
EDUCAÇÃO FINANCEIRA AOS COLABORADORES NAS EMPRESAS 
 

A busca por uma melhor produtividade e bem-estar dos funcionários, 
sejam estes de empresas de pequeno, médio ou grande porte, pode estar 
relacionada à inclusão da educação financeira dentro da própria empresa. 

Facilmente pode-se perceber que a produtividade dos colaboradores 
apresenta baixo rendimento quando estão com problemas financeiros, e esse 
tipo de problema afeta a situação econômica e financeira da própria empresa. 

Problemas financeiros relacionados aos funcionários geram distração 
nas atividades do trabalho, e assim, a utilização do tempo que deveria ser 
produtivo passa a ser improdutivo, consumindo tempo no próprio ambiente de 
trabalho para tentar resolver problemas pessoais relacionados às suas 
finanças. Esses problemas, na medida em que aumentam, provocam as faltas 
do trabalhador por causa das preocupações financeiras, e também, tornam-se 
impacientes com os colegas de trabalho, podendo assim gerar conflitos 
internos. 

Ao funcionário que está nessa situação, de nada adiantaria o aumento 
salarial ou benefícios sem orientações sobre como administrar melhor seus 
ganhos. Se um colaborador não sabe administrar seu próprio “bolso”, 
certamente acaba prejudicando a vida financeira e econômica da empresa 
empregadora, porque naturalmente seu rendimento produtivo sofrerá uma 
queda pela ausência ou baixa concentração devido aos problemas financeiros. 

Problema de falta de educação financeira não acontece apenas na 
própria casa. Esse problema é macro e pode atingir um país, mas também 
pode ser revertido com a aplicação de programas de educação financeira, que 
proporciona o bem-estar dos seus colaboradores e pode ser o fator chave para 
o desenvolvimento empresarial. 

É notório que o aumento do engajamento, da lealdade e da 
produtividade dos colaboradores traz grandes benefícios para as empresas, 
bem como permite a diminuição do baixo rendimento produtivo. Se a educação 
financeira elimina problemas com relação ao colaborador, e também com 
relação à empresa, então  se torna  importante seguir algumas observações 
sobre a aplicação da educação financeira dentro das empresas, sabendo-se 
que outras possibilidades podem existir: 
1ª deve ser tratada como parte da responsabilidade social da empresa para 
beneficiar funcionários, familiares e a própria empresa; 
2ª aplicando um programa de educação financeira nas empresas, a 
produtividade aumenta, os colaboradores trabalham com mais prazer e 
tranquilidade, pois cria - se uma estrutura de amparo e instrução; 
3ª os pedidos de aumento salarial e a necessidade de fazer horas extras, entre 
outras práticas, passam a ser praticadas de maneira mais consciente, gerando 
o chamado  “ganha - ganha”; 
4ª o departamento de recursos humanos pode fazer esse trabalho  
combatendo a causa para diminuir os efeitos. Mas, os colaboradores precisam 
passar por uma mudança de hábitos e comportamento em relação ao uso do 
dinheiro; 
5ª o problema da falta de educação financeira é próprio e normal em nossa 
sociedade, e sendo assim, não é culpa do trabalhador. Isso significa que o 
endividamento e falhas nos cuidados financeiros (bolso das pessoas), ocorrem 



independentemente de cargo ou salário, e justamente por isso, a educação 
financeira é para todos na empresa e em qualquer setor da economia. 

Ajudar o colaborador no sentido de ensinar sobre a educação financeira 
é um investimento que todas as empresas precisam fazer. Significa investir na 
própria empresa, no sentido de manter uma equipe mais motivada para cuidar 
do patrimônio da empresa empregadora, bem como da própria casa que é o 
alicerce e início de toda atividade administrativa. 
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