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Educação financeira e 

Consumo Consciente 

 
 

 
 

Vivemos em um mundo onde os apelos para 

o consumo são intensos e atingem todos nós 

– de crianças a idosos, de todas as classes 

sociais. Promoções tentadoras, parcelamentos 

que fazem a compra parecer mais viável, datas 

comemorativas criadas para elevar as vendas, 

grandes lançamentos, vitrines sedutoras... 

Mesmo quem vive com o dinheiro contato 

tem dificuldades para resistir a tanta tentação. 

Segundo pesquisa realizada em 2017 pelo 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 

37% dos brasileiros admitem ter comprado 

algo que não precisavam nos últimos 30 dias. 

Afinal, consumimos para viver ou vivemos 

para consumir? Refletir sobre nossos valores, 

planos para o futuro e sobre como gastamos 

o nosso dinheiro é fundamental para 

prosperarmos. Nesta atividade, vamos 

conectar dois temas importantes dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: a 

educação financeira e o consumo consciente. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/
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RESUMO DA ATIVIDADE 

Comprar no impulso, sem avaliar a real 

necessidade e capacidade financeira, é um 

caminho para o endividamento. Esta atividade, 

que utiliza uma série de vídeos produzidos pelo 

Banco Central, vai ajudar os jovens a, desde 

cedo, repensarem sua relação com o dinheiro e a 

se planejarem para realizar objetivos de médio e 

longo prazos, que estejam mais alinhados a seus 

valores e propósitos de vida.  

Além disso, vamos explicar que, quando 

consumimos, também geramos importantes 

impactos socioambientais, mostrando que 

precisamos estar conscientes de todas as 

consequências das nossas decisões. 

Esta atividade está dividida em três módulos que 

podem ser realizados juntos ou separadamente, 

conforme o tempo disponível. 

• “Eu vou levar”: apresentação do vídeo sobre 

dois jovens de condições socioeconômicas 

semelhantes e estratégias de compra bem 

diferentes.  

• “Duas vezes Judite”: apresentação do vídeo 

sobre uma consumidora e sua dificuldade de 

resistir aos apelos para o consumo. 

• Planejando o uso do dinheiro: como fazer 

um planejamento financeiro e introdução a 

conceitos de consumo consciente. 

Em conjunto com a escola, os voluntários vão 

organizar e facilitar essas atividades. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 
[                ] PASSO 1: Apresentar proposta à escola. 

[                ] PASSO 2: Organizar a ação. 

[                ] PASSO 3: Realizar a seção de vídeo 

seguida de debate (1 ou 2 encontros).  

[                ] PASSO 5 - Opcional: Exibição do 

filme “The True Cost”.  

[                ] PASSO 6: Registro dos resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
 

Referências para o facilitador 

 

 

Exercício para o Módulo 3 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Jovens a partir do Ensino Médio. 

 

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

  
 

Entre em contato com a escola e agende uma conversa para a apresentação da proposta e planejamento. 

Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Definir o período e o espaço para sua realização.  

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Promover uma reflexão sobre os impactos financeiros, sociais e ambientais do consumo.  

o Apresentar o conceito de consumo consciente e oferecer ferramentas para que os jovens 

consigam colocar o que aprenderam em prática.  

• Checar se há professores que se identificam com o tema e que possam apoiar a ação. Nesta atividade, 

também pode ser interessante ter a participação de um(a) psicólogo(a) que possa ajudar na mediação 

do debate e ajudar os jovens a refletirem sobre suas relações com o consumo e as possíveis conexões 

entre o que temos e o que somos. Veja se a escola tem um profissional para indicar ou se você 

poderia fazer o convite a um profissional. 

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com o(s) professor(es). 

o A escola: garante o envolvimento do(s) professor(es) e alunos. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

  

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentação e planejamento da ação 

 

Organização da ação 

 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, PREPARE-SE! 

