pessoas” (p. 13).
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Mas, por que focar no modo de pensar do designer e não no de outro
profissional? Vianna e Silva et al. (2012, p. 13) explicam que o pensamento abdutivo
deste profissional o faz perceber, enxergar e agir de uma maneira interessante aos
gestores sobre os problemas que prejudicam ou impedem as experiências
emocionais, cognitivas e estéticas, bem como o bem-estar, em todos seus aspectos,
dos usuários finais de acordo com os respectivos contextos nos quais estão inseridos,
por meio de um processo multifásico e não linear denominado fuzzy front end de
melhoria contínua, parecido com o conceito do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act),
ferramenta oriunda da matriz curricular Gestão da Qualidade.
De acordo com Burnette (1996, apud FONTOURA, 2002, p. 144), “pode-se
afirmar que os processos de construção do pensamento e da ação denominados de
design, podem servir de embasamento para uma pedagogia”, pois as atividades de
design:
•

Promovem o engajamento e motivam através das experiências de aprendizado;

•

São por natureza, multidisciplinares e passíveis de serem utilizadas para
promover a construção de conhecimentos de outras disciplinas;

•

Integram o pensamento crítico, a imaginação e as atitudes responsáveis;

•

Enfatizam os pensamentos construtivos sobre a retenção fatual;

•

Estabelecem ligações das informações com a experiência e do aprendizado
com a vida;

•

Encorajam avaliações objetivas e aprendizados reflexivos;

•

Promovem a cooperação, a socialização e a valorização humana;

•

Promovem o desenvolvimento de conhecimentos através de experiências
criativas que integram todos os tipos de inteligências e estabelece ligações do
aprendizado com as ações efetivas no mundo.
Toro (2002) afirma que o aprendizado deve ser estimulado pela curiosidade e

pelo interesse para que haja a construção do conhecimento, sendo a simples
transmissão de informação insuficiente para a formação intelectual, pois antes de
“aprender a pensar” é necessário primeiro “aprender a sentir”.
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O processo criativo, fruto de um mindset não dedutivo, o qual faz uso da
dedução para obter uma conclusão a respeito de determinadas premissas, nem
indutivo, o qual após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui
uma verdade geral, mas abdutivo, característico dos designers, possui a capacidade
de transformação do mundo, a partir da transformação do modo como o mesmo é
observado por quem pratica a inovação.
Apesar de os designers usufruírem do pensamento abdutivo para resolução de
problemas e produção de projetos inovadores, Vianna e Silva et al. (2012, p. 14)
afirmam que os “seres humanos são Design Thinkers por natureza”, pois “observar o
mundo e gerar novas soluções abdutivamente é uma habilidade coletiva humana” e
concluem que “foi o pensamento abdutivo que permitiu a evolução de artefatos em
nossa civilização, desde as civilizações primitivas”, o artesanato tradicional até hoje.
Segundo Brown e Katz (2009), o design thinking é uma metodologia
comprometida com inovação e criatividade centrada no ser humano, a partir da
perspectiva do outro, voltada para a resolução de problemas através da
multidisciplinaridade e do trabalho colaborativo. Por outro lado, para Alt e Pinheiro
(2011) deve ser considerado como uma abordagem e não como uma metodologia,
pois “quando se fala em metodologia, logo as pessoas criam a expectativa de que vão
aprender um passo a passo, uma receita de bolo. E não é bem esse o caso”.
Oliveira (2014, p. 118) apresenta o design thinking como uma abordagem
voltada à criação da inovação na área da educação, pautada nas características
empatia, colaboração e experimentação para enfatizar o caráter interdisciplinar da
ação colaborativa nos projetos educacionais, o que a leva a concluir que “a
compreensão da importância do design thinking na Educação veio com o
entendimento de que, em um ambiente escolar, todos os elementos da sociedade
precisam estar conectados”.
Vale e Carvalho (2018) objetivam a promoção de competências nas áreas
social, cognitiva e emocional do desenvolvimento intelectual num contexto de
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aprendizagem cooperativo e centrado no indivíduo, utilizando o processo de design
thinking para:
•

Empatia: “explorar um problema de âmbito educativo (ex: sair à rua; entrevistas;
sessões generativas)”;

•

Definição: “estudar o problema selecionado (ex: mapa conceitual; mapa de
empatia”;

•

Ideação: “propor uma solução exequível para o problema (ex: estimular a
geração de ideias; evoluir as ideias)”;

•

Prototipagem: “preparar as propostas (ex: desenvolvimento do protótipo;
encenação; storyboard)”;

•

Testagem: “implementar as propostas (ex: saber vender a ideia; construir
parcerias com a comunidade; compartilhar experiências)”.
Concluiu-se que o desenvolvimento integral do aluno, na aquisição de

conhecimentos e competências de forma autônoma, sendo o professor orientador e
mediador das aprendizagens, deve ser promovido por meio da integração entre design
thinking e educação.
Para Ambrose e Harris (2010, p. 12), uma das soluções para um projeto
inovador é pensar no processo de design dividido em sete etapas, mas vale ressaltar
que “embora o processo de design tenda a ser linear, como mostrado abaixo, à
medida que evolui, ele seguidamente exige a retomada de etapas anteriores para que
sejam feitas reformulações”:
•

Definir: “o problema de design e o público-alvo precisam ser definidos”;

•

Pesquisar: “analisa informações como o histórico do problema de design,
pesquisas de usuário final e entrevistas de opinião orientadas e identifica os
possíveis obstáculos”;

•

Gerar ideias: por meio de brainstorming, as ideias são geradas para atender as
motivações e as necessidades do consumidor final;
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•

Testar protótipos: “trata da resolução ou do desenvolvimento dessas ideias,
que são apresentadas para análise de grupo de usuários e de stakeholders
antes de serem apresentadas ao cliente”;

•

Selecionar: “trata das soluções propostas analisadas em relação ao objetivo de
design do briefing. Algumas soluções podem ser viáveis, mas não as
melhores”;

•

Implementar: “trata do desenvolvimento do design e de sua entrega final ao
cliente”;

•

Aprender: “ajuda os designers a aprimorar o seu desempenho e, por essa
razão, eles devem procurar o feedback do cliente e do público-alvo e determinar
se a solução atingiu os objetivos do briefing”. Fase em que se completa o
processo do Design Thinking, permitindo ao designer identificar melhorias a
serem implementadas no futuro.
Segundo Educadigital (2013), o design thinking foi popularizado pela empresa

americana de design e inovação IDEO (“eye dee oh”), de Palo Alto, Califórnia, no
denominado Vale do Silício por abrigar boa parte das empresas de tecnologia mais
inovadoras do mundo. Para IDEO (2013) “design thinking is a mindset” (é uma
mentalidade) sendo esta a confiança de que todos podem fazer parte da criação de
um futuro mais desejável e um processo para agir quando enfrentam um desafio difícil,
traduzindo-se num otimismo que se torna bem necessário no ramo da educação.
Baseando-se no Tool Kit Design Thinking for Educators (kit de ferramentas do
design thinking para educadores), IDEO (2013) apresenta diretrizes, ferramentas e
técnicas que podem ser utilizadas por professores para que possam ensinar o
pensamento dos designers aos alunos, dentro e fora de sala de aula, traduzindo o
processo de design em cinco fases:
•

Descoberta: Eu tenho um desafio. Como posso abordá-lo? “Descobertas
constroem uma base sólida para suas ideias. Descoberta significa estar aberto
a novas oportunidades, inspirar-se e criar novas ideias.”;
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•

Interpretação: Eu aprendi alguma coisa. Como posso interpretá-la? “A
Interpretação transforma suas histórias em insights valiosos”;

•

Ideação: Eu vejo uma oportunidade. Como posso criar? “O brainstorming
encoraja a pensar de forma expansiva e sem amarras”;

•

Experimentação: Eu tenho uma ideia. Como posso concretizá-la? “Construir
protótipos significa tornar as ideias tangíveis, aprender enquanto as constrói e
dividi-las com outras pessoas”;

•

Evolução: Eu experimentei alguma coisa nova. Como posso aprimorá-la? “A
mudança muitas vezes acontece com o tempo, e é importante ter lembretes
dos sinais sutis de progresso”.
Diante deste contexto, a equipe do Design Thinking para Educadores, em

parceria com a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF) e professores da
rede pública de ensino, criaram a plataforma “Educação Financeira na Escola”, hoje
“Vida e Dinheiro”, como solução para o desafio de se ter uma interface lúdica e
interativa de disponibilização dos livros do Programa Educação Financeira nas
Escolas, criado pela AEF, dentro da Estratégia Nacional de Educação Financeira
(ENEF).
Por parte do governo brasileiro, está em execução a Estratégia Nacional de
Educação Financeira – ENEF, instituída pelo Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de
2010, cuja finalidade é “promover a educação financeira e previdenciária e contribuir
para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro
nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores.” (VIDA E
DINHEIRO).
O governo brasileiro disponibiliza relatórios estatísticos e analíticos públicos
atualizados no sítio “Vida e Dinheiro”, cujo objetivo é manter qualquer interessado
informado sobre o desenvolvimento, abrangência e eficácia da ENEF no país.
De acordo com o Plano Diretor lançado em 2010, documento que consolida a
ENEF, contendo os planos, programas e ações que a integram, conforme definido
pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF):
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A educação financeira sempre foi importante para auxiliar as pessoas
a planejar e gerir sua renda, poupar, investir e garantir uma vida
financeira mais tranquila. Nos últimos anos, sua relevância cresce em
decorrência do desenvolvimento dos mercados financeiros e da
inclusão bancária, bem como das mudanças demográficas,
econômicas e políticas. (ENEF, 2010, p. 8).

Conforme consta no documento supracitado, a ENEF consiste em várias
instâncias, sendo elas a Estratégica (CONEF), Consultiva (Grupo de Apoio
Pedagógico – GAP e a Comissão Permanente – CP), Administrativa (Secretaria
Executiva), Fiscal (Comitê de Acompanhamento e Fiscalização – CAF) e executiva
(Reguladores, Governo, Sociedade Civil e a Associação de Educação Financeira do
Brasil – AEF) (ENEF, 2010).
A educação financeira se fortalece com as contribuições das variadas
metodologias ativas de aprendizagem, bem como do processo metodológico do
Design Thinking. De modo empírico, a seguir, demonstrar-se-ão o método, o contexto
e os procedimentos de coleta e análise dos dados da pesquisa.
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA

Neste capítulo discute-se o percurso metodológico da pesquisa, pautado pelo
viés do Design Thinking. Ademais, apresenta-se o contexto de desenvolvimento e as
categorias de análise dos dados, que embasarão a discussão dos resultados da
pesquisa.

2.1

O DESIGN THINKING COMO MÉTODO NA PESQUISA
Pautado no conceito explicitado pelo IDEO (2013), o processo cocriativo

intermediado pela experiência compartilhada entre identificação, proposição de ideias,
testagens e discussões no âmbito do ensino superior dentro do contexto de pesquisa
amostral, o presente estudo busca a viabilidade da proposição de uma unidade
curricular voltada à educação financeira como medida de complementação de
competências específicas dos graduandos do curso de administração de empresas,
de modo a amenizar impactos negativos do paradigma da educação financeira no
Brasil anteriormente fundamentado.
Para tanto, diante de diversas proposições bibliográficas no tocante ao
processo do Design Thinking, justamente por se tratar de um processo abdutivo (não
indutivo nem dedutivo) e cognitivo de encadeamento de ideias partindo da análise de
um problema passível de solução ao desenvolvimento das propostas de viabilidade,
não se pode moldar o referido processo em um padrão a ser seguido, mas se pode
segmentar os pilares fundamentais da metodologia em três principais fases, a saber.
1º. Ideação: fase do processo em que se coloca em prática a chuva de ideias
(brainstorming) descompromissada de qualquer criação ou entrega de artefato,
mas ao discorrer sobre troca de diferentes pontos de vista sobre o objetivo em
questão, incorre em novas descobertas;
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2º. Prototipação: fase na qual se define o escopo do projeto, bem como suas
limitações, sempre centrado no usuário de acordo com as suas características
e necessidades específicas. Aqui se observa a quebra dos variados vieses
cognitivos e paradigmas de pensamento, anteriormente não questionados;
3º. Avaliação: terceira e conclusiva fase do método da mentalidade do designer,
na qual os alunos apuram a experiência de aprendizagem vivida, de cunho a
identificar temas eficazes ao objetivo comum de contribuição à educação
financeira. Embora aparentemente linear, este processo é cíclico de modo a
repensar a melhoria contínua da execução do plano desenvolvido.

2.2

CONTEXTO DA PESQUISA E O TOOL KIT DO DESIGN THINKING PARA
EDUCADORES
Desenvolvida in loco durante o período de oito aulas de cinquenta minutos junto