O jovem da periferia não só é consumidor das grandes marcas como usa da sua criatividade para 

lançar tendências que vão influenciar a própria moda e a cultura. O vídeo “Identidade Parcelada”, 

criado pela agência escola Énois, retrata a relação desses jovens com o consumo e como isso 

influencia e valida a construção de suas identidades. Para compreender melhor essa realidade, vale a 

pena ver o vídeo e o material completo dessa reportagem.  

Quando impulsivo e desnecessário, o consumo leva inclusive pessoas abastadas ao desequilíbrio 

financeiro. É o que mostra o vídeo “Compro, logo existo?”, produzido pela Trip TV, que conversou 

sobre consumismo com pessoas que orbitam pelo mundo da moda. O vídeo também menciona os 

impactos sociais e ambientais da indústria fashion, que acumula casos relacionados a trabalho 

análogo à escravidão, trabalho infantil e poluição ambiental, como a contaminação de rios e o 

acúmulo de lixo. O documentário “The True Cost” mostrou esse lado pouco conhecido do consumo, 

já que a maior parte dos produtos que adquirimos é produzida bem longe dos nossos olhos. Veja 

aqui o trailer legendado em português. 

http://escoladejornalismo.org/identidadeparcelada/
http://escoladejornalismo.org/identidadeparcelada/
http://escoladejornalismo.org/identidadeparcelada/
https://www.youtube.com/watch?v=_3Pr98elSU8
https://www.youtube.com/watch?v=GsG64621Tuw
https://www.youtube.com/watch?v=5QWeu2W80f0
https://www.youtube.com/watch?v=5QWeu2W80f0
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Agende um bate-papo com o(s) professor(es) que irão conduzir o tema com você para discutir a proposta e o 

cronograma. Explique que a ação poderá ser realizada em duas versões: 

• Compacta: apresentação de apenas um dos vídeos sugeridos nos módulos 1 e 2, seguido de um 

debate. 

• Completa: realização dos três módulos propostos. 

A nossa sugestão é aplicar a atividade completa, pois os três módulos se complementam e juntos 

proporcionarão aos jovens um melhor aprendizado sobre o tema, com espaço para reflexões e mudanças de 

hábitos. Para isso, você precisará de cerca de 2h30 para a realização da atividade, que poderá ser dividida em 

dois encontros. Se o tempo for curto, você poderá optar por trabalhar apenas com os módulos 1 e 3.  

Fechada a data e o local, veja como viabilizar a exibição do(s) vídeo(s) e um flipchart para anotar as 

contribuições feitas durante o bate-papo que será realizado em seguida. Caso você não tenha acesso à 

internet no dia da apresentação, faça o download dos vídeos na biblioteca do Portal dos Voluntários. Se 

precisar, contate a Equipe PEB para ajudá-lo. 

Planeje um encontro descontraído e agradável, que favoreça o diálogo entre os jovens e o compartilhamento 

das reflexões que surgirem a partir do debate. Algumas ideias do que pode feito:  

• Prepare um lanche e deixe água e sucos à disposição durante o encontro. 

• Disponha as cadeiras em círculos para melhor integração. 

• Traga exemplos e situações reais que você conheça, de forma que eles percebam que o consumo 

impulsivo e excessivo é um problema que afeta pessoas de todas as idades, de todas as camadas 

sociais. Leia mais dicas para a condução de debates nas informações para o facilitador. 

 

 

  
 

  

Módulo 1: Vídeo “Eu vou Levar” 

Chegue antes ao local para preparar a sala e recepcionar os alunos. Assim que todos estiverem acomodados, 

apresente-se e faça uma breve rodada de apresentações dos participantes. Feito isso, explique que a 

realização desse encontro foi inspirada em 2 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: o 

8o, que traz as propostas para um crescimento econômico mais inclusivo e sustentável, e o 12o, que coloca o 

desafio de assegurarmos padrões de produção e consumo mais sustentáveis, ou seja, que não trarão prejuízos 

para o meio ambiente nem para as pessoas envolvidas na cadeia produtiva dos bens que consumimos.  

Caso os jovens ainda não tenham tido nenhum contato com os ODS, explique rapidamente que esses 

Objetivos representam um compromisso assumido por todas as nações que integram a ONU e que eles 

trazem diversas metas que devem ser implementadas pelos governos, empresas e sociedades até 2030. 

Em seguida, explique que o objetivo da atividade é conversar e refletir sobre a maneira como consumimos e 

os impactos que as nossas escolhas geram em nossas vidas, no meio ambiente e na sociedade. Acrescente 

que, com isso, esperamos que eles tenham mais condições de traçarem uma vida financeira mais 

próspera, na qual eles tenham o controle do dinheiro que ganham e façam o melhor uso possível dos 

recursos que dispõem. Se possível, faça essa exposição utilizando uma apresentação em PowerPoint ou 

com o auxílio de um flipchart. Depois, comece a envolver a sua plateia na conversa. Pergunte:  

PASSO 3 
Exibição do(s) vídeo(s) seguido do Debate 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h para cada módulo 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
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• Quem aqui já trabalha e já ganha o seu próprio dinheiro?  

• Quem aqui quer ou está procurando um trabalho para ganhar seu próprio dinheiro? 

 

Peça para que eles levantem as mãos e, em seguida, comente: 

• Acredito que com o dinheiro que vocês ganham vocês ajudam nas despesas da casa, mas também 

usam uma parte para comprar coisas que precisam ou desejam, né? 

Frise bem essas duas palavras – precisar e desejar – pois elas vão ser bem importantes para o debate a seguir. 

Deixe que eles falem e depois, pergunte: 

• E já aconteceu de vocês comprarem uma coisa e depois não usarem ou se arrependerem? Essa 

pergunta também vale para quem pede dinheiro para os pais ou familiares. 

Deixe que eles falem e abra espaço para os relatos de situações que eles já viveram. Depois, traga seu 

exemplo pessoal ou de um conhecido, de forma que eles percebam que todo mundo já caiu em uma “cilada” 

na vida. Em seguida, diga: 

• Pessoal, não existe mal nenhum em querer consumir, em querer coisas legais, querer estar bonito. O 

problema está em quando fazemos isso por impulso, sem pensar nas nossas reais necessidades nem 

nas possíveis consequências desse gasto. Isso geralmente acontece quando temos um dinheirinho 

sobrando na mão, sem um destino certo, ou quando achamos que a oferta é muito tentadora. Por 

exemplo: o produto está com um bom desconto ou muito barato, ou dá para parcelar em várias vezes 

sem juros, ou você estava no shopping, viu a vitrine e não resistiu. Outras situações comuns são a 

autorrecompensa (“eu mereço") ou quando a gente está triste, se sentindo meio pra baixo, e acha que 

comprar vai nos ajudar a ficar melhor. Ou quando todo mundo tem aquele produto e só você não 

tem, aí, quando o primeiro dinheiro entra a gente corre lá para comprar também. Todas essas 

situações são exemplos de compras por impulso, ou seja, que nós não planejamos fazer. 

Depois, apresente os dados de duas pesquisas realizadas pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil):  

• Uma pesquisa do SPC Brasil de 2017 mostrou que, mesmo com crise econômica que o país vem 

enfrentando, quatro em cada dez brasileiros compram por impulso. Cerca de 37% dos entrevistados 

admitiram ter comprado algo de que não precisavam nos últimos 30 dias. E a justificativa foi a 

facilidade de crédito, ou seja, eles não tinham o dinheiro sobrando para fazer essa compra, por isso 

usaram o crédito e jogaram o pagamento para o futuro.  