aos graduandos das turmas dos terceiro e quarto anos do curso de administração de
empresas do UNIFATEA, estratificados em cinco grupos de oito alunos, esta pesquisa
percorreu as fases metodológicas de ideação, prototipação e avaliação, mediada por
meio do convívio colaborativo entre os corpos docente e discente amostral,
sustentado nos conceitos de aprendizagem investigativa e ensino por metodologias
ativas de aprendizagem conforme sugere o Tool Kit do Design Thinking para
Educadores.
Composto por um livro base e um caderno de atividades, onde o Educadigital
(2019) “mostra como utilizar a abordagem do DT a partir de desafios cotidianos que
os educadores enfrentam”, os quais podem “ser um desafio de sala de aula, ou do
grupo de professores ou da escola com a comunidade do entorno”, ressaltando a
importância no fato de se “ter sempre foco nas pessoas envolvidas no processo, e
refletir sobre o que pode agregar valor à vida delas”. O Tool Kit supracitado foi
organizado em cinco etapas, denominadas de: Descoberta, Interpretação, Ideação,
Experimentação e Evolução.
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Segundo o Educadigital (2019), este material “traz uma proposta para
educadores e gestores conseguirem criar soluções criativas para as atividades de
ensino e de aprendizagem por meio de um processo que envolve cocriação”, de modo
a atingir um objetivo comum, o qual é representado pela proposta curricular em
educação financeira neste estudo colaborativo.
Antes das análises das fases do tool kit, discute-se a definição de um desafio,
como sendo problemas, os quais para Educadigital (2019, p. 17) “são somente
oportunidades disfarçadas para o design”, o qual deve ser passível de entendimento,
ação, abordagem e deve ter um escopo claro, podendo estar ligado ao planejamento
e ao desenvolvimento de experiências de aprendizado (currículo), ambientes de
aprendizagem (espaços), programas, projetos e experiências escolares (processos e
ferramentas) e estratégias, objetivos e políticas (sistemas). O próximo passo é
analisar a criação de um plano de ação com definição de cronograma de atividades.
Segundo Educadigital (2019), a primeira fase do processo de design é a fase
Descoberta, na qual se analisa a abordagem de um desafio em três passos: entenda
o desafio, prepare a pesquisa e reúna inspirações. No primeiro passo, entender o
desafio envolve revisá-lo, compartilhar o conhecimento de cada um, montar uma
equipe, definir o público alvo e refinar o plano de ação. No segundo passo, preparar a
pesquisa envolve identificar fontes de inspiração, selecionar participantes da
pesquisa, elaborar um roteiro de perguntas e preparar para um trabalho de campo.
Por fim, no terceiro passo, coletar inspirações envolve mergulhar no contexto, procurar
inspiração em ambientes similares, aprender com especialistas e aprender com
usuários.
Após a fase Descoberta, na fase Interpretação analisar-se-á a interpretação de
um novo aprendizado em três passos: conte histórias, procure por significados e
estruture oportunidades. No primeiro passo, contar histórias envolve documentar os
aprendizados e compartilhar histórias inspiradoras. No segundo passo, procurar por
significado envolve encontrar temas, decifrar as descobertas e definir insights. Por fim
no terceiro passo, estruturar oportunidades envolve criar um lembrete visual e
transformar insights em ações.
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Após a fase Interpretação, na fase Ideação analisar-se-á a criação de
oportunidades em dois passos: gere ideias e refine ideias. Primeiro, gerar ideias
envolve preparação para o brainstorming, facilitá-lo, selecionar ideias promissoras e
esboçar para pensar. Por fim, refinar ideias envolve promover um choque de realidade
e descrever a ideia de fato.
Após a fase Ideação, na fase Experimentação analisar-se-á a concretização de
uma ideia em dois passos: faça protótipos e obtenha feedback. Primeiro, fazer
protótipos envolve criá-los de fato. Por fim, obter feedback envolve identificar fontes,
selecionar participantes, construir um roteiro de perguntas, facilitar as conversas
correlatas, documentar os aprendizados, integrar e identificar as necessidades.
A última fase é a Evolução. Analisar-se-á o fato de aprimorar novos
experimentos em dois passos: acompanhe o aprendizado e avance. Acompanhar o
aprendizado envolve definir o sucesso do projeto e documentar seu progresso. Por
fim, avançar envolve planejar os próximos passos, envolver outras pessoas e construir
uma comunidade.
Nesta pesquisa, no tocante ao procedimento de análise de dados, coletados
após a aplicação do caderno de atividades do tool kit adaptado às referidas fases
metodológicas do Design Thinking, as orientações para análise de dados das etapas
Descoberta, Interpretação e Ideação do caderno foram agrupadas e compreendidas
na primeira fase metodológica, Ideação, a etapa Experimentação na segunda fase,
Prototipação e etapa Evolução na terceira fase, Avaliação.

2.3

PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Os dados foram coletados in loco mediante aplicação das tarefas do tool kit

durante o período de oito aulas de cinquenta minutos junto aos graduandos das
turmas dos terceiro e quarto anos do curso de administração de empresas do
UNIFATEA, estratificados em cinco grupos de oito alunos munidos de material
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colorido de modo a facilitar o processo de brainstorming, tais como canetas pilot,
cartolinas, post-its, quadro negro e giz.
A análise foi orientada e dirigida por três categorias explicitadas e
exemplificadas (marcadores em negrito dos indicativos), conforme quadro 3 a seguir:
Quadro 3: Categorias, etapas e exemplos de análise dos dados.
Categorias

Etapas
Geração de Ideias

Ideação
Esboço de Ideias
Abordagem dos processos de
geração,
esboço
e
refinamento de ideias de
modo
a
elucidar
a
compreensão do desafio ou
problema da pesquisa.
As
tarefas
propostas
envolveram
entender
o
desafio, preparar-se para a
pesquisa, reunir inspirações,
compartilhar
histórias,
procurar por significado,
estruturar
oportunidades,
gerar ideias e refinar ideias.

Refinamento de
Ideias

Prototipação
Abordagem dos processos de
criação de um protótipo e
obtenção de feedback de

Criação do
Protótipo

Exemplos
“Quais ferramentas o curso de
Finanças poderia abordar?”; “Quais
ambientes podem gerar aulas
recreativas?”. (Grupo 1 – Descoberta)
“Aplicativos de aprendizagem de
controle, poupança e investimentos”;
“Criar jogos simples de finanças”;
“Visitas
técnicas”,
“Sugestão:
universitários
desenvolverem
projetos de ensino em educação
financeira infantil nas escolas da
cidade”; “Laboratórios de oficinas
de investimentos em instituição de
ensino superior”. (Grupo 2 –
Interpretação)
Graduandos de Administração de
empresas prestarem à sociedade
local
serviços monitorados de
“Controladoria e consultoria de
investimentos”; “O que deve conter
nesta matriz curricular?”; “Como
chamar a atenção do público com o
tema mercado financeiro?”; “Como
podemos desenvolver um app de
educação
financeira?”;
“Como
podemos criar atividades educativas
interessantes?”; “Educação financeira
para graduação”; “Matriz curricular
separada em módulos” para que “o
público-alvo saiba ter uma vida
financeira positiva e não sofra
fatores
psicológicos
negativos”.
(Grupo 3 – Ideação)
“App de ensino”; módulos de
“Contabilidade”,
“Finanças”
e
“Estatística”;
Testagem
“disponibilizando o aplicativo na
faculdade com 3 níveis diferentes:
iniciante, intermediário e avançado.
Também disponibilizando materiais de

36

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

cunho a aplicar na prática um
projeto palpável da pesquisa.
As
tarefas
propostas
envolveram criar protótipos e
obter feedback.
Feedback

Avaliação
Abordagem da etapa
acompanhamento
processo como um todo
cunho
a
elucidar
experiências dos usuários
protótipo da pesquisa.

de
do
de
as
do

Acompanhamento
do Processo

As
tarefas
propostas
envolveram acompanhar o
aprendizado e envolver mais
pessoas.

ensino para estudo”. (Grupo 4 –
Experimentação)
“O principal ponto do feedback é
saber se o material é suficiente ou
se precisa de muitas melhorias na
questão
das
perguntas”;
os
participantes do feedback são
“estudantes, professores e até
empresários e funcionários que
trabalham nas áreas especificas para
melhoria, tanto acadêmica quanto
trabalhista”.
(Grupo
4
–
Experimentação)
“Inovação na grade curricular no curso
de Administração”; “Confrontar o
número de usuários com o número
de alunos”; “Pedir feedback”; “Criar
um espaço de entretenimento no
aplicativo”; Divulgar por meio de
“minutos de concessão na rádio e
televisão”, bem como criar um “ofício
para administrar feiras e palestras”;
Interação entre as áreas de
“Design, tecnologia da informação e
marketing”; “E se você soubesse
utilizar o seu dinheiro de uma forma
fácil e na palma de sua mão?” (Grupo
5 – Evolução)

Fonte: O próprio autor.