• Outro dado interessante são os itens mais comprados por impulso: roupas, calçados e acessórios 

(14%), perfumes e cosméticos (8%), idas a bares e restaurantes (6%) e smartphones (6%). Vocês acham 

que esses são itens de primeira necessidade, pessoal? Nem sempre, né? Essas pessoas se endividaram 

comprando coisas que elas poderiam ter adquirido com calma, avaliando a melhor opção e a melhor 

forma de pagamento. 

• Outra pesquisa, feita apenas com os inadimplentes, ou seja, aquelas pessoas que não estão 

conseguindo pagar as suas dívidas, mostrou que 38% gastam mais do que podem e somente 23% 

ATENÇÃO! 

Segundo a legislação brasileira, a idade mínima para entrada no mercado de trabalho é de 16 

anos. Antes disso, com 14 ou 15 anos é permitido apenas o trabalho como menor aprendiz. Com 

16 ou 17, o jovem pode trabalhar desde que esteja registrado e não esteja exposto a situações 

abusivas ou a um ambiente perigoso ou insalubre. Qualquer forma de trabalho realizado por 

crianças até 13 anos é irregular e precisa ser abolido. Saiba mais. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1939132-74-das-criancas-e-adolescentes-que-trabalham-nao-recebem-remuneracao.shtml
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conseguem juntar algum dinheiro. Outros 29% não se preocupam muito com o futuro e compram 

sem pensar, 29% não planejam as compras e 23% não pesquisam /comparam os preços antes de 

comprar. 

Se necessário, busque outros subsídios para fazer essa fala inicial nas informações para o facilitador. Ao 

finalizar, diga que irá apresentar um vídeo para aprofundar essa discussão. Exiba o vídeo “Eu vou Levar”, 

produzido pela iniciativa Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil e disponível no YouTube (4,2 

min).  

Terminado o vídeo, abra espaço para os jovens fazerem suas considerações. Para estimular a participação 

você pode lançar algumas perguntas, como: 

• Você reconhece, em sua própria vida, alguma situação parecida com a apresentada nesse vídeo?  

• Qual dos personagens compra de forma planejada e qual compra por impulso? Por quê? 

Durante a conversa, anote no flipchart os principais pontos trazidos pelos participantes. Garanta que a 

conversa aborde os seguintes temas: 

• Compra planejada x compra por impulso: na compra planejada eu sei o que preciso – ou seja, 

tenho uma necessidade ou uso já previsto (um tênis para ir à academia), tenho o dinheiro necessário 

para a compra e, por isso, consigo fazer um bom negócio (procuro o melhor preço ou consigo um 

desconto para o pagamento à vista). Na compra por impulso, eu não tenho consciência das minhas 

necessidades (preciso de uma camisa, mas compro um tênis), a decisão é tomada na hora, a partir de 

um estímulo externo (a “sedução” da vitrine e a possibilidade de parcelar em 12 vezes) e eu não 

consigo avaliar se possuo o dinheiro necessário para a compra. Depois, acabo me arrependendo e 

acabo me endividando.  

• Motivações: comprar por necessidade ou comprar por status, aceitação, prestígio. Caso você tenha 

conseguido viabilizar a participação de um(a) psicólogo(a), este pode ser um bom momento para uma 

reflexão mais aprofundada. 

• Compra à vista x compra parcelada: volte o vídeo para o momento em que aparece o valor da 

compra na tela da atendente e faça um exercício matemático junto com os participantes. Multiplique 

o valor das 12 parcelas e depois compare o valor final do financiamento com o valor da compra à 

vista. Supondo que cada personagem do vídeo ganhe R$ 1.500 de salário, quantas horas eles terão 

que trabalhar para comprar aquele tênis? Essa é uma boa maneira de mostrar o custo “invisível” das 

compras e o seu real peso no orçamento mensal. 

Fechando a atividade, explique que ter essas informações em mente vai ajudá-los a usar melhor os recursos 

que eles dispõem, mesmo que sejam poucos. Afinal, ter o controle da vida financeira é uma condição 

importante para criar suas próprias oportunidades, conquistar a liberdade e fazer escolhas. 