De modo complementar ao processo de análise de dados, por se tratar da
observância de paradigmas comportamentais, discutem-se os resultados da pesquisa,
conforme respectivo contexto, coletados na metodologia e analisados à luz da teoria
mixada à subjetividade do mediador.
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CAPÍTULO III – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo ocupar-se-á da discussão dos resultados analisados a partir das
categorias ideação, prototipação e avaliação, bem como do contexto de
desenvolvimento da pesquisa.
A seguir discute-se quais foram as contribuições das tarefas propostas no
caderno de atividades do tool kit de cunho a elucidar novas abordagens sobre o
paradigma de finanças dos alunos pesquisadores e pesquisados.

3.1

O DESIGN THINKING COMO FERRAMENTA PARA COMPREENSÃO DO
PARADIGMA DE FINANÇAS DOS ALUNOS
No que tange à fase de ideação do processo metodológico do Design Thinking,

após a explanação do embasamento teórico pelo professor mediador observou-se
que, nas etapas de geração, esboço e refinamento de ideias, os grupos um, dois e
três souberam executar as tarefas de entendimento do desafio, preparação para a
pesquisa, reunião de inspirações, compartilhamento de histórias, busca por
significado, estruturação de oportunidades, geração e refinamento de ideias.
O excerto 1, a seguir, demonstra ideias, restrições e barreiras observadas no
processo de entendimento do desafio na etapa de geração de ideias:
Capacitação, análise sistêmica, custo benefício para melhor
acessibilidade, curso de extensão financeira, aprimorar a grade
curricular, gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, propor
curso de gestão financeira desse o ensino básico. (Excerto 1: Grupo 1
– Geração de Ideias).

Notou-se a preocupação dos alunos para com os assuntos mais importantes,
segundo os mesmos, no tocante as fraquezas e ameaças observadas no atual sistema
educacional frente ao problema/desafio apresentado.
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O excerto 2, a seguir, revela o questionamento apontado no processo de
reunião de inspirações na etapa de geração de ideias:
1. Quais ferramentas o curso de Finanças poderia utilizar? Além da
teoria, poderia se utilizar de sistemas próprios, metodologias
dinâmicas e melhor entendimento de aplicações e funcionamento da
bolsa de valores; 2. Quais ambientes podem gerar aulas recreativas?
Laboratórios, empresas e/ou bolsa de valores. (Excerto 2: Grupo 1 –
Geração de Ideias).

Notou-se a observância de modelos de sucesso (benchmarking) presentes no
mercado de ensino superior e técnico, de modo a ter um ponto de partida para geração
de novas ideias.
O excerto 3, a seguir, expõe histórias coletadas no processo de
compartilhamento de experiências pessoais na etapa de esboço de ideias:
Criar jogos simples de finanças (ex.: banco imobiliário); Visitas
técnicas; Sugestão: universitários desenvolverem projetos de ensino
em educação financeira infantil nas escolas da cidade; Aplicativos de
aprendizagem; Aplicativos de aprendizagem de controle, poupança e
investimentos; Laboratórios de oficinas de investimentos em
instituição de ensino superior. (Excerto 3: Grupo 2 – Esboço de Ideias).

Após a etapa geração, percebeu-se na etapa de esboço de ideias um refino
preliminar das mais variadas sugestões de abordagem do problema apresentado,
neste momento de forma mais ativa, com proposições de trabalhos em campo para
promoção de trocas de experiências com profissionais do ramo.
O excerto, 4 a seguir, sugere temas para a grade curricular de um curso de
educação financeira no ensino superior, de acordo com a etapa precedente de
geração de ideias, no processo de procura por significado na etapa de esboço de
ideias:
Tecnologia; Sistemas de Amortização; Matemática Financeira
Descomplicada; Estudos de Casos (Benchmarking); Juros e
Capitalização; Órgão Regulatórios; Educação Financeira Infantil;
Capital de Giro; Investimentos; Instituições Financeiras; Custo de
Oportunidade; Renda Variável; Renda Fixa. (Excerto 4: Grupo 2 –
Esboço de Ideias).
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Após o processo de compartilhamento de experiencias pessoais, no processo
de procura por significado o grupo dois demonstrou sua preocupação para com a
eficácia de uma possível matriz curricular de finanças voltada ao ensino superior em
administração de empresas.
O excerto 5, a seguir, apresenta insights (aprendizados) nos processos de
procura por significado e estruturação de oportunidades na etapa de esboço de
ideias:
Iniciar a educação financeira nas escolas desde a infância juntamente
com as demais disciplinas; Saber organizar as finanças pessoais e
administrar de melhor maneira a vida pessoal; Aprendendo desde
criança a educação financeira na escola, podemos formar pessoas
preparadas para o futuro; Conhecimento X Tempo: quanto mais novo
vier o conhecimento financeiro, mais rápido será seu retorno. (Excerto
5: Grupo 2 – Esboço de Ideias).

No processo de estruturação de oportunidades, observou-se a nítida
preocupação do grupo com a educação financeira desde as bases da formação
acadêmica, revelando o tempo como um fator preponderante para o sucesso no ramo
na vida adulta.
O excerto 6, a seguir, demonstra questionamentos no processo de facilitação
do brainstorming, na etapa de refinamento de ideias:
O que é educação financeira?; Como chamar a atenção do público
com o tema mercado financeiro?; O que deve conter nesta matriz
curricular?; O que gostaria de aprender para levar para a vida?; Como
podemos desenvolver um app de educação financeira?, Como
podemos criar atividades educativas interessantes? (Excerto 6: Grupo
3 – Refinamento de Ideias).

Frente ao problema apresentado, após as etapas de geração e de esboço,
findou-se a primeira fase de ideação com a etapa de refinamento de ideias, na qual o
grupo três elencou as perguntas mais importantes a serem respondidas e que
puderam servir de base para o modelo de criação de um protótipo.
Em relação à fase de prototipação, após o compartilhamento dos dados dos
grupos um, dois e três com os demais participantes observou-se que, nas etapas de
40

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

criação de um protótipo e obtenção de feedback, o grupo quatro soube executar as
respectivas tarefas, porém somente no papel, por ocasião da falta de tempo mínimo
necessário conforme proposto no caderno do tool kit.
O excerto 7, a seguir, descreve o protótipo no processo de criação:
App de ensino; Módulos: Contabilidade, Finanças e Estatística.
(Excerto 7: Grupo 4 – Criação do Protótipo).

Propôs-se no referido processo, uma inovação no modo de ensino e
aprendizagem com auxílio de novas tecnologias, cujo benchmarking pautou-se em
aplicativos para smartphones voltados ao ensino de línguas estrangeiras, porém,
neste caso, à educação financeira no ensino superior.
O excerto 8, a seguir, revela o modo de testagem, os objetivos e os
participantes no processo de obtenção de feedback:
Disponibilizando o aplicativo na faculdade com 3 níveis diferentes:
iniciante, intermediário e avançado. Também disponibilizando
materiais de ensino para estudo; O principal ponto do feedback é saber
se o material é suficiente ou se precisa de muitas melhorias na questão
das perguntas; Estudantes, professores e até empresários e
funcionários que trabalham nas áreas específicas para melhoria tanto
acadêmica como trabalhista. (Excerto 8: Grupo 4 – Feedback).

Por conseguinte, por se tratar de um processo metodológico em que as fases
seguintes dependem das fases anteriores, no tocante à fase de avaliação, após o
compartilhamento dos dados do grupo quatro com os demais participantes, o grupo
cinco soube executar as tarefas de acompanhamento do aprendizado e envolvimento
de mais pessoas, porém no campo das ideias, visto que por não ter havido tempo
hábil para a confecção, testagem, bem como para obtenção de feedback do protótipo,
seu desenvolvimento demandaria a contribuição de especialistas em desenvolvimento
de aplicativos para smartphones, conforme proposta precedente identificada nos
dados do grupo quatro.
O excerto 9, a seguir, aborda o uso da proposta, o impacto esperado e os
métodos e recursos de monitoramento nos processos de acompanhamento dos
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aprendizados e envolvimento de mais pessoas na etapa de acompanhamento do
processo:
A proposta foi idealizada através de um aplicativo de celular, pela
mobilidade e praticidade; Inovação na grade curricular no curso de
Administração; Confrontar o número de usuários com o número de
alunos; Pedir feedback; Criar um espaço de entretenimento no
aplicativo; Se utilizar de minutos de concessão em rádio e televisão,
bem como ofício para administrar feiras e palestras; Utilizar as áreas
de Design, Tecnologia da Informação e Marketing de formas
interativas. (Excerto 9: Grupo 5 – Acompanhamento do Processo).

A observância da necessidade da contribuição da tecnologia, cuja inovação
nem sempre se pauta no inédito, mas aperfeiçoa o modo como os usuários interagem
com o já existente no mercado revela que, ao fato dos alunos propuserem o
desenvolvimento de um aplicativo para smartphones, demonstram que a absorção de
conhecimento por meio desta ferramenta educativa sugere maior sucesso, dada a
expectativa dos mesmos para com a obtenção de atenção gerando maior atratividade.
Temas de exatas e cálculos aplicados, como o tema de finanças, ganham
novos olhares dos próprios usuários mediante a contribuição cocriativa do processo
metodológico das fases de ideação, prototipação e avaliação do Design Thinking, cujo
resultado se observa nas respostas comportamentais ao modo abdutivo como o
desafio é encarado.
A existência de heurísticas que criam regras práticas e atalhos mentais (vieses
cognitivos) orientando o julgamento e a avaliação dos alunos, pôde ser observada no
discorrer da aplicação das tarefas, contudo, observou-se a facilidade dos mesmos de
ceder à tentação das heurísticas promulgadas pelo sistema um do cérebro, conforme
abordado por Kahneman (2012), diante do problema.
Por exemplo, a heurística da disponibilidade, cujo foco está na frequência ou
probabilidade de ocorrência de eventos com base na facilidade de captura e ciência
de eventos recentes, pôde ser observada no fato de se coletar dados logo após a
explanação do embasamento teórico que orientou os alunos de modo indireto nos
processos de brainstorming na fase de ideação. Ademais cada um trouxe, no processo
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de compartilhamento de histórias, sua experiência lapidada justamente pelos eventos
recentes correlatos ao tema.
A heurística da representatividade, cujo foco está nos estereótipos culturais já
formados na mente ao longo do tempo, ignorando os eventos recentes da heurística
da disponibilidade, pôde ser notada no modo como os alunos propuseram manter o
que já vinha sendo ensinado na grade atual de finanças, dada a representatividade
do que já aprenderam, segundo os mesmos.
A heurística da ancoragem, cujo foco está na referência de algum dado
específico, ignorando os estereótipos culturais da heurística da representatividade,
bem como os eventos recentes da heurística da disponibilidade, foi observada na
irredutibilidade de alguns alunos quanto à exposição de suas ideias no processo de
convencimento dos demais do grupo.
A heurística da aversão à perda, cujo foco está na dificuldade de se admitir os
próprios erros nos processos de tomada de decisão em investimentos culminando na
coragem de perder e medo de ganhar, se notou durante o processo de explanação do
embasamento teórico, com questionamentos sobre a segurança de tipos de
investimentos, notadamente comprovados, como pirâmides financeiras existentes e
cada vez mais recorrente nos tempos atuais.
A heurística do afeto, cujo foco está no modo como classificamos as coisas
como boas ou ruins, supervalorizando os risco e desprezando os benefícios, foi
notada na abstenção de alguns alunos quanto à participação como pesquisadores na
pesquisa, dado o modo como reagem simplesmente, ao se abordar um tema de
exatas, como na tratativa do período histórico neoclássico econômico no processo de
explanação do embasamento teórico.
A experiência promovida por esta pesquisa trouxe relevância para o
desenvolvimento, não somente de uma unidade curricular ou de uma matriz curricular,
mas de um projeto educativo robusto e elaborado em finanças comportamentais, não
pelo modo de só abordar os temas estudados por este campo da economia
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comportamental, mas por também abordá-lo num curso completo de finanças, cuja
contribuição se torna empírica na vida dos alunos, por se tratar de mudanças de
cultura, pensamento e modo de agir.
Por outro lado, ao ser comprometida a fidelidade temporal mínima requisitada
pelo método de aplicação orientado no caderno de atividades do tool kit, fez com que
o projeto não pudesse, por hora, sair do campo das ideias, o que não comprometeu o
fortalecimento da capacidade de ideação dos alunos, bem como de cocriação por
meio de metodologias ativas de aprendizagem.

3.2

METODOLOGIAS

EDUCACIONAIS

PARA

APRENDIZAGEM

POR

COMPETÊNCIAS
Competência, do latim competentia (proporção) é definida na língua inglesa por
“qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento,
julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa” (WEBSTER, 1981, p.
63), desvela a importância da aptidão para executar tarefas como, lidar com os
próprios recursos ou alocação de capital.
O constante processo evolutivo da sociedade em todos os respectivos aspectos
não exclui os notórios impactos do design, da tecnologia e da inovação nas novas
percepções das ciências pedagógicas, contribuindo para novos processos de
aprendizagem, antes preocupados com a simples transmissão de conhecimentos e
agora objetivados no construtivismo, cuja capacidade de desenvolvimento de
competências é conquistada pelos alunos durante o processo de aprendizagem.
Para Loyens (2007, apud WEENK e BLIJ, 2011, p. 55-56), o construtivismo
possui quatro suposições básicas:
1. A aquisição de conhecimento é gradual e somatória;
2. Alunos e professores devem interagir de forma interdisciplinar;
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3. As habilidades metacognitivas (planejamento, monitoramento e avaliação de
aprendizado) beneficiam o processo de aquisição de novos conhecimentos;
4. A autenticidade do futuro contexto profissional é o foco da aprendizagem.
Weenk e Blij (2011, p. 55-56) afirmam que “o construtivismo prega que os
alunos são aprendizes ativos que constroem seu caminho de compreensão e dirigem
seu próprio processo de aprendizado” e citam que as Aprendizagens Baseadas em
Projetos (PLE) e Problemas (PBL) são as metodologias educacionais mais voltadas
ao construtivismo e capacitação em competências. No tocante à execução de uma
série de projetos que exploram diferentes temas e assuntos, promovidos pela
Aprendizagem Baseada em Projetos de Engenharia (PLEE, como sendo uma PLE
especial voltada aos cursos de engenharia), os autores supracitados afirmam que é
possível desenvolver níveis crescentes de competências profissionais.
Blij (2002, apud WEENK e BLIJ, 2011, p. 56-57) define competência como “a
capacidade de aplicar um conhecimento complexo integrado, habilidades e atitude de
modo que o aluno aja de maneira responsável e adequada em determinado contexto”,
cujo PLEE os alocará justamente no futuro contexto profissional por meio da
especialização de competências específicas no currículo.
Um cenário típico de um programa PLEE deve conter o “contexto”,
demonstrando o espaço amostral bem como o período de aplicação do processo de
aprendizagem, o “tema” do período, demonstrando o valor da integração
interdisciplinar, a “tarefa do projeto”, demonstrando o objetivo a ser atingido pela
equipe discente, independentemente do caminho escolhido devido ao foco estar no
aprendizado interdisciplinar, as “disciplinas de apoio ao projeto”, as “disciplinas de
apoio não relacionadas ao projeto” e por fim, as “atividades”, demonstrando mapa de
processo do projeto bem como o planejamento das etapas de execução e
estratificação das equipes de trabalho (WEENK e BLIJ, 2011, p. 57).
Na prática, no desenvolvimento do programa PLEE, em todo semestre há um
projeto imponente, de diversas formas de solucionar, cuja tratativa problemática se
pauta na representatividade da prática profissional dos futuros engenheiros, que
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apesar

de

trabalharem

estratificados

em

funções

diversas,

dividem

a

corresponsabilidade do todo, sendo 40% do tempo atuando no projeto e 60% dele
com material expositivo interdisciplinar. “A ênfase é no tempo de aprendizagem do
aluno (o tempo necessário para se especializar em um determinado tópico) e não no
tempo da aula convencional” (WEENK e BLIJ, 2011, p. 59-60).
O paradigma entre “ensino clássico” e PLEE é percebido, pois enquanto
naquele o docente é o professor que caminha a frente e puxa a turma a uma direção,
neste o mesmo assume a função de tutor especialista que caminha atrás e motiva a
turma que encontra seu caminho em prol do objetivo comum do projeto,
desenvolvendo a denominada “competência emocional”, cuja definição dada por
Weenk e Haijkens (2008, apud WEENK e BLIJ, 2011, p. 64) “é o termo sociológico
que se refere a um grupo de qualidades pessoais, competências sociais, facilidade
com idiomas, hábitos pessoais, capacidade de ser amigável e otimismo”.
No tocante à adequação ao construtivismo e desenvolvimento de habilidade e
competências, além da Aprendizagem Baseada em Projetos (PLE), não menos
importante, faz-se necessário citar a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL),
cuja definição apresentada por Barrows e Kelson (2010, apud WEENK e BLIJ, 2011,
p. 70) afirma que:
É tanto um currículo quanto um processo. O currículo consiste em
problemas cuidadosamente selecionados e planejados que
demandam do aprendiz aquisição de conhecimento crítico,
proficiência em solução de problemas, estratégias auto direcionadas
de aprendizagem e habilidades de participação em grupo. O processo
replica a abordagem comumente usada para resolver problemas ou
vencer desafios encontrados na vida e na carreira.

Ambas as aprendizagens, centradas no aluno, são estratégias instrutivas
motivadoras ao engajamento dos alunos em tarefas autênticas pautadas na realidade
e atualidade do espaço amostral apresentado pelos professores no papel de
tutores/facilitadores, porém, apesar das semelhanças, diferem nas abordagens, visto
que na PBL começa-se com um produto final (artefato) pré-definido, o que requer
conhecimentos específicos, apresentando aos alunos problemas simulados para
solução por meio de divisão de tarefas. Por outro lado, na PLEE a abordagem utiliza
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o modelo de produção cooperativa, no qual os problemas são encarados como
projetos bem maiores, complexos e interdisciplinares desenvolvidos do zero pelos
alunos.
Por se tratar de um processo de inovação de um novo currículo em relação a
um novo conceito de aprendizagem, Fullan (2007, apud WEENK e BLIJ, 2011, p. 75)
o descreve em três fases: iniciação, implementação e institucionalização como sendo
as fases para adotar mudança, implementar um novo método e consolidar a mudança
na organização, respectivamente.
Se por um lado existem metodologias ativas de aprendizagem voltadas
especificamente às áreas de engenharia, como a PLEE supracitada, a conquista de
habilidades específicas e competências profissionais e emocionais também não
compromete o construtivismo no campo da educação financeira por meio da
observância da aplicação dos conceitos de Design Thinking nos processos de
elaboração de módulos curriculares centrados nos alunos e versáteis às novas
demandas de mercado no tocante à transferência de conhecimentos.
De modo suplementar, “com vistas a fomentar o desenvolvimento de
habilidades pertinentes a um componente curricular de um curso de Administração de
Empresas”, Souza e Oliveira (2019) apresentam uma discussão sobre a “importância
da ferramenta blended learning como suporte para o desenvolvimento de uma
experiência de aprendizagem expansiva com foco na metodologia do design thinking”.
Para tanto, os autores ampararam-se nos pressupostos metodológicos do Design
Thinking, segmentados por:
•

Ideação: “momento de interação livre que não tem a pretensão de criar nada,
mas à medida que se desenvolve possibilita uma transição que inclui
descoberta”;

•

Prototipação: “instante em que se definir o escopo do projeto e suas fronteiras,
além de identificar os perfis de usuários e outros atores-chave que deverão ser
abordados”;
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•

Avaliação: fase em que a experiência vivida é finalizada, questionando-a “de
forma a identificar temas, subgrupos e muitas vezes critérios que auxiliam no
entendimento dos dados para compreensão da experiência de aprendizagem”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação objetivou, de modo geral, demonstrar a importância da
educação financeira como fator fundamental na preparação de investidores para o
novo paradigma psicológico estudado em economia comportamental pelas finanças
comportamentais. Mais especificamente, verificou o nível em educação financeira de
alguns dos graduandos do ensino superior em administração de empresas do Centro
Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA), bem como aplicou os processos
metodológicos do Design Thinking como ferramenta e base avaliativa, a fim de
capacitar os graduandos às exigências do mercado, mediante à experiência cocriativa
de ideias nos campos do Design e da Tecnologia, propondo contribuições ao campo
da Inovação.
O marco teórico pôde ser observado na ratificação da percepção das
heurísticas de comportamento humano, estudadas pelo campo das finanças
comportamentais, bem como observado noutros trabalhos de aplicação empírica,
porém desta vez tomando como base avaliativa a versátil ferramenta de coleta e
análise de dados qualitativos do Design, o qual possui etapas sequenciais a serem
seguidas sendo uma metodologia comprometida com inovação e criatividade,
centrada no ser humano, mas que deve ser considerada como uma abordagem e não
como uma metodologia, pois esta ideia faz com que as pessoas criem a expectativa
de que vão aprender um passo a passo, como numa receita de bolo, porém não é
bem esse o caso.
De modo a deixar uma contribuição e abrir portas para novas pesquisas
utilizado o Design Thinking para educadores como ferramenta de coleta e análise de
dados qualitativos, por se tratar de um processo metodológico em que as fases
seguintes dependem das fases anteriores, no tocante as fases de prototipação e
avaliação, após o compartilhamento dos dados do grupo quatro (prototipação) com os
demais participantes, o grupo cinco (avaliação) soube executar as tarefas de
acompanhamento do aprendizado e envolvimento de mais pessoas, porém no campo
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das ideias, visto que por não ter havido tempo hábil para a confecção, testagem, bem
como para obtenção de feedback do protótipo, seu desenvolvimento demandaria a
contribuição de especialistas em desenvolvimento de aplicativos para smartphones.
Este trabalho revela-se como uma contribuição para o campo do Design, pois
aponta para formas de aplicação do processo metodológico do Design Thinking, cuja
criação de dá de modo colaborativo entre pesquisadores e pesquisados, gerando um
pensamento coletivo sobre problemas, que passam a ser encarados como desafios
passíveis de solução, como é o caso da educação de qualidade desde as bases da
formação acadêmica, uma vez que, quando se trata de medidas desenvolvimentistas
para uma nação, esta deve ser, se não o primeiro, um dos primeiros critérios de
avaliação para o planejamento do crescimento.
Esta dissertação focou na educação financeira de qualidade, que por definição
tem o papel de informar, formar e orientar a sociedade sobre as oportunidades e riscos
envolvidos nos produtos oferecidos pelo mercados financeiro e de capitais, de modo
que haja conscientização quanto às tomadas de decisão sobre aquisição ou venda
destes produtos, cujo foco principal é a melhoria constante de seu bem estar social.
Por fim, percebeu-se o impacto positivo dos conceitos fundamentais e metodológicos
do Design Thinking, como contributivos para novas perspectivas de solução do grande
paradigma da Educação Financeira de base no Brasil.

50

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

REFERÊNCIAS
AGGARWAL, R. Animal Spirits in Financial Economics: A Review of Deviations
from Economic Rationality. International Review of Financial Analysis. 32 (1): 179–87.
2014.
ALLAIS, Maurice. Theories of general economic equilibrium and maximum efficiency.
In: Equilibrium and disequilibrium in economic theory. Springer, Dordrecht, 1977.
p. 129-201.
ALT, Luis; PINHEIRO, Tennyson. Design thinking brasil: empatia, colaboração e
experimentação para pessoas, negócios e sociedade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
248 p.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Basics design 08: design th!nking. New York:
Bloomsbury Publishing, 2010. 200 p.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. ENEF: Estratégia Nacional da Educação Financeira.
Disponível

em:

<http://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENE
F.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2018.
BENTHAM, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation: The
collected works of Jeremy Bentham. 1996.
BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.
Dover Publications. 1780.
BERGER, Bruno; PESSALI, Huáscar Fialho. A teoria da perspectiva e as mudanças
de preferência no mainstream: um prospecto lakatoseano. Brazilian Journal of
Political Economy, v. 30, n. 2, p. 340-356, 2010.
BLACK, F.; SCHOLES, M. The valuation of option contracts and a test of market
efficiency. The Journal of Finance, v. 27, n. 2, p. 399-417, 1972.
51

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

BROWN, T.; KATZ, B. Change by design: how design thinking transforms
organizations and inspires innovation. New York: Editora HarperCollins, 2009.
BUENO, L. L. B. A educação financeira e o processo de desenvolvimento econômico
do país. São Paulo: Universidade de Taubaté, 2010. 50 p.
CAPRONI, I. S. A importância da educação financeira na formação do educando.
Revista Eletrônica Pedagogia em Foco, Minas Gerais, v. 8, set. 2013.
CERBASI, G. Como organizar sua vida financeira: inteligência financeira pessoal na
prática. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier Brasil, 2009. 216 p.
CERBASI, G. Filhos inteligentes enriquecem sozinhos: Como preparar seus filhos
para lidar com o dinheiro. São Paulo: Editora Gente, 2006.
CERBASI, G. Os dez bons conselhos de meu pai: Que me ajudaram muito a
prosperar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. 160 p.
CERBASI, G. Pais inteligentes enriquecem seus filhos. Rio de Janeiro: Sextante,
2011. 176 p.
CNDL. 47% dos jovens da geração z não realizam o controle das finanças,
aponta pesquisa cndl/spc brasil. Disponível em: <http://site.cndl.org.br/47-dosjovens-da-geracao-z-nao-realizam-o-controle-das-financas-aponta-pesquisa-cndlspc-brasil-2/>. Acesso em: 07 mai. 2019.
CRISP, Roger. Utilitarianism. 1998.
CRUZ, L. F. B.; KIMURA, H.; KRAUTER, E. Finanças comportamentais:
investigação do comportamento decisório dos agentes brasileiros de acordo com a
teoria do prospecto de kahneman & tversky. In: ASSEMBLÉIA DO CONSELHO
LATINO-AMERICANO DAS ESCOLAS DE ADMINISTRAÇÃO, 38. 2003, Lima. Anais
... Lima: CLADEA, 2003. 1 CDROM.

52

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

DE OLIVEIRA, Aline Cristina Antoneli. A contribuição do Design Thinking na
educação. Revista E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial-ISSN1983-1838, p. 105-121, 2014.
DE SOUSA BARROS, T.; DOS SANTOS FELIPE, I. J. Teoria do Prospecto:
evidências aplicadas em finanças comportamentais. Revista de Administração
FACES Journal, v. 14, n. 4, 2016.
Decreto Presidencial nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7397.htm>.
Acesso em 20 nov. 2018.
DEMING, W. E. Out of the crisis. MIT Press, 1986.
DOMINGOS, R. Como falar sobre dinheiro com seus filhos. São Paulo: DSOP
Educação Financeira LTDA, 2013. v. 11. Coleção dinheiro sem segredo.
DOMINGOS, R. O Menino, o dinheiro e os três cofrinhos. 1ª ed. São Paulo: DSOP
Educação Financeira LTDA, 2011. 44 p.
DOMINGOS, R. Sabedoria financeira: O milagre da multiplicação de seus recursos.
1ª ed. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2014. 184 p.
DOMINGOS, R. Terapia financeira: realize seus sonhos com educação financeira. 1ª
ed. São Paulo: DSOP Educação Financeira LTDA, 2012. 128 p.
EDGEWORTH, F. Y. Mathematical psychics: an essay on the application of
mathematics to the moral sciences. London, C.K. Paul. 1881.
EDUCADIGITAL, Instituto. Design thinking para educadores. Disponível em: <
https://www.dtparaeducadores.org.br/site/>. 2013. Acesso em: 14 mai. 2019.
EGESTOR.

Empreendedores

de

sucesso:

robert

kiyosaki.

Disponível

em:

<https://blog.egestor.com.br/empreendedores-de-sucesso-robert-kiyosaki/>. Acesso
em: 21 nov. 2018.
53

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

EKER, T. H. Os segredos da mente milionária: aprenda a enriquecer mudando seus
conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Sextante, 2006. 112 p.
FAMA, E. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The
Journal of Finance, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970.
FAMA, E. Efficient Capital Markets: II. The Journal of Finance, v. 46, n. 5, p. 1575–
1617, 1991.
FISHER, I. The Theory of Interest: as determined by Impatience to Spend Income
and Opportunity to Invest it. New York: Macmillan, 1930.
FONTOURA, A. M. EdaDe : a educação de crianças e jovens através do design. 2002.
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de
Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina.
FORTI, C. A. B.; PEIXOTO, F. M.; DE PAULO SANTIAGO, W. Hipótese da eficiência
de mercado: um estudo exploratório no mercado de capitais brasileiro. Gestão &
Regionalidade, v. 25, n. 75, 2010.
GRAFSTEIN, R. Rationality as Conditional Expected Utility Maximization. Political
Psychology. 16 (1): 63–80. 1995.
HAAKONSSEN, K. Adam Smith: The theory of moral sentiments. 2002.
HARBAUGH, W. T., KRAUSE, K., & VESTERLUND, L. The fourfold pattern of risk
attitudes in choice and pricing tasks. The Economic Journal, 120(545), 595–611,
2009.
IDEO.

Design

thinking

for

educators

toolkit.

Disponível

em:

<https://designthinkingforeducators.com/>. 2013. Acesso em: 14 mai. 2019.

54

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

IQUIAPAZA, R. A.; AMARAL, H. F.; BRESSAN, A. A. Evolução da pesquisa em
finanças: epistemologia, paradigma e críticas. Organizações & Sociedade, v. 16, n.
49, p. 351-370, 2009.
KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. (1986). “Rational choice and the framing of
decisions.” The Journal of Business 59(4):251-78.
KAHNEMAN, D. Maps of Bounded Rationality: psychology for behavioral
economics. American Economic Review, 93 (5): 1449-1475. 2003.
KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.
Econometrica,

vol.

47,

no.

2,

Mar.

1979,

pp.

263–291.

JSTOR,

<www.jstor.org/stable/1914185>.
KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Tradução: Cássio de
Arantes Leite, Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
KEYNES, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money, London:
Macmillan. 1936.
KIYOSAKI, R. T.. Empreendedorismo não se aprende na escola: Por que boas notas
não garantem o sucesso profissional e a independência financeira. 1ª ed. Brasil:
Elsevier, 2013. 408 p.
KIYOSAKI, R. T.. O poder da educação financeira: Lições Sobre Dinheiro Que Não
Se Aprende Na Escola. 1ª ed. Brasil: Elsevier, 2011. 232 p.
KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Pai Rico, Pai Pobre: O que os ricos ensinam a seus
filhos sobre dinheiro. 61. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier Brasil, 2000. 186 p.
KNIGHT, Daniel Martyn. Opportunism and diversification: entrepreneurship and
livelihood strategies in uncertain times. Ethnos, v. 80, n. 1, p. 117-144, 2015.

55

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

LINTNER, J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in
stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics, v. 47, n. 1,
p. 13-37, 1965.
MARKOWITZ, H. M. Portfolio selection. The Journal of Finance, v. 7, n. 1, p. 77-91,
mar. 1952.
MARQUES, T. P. Clinica da Infância: Conselhos práticos de psicologia infantil. Rio de
Janeiro: Leya, 2011. 224 p.
MERTON, R. C. Theory of Rational Option Pricing. The Bell Journal of Economics
and Management Science, v. 4, n. 1, p. 141-183, 1973.
MILL, John Stuart. Utilitarianism. Cleveland: World Pub. Co. 1863
MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. The cost of capital, corporation finance and the
theory of investment. American Economic Review, v. 48, n. 3, p. 261-297, Jun 1958.
MOSSIN, J. Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, v. 34, n. 4, p. 768783, 1966.
MYAGKOV, M.; PLOTT, C. R. Exchange Economies and Loss Exposure:
Experiments Exploring Prospect Theory and Competitive Equilibria in Market
Environments. The American Economic Review. 87 (5): 801-828. 1997.
OECD. Recommendation on Principles and Good Practices for Financial
Education and Awareness. Directorade for Financial and Enterprice Affairs. Jul.
2005.

Disponível

em

<https://www.oecd.org/finance/financial-

education/35108560.pdf> Acesso em: janeiro de 2020.
PARETO, V. Manuel D'économie Politique. Paris, v. Giard and e. Brière, 1909. 695
p.

56

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

PLANALTO. Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7397.htm>.
Acesso em: 08 jun. 2018.
PORTUGAL FUNDS PEOPLE. A contribuição de Warren Buffett para a educação
financeira:

o

clube

secreto

dos

milionários.

Disponível

em:

<http://www.fundspeople.pt/noticias/a-contribuicao-de-warren-buffett-para-aeducacao-financeira-o-clube-secreto-dos-milionarios-86278>. Acesso em: 20 nov.
2018.
ROGERS, P.; SECURATO, J. R.; DE SOUSA RIBEIRO, K. C. S. Finanças
comportamentais no Brasil: um estudo comparativo. Revista de Economia e
Administração, v. 6, n. 1, p. 49-68, 2007.
SAITO, A. T. Uma Contribuição ao Desenvolvimento da Educação em Finanças. 2007.
152 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Departamento de Administração,
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2007.
SANTOS SILVA, S. Neuroeconomia e suas interfaces com a psiquiatria - saúde
mental:

Personalidade

consumista

uma

patologia

emocional?

Prazer

ou

necessidade?. Psychiatry On-line Brazil, v. 21, n. 6, jun. 2016. Disponível em:
<http://www.polbr.med.br/ano16/art0616-3.php>. Acesso em: 19 abr. 2019.
SHAFIR, E.; TVERSKY, A. Thinking through uncertainty: nonconsequential
reasoning and choice. Cognitive Psychology. 24 (4): 449–74. 1992.
SHARPE, W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions
of risk. The Journal of Finance, v. 19, n. 3, p. 425-442, 1964.
SHEFRIN, H. Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the
Psychology of Investing, Boston, MA: Harvard Business School Press, 1999. Revised
version published 2002, New York: Oxford University Press. p. 368.

57

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

Slovic, P. (1972). Psychological study of human judgment: Implications for
investment decision making. Journal of Finance, 27(4), 779–799.
SMITH, A. The Theory of Moral Sentiments. Dover Publications. 1759.
TARDE, G. Psychologie économique: Tome premier. Paris: Félix Alcan, Éditeur,
1902, 383 p.
TERRA, P. R. S. MODIGLIANI, F.; MILLER, MH 1958. The Cost of Capital, Corporation
Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48 (3): 261297. Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS, v. 5, n. 2, p.
154-155, 2008.
TORO, M. E. B. La formacion de la competencia investigativa en los estudiantes
del Instituto Tecnologico Metropolitano [archivo de computador]. 2002.
TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. Advances in Prospect Theory: cumulative
representation of uncertaintly. Kluwer Academic Publishers. Journal of Risk and
Uncertaintly. 5 (4): 297-323. 1992.
VALE, C.; CARVALHO, M. Design Thinkers em (Educ)Ação. Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento da Carreira e Universidade Católica Portuguesa. 2018.
VIANNA e SILVA et al. Design thinking: inovação em negócios. 1 ed. SP: MJV Press,
2012. 162 p.
VIDA E DINHEIRO. Disponível em: <http://www.vidaedinheiro.gov.br>. Acesso em 20
nov. 2018.
VIDAEDINHEIRO. Plano diretor. Disponível em:
<http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/Plano-Diretor-ENEFEstrategia-Nacional-de-Educacao-Financeira.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018.
WARREN BUFFETT'S SECRET MILLIONAIRES CLUB. About. Disponível em:
<http://smckids.com/about.php>. Acesso em: 20 nov. 2018.
58

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

WEBSTER. Webster’s third new international dictionary of the english language,
unabridged. Springfield : G. & C. Merriam, 1981.
WEENK, Wim; BLIJ, M. B. Van Der. Educação em engenharia: Novas abordagens.
1 ed. SP: Educ, 2011. 55-85 p.

59