 

 

 

Módulo 2: Duas vezes Judite 

SAIBA MAIS SOBRE O VÍDEO “EU VOU LEVAR” 

A iniciativa “Cidadania Financeira”, do Banco Central do Brasil disponibiliza uma série de materiais para 

auxiliar o multiplicador na aplicação da atividade. Clique aqui para acessar as perguntas para a reflexão 

sobre o episódio, o vídeo do multiplicador e o guia de discussão. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdTip4SdWMw
https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/14-destaque-02/64-videos-euemeudinheiro
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Explique que você vai mostrar a eles como podemos “escapar” dos incentivos que levam a gente a comprar de 

forma impulsiva. Diga que você irá mostrar um vídeo que retrata uma consumidora e sua dificuldade de 

resistir a técnicas agressivas de venda. Em seguida, exiba o vídeo “Duas vezes Judite”, produzido pela iniciativa 

Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil e disponível no YouTube (4,2 min).  

Terminado o vídeo, abra espaço para as pessoas fazerem suas considerações. Para estimular a participação 

você pode lançar algumas perguntas, como: 

• Tem vendedor que é tão bom, mas tão bom, que a gente só se dá conta que comprou quando já está 

com a sacola na mão, não é? Você já passou pela situação da Judite? Como você se saiu dessa 

situação? 

• Já aconteceu de vocês saírem para dar uma volta no shopping ou verem uma propaganda e ficarem 

com muita vontade de comprar alguma coisa que nem tinha passado pela sua cabeça antes?  

• Vocês acham que a Judite precisava daquele colar de esmeraldas? Era algo que ela precisava ou 

mesmo desejava comprar? 

• Quais são as técnicas de vendas que vocês reconhecem nesse vídeo? 

 

Durante a conversa, anote no flipchart os principais pontos trazidos pelos participantes. Garanta que a 

conversa aborde os seguintes temas: 

• Técnicas de vendas: desvende com os alunos as técnicas de venda mostradas no vídeo, tais como: 

o Em vez de informar o valor total do produto, o lojista ressalta as pequenas parcelas, que 

cabem mais facilmente no bolso (12 de R$ 199,99). Mostre para eles que em vários momentos 

o vendedor do vídeo faz isso e ressalte que é importante fazer a conta do valor final e 

comparar com o valor à vista. 

o Criação da urgência da compra: a oferta faz parecer que o produto está acabando, que a 

promoção vai terminar e que você vai perder uma chance única de adquirir o produto. 

Explique que o objetivo de todo vendedor é vender e que, se você realmente estiver 

precisando daquele item e tiver se planejando para comprá-lo, você sempre estará em 

condições de negociar e buscar o melhor negócio. Para isso, há algumas alternativas: 

comparar o valor entre várias lojas, checar a disponibilidade do estoque, questionar se há 

descontos para o pagamento à vista, avaliar se você realmente precisa de um produto novo 

ou se pode optar por um usado, avaliar se você precisa ter aquele bem naquele momento ou 

se poderia simplesmente alugá-lo ou adiar a compra. 

o Criação do desejo ou necessidade da compra: há estratégias de venda utilizadas tanto na 

abordagem dos vendedores quanto nas propagandas que nos levam adquirir coisas que não 

têm de fato uma utilidade importante ou um valor para nós.  

• Consumidor passivo (a Judite na primeira parte do vídeo, levada pelos estímulos e técnicas de venda) 

x consumidor ativo (a Judite na segunda parte do vídeo, “dona” de suas decisões e preparada para 

resistir aos estímulos). 

• Itens necessários (alimentação, vestuário, calçado, material escolar, remédio, etc.) x itens supérfluos 

(roupa de determinada marca, acessórios, manicure, restaurante, etc.) x desperdícios (luz acesa 

desnecessariamente, água pingando, comida estragando na geladeira, etc.). Utilizando o flipchart, faça 

com os alunos uma lista de itens que se encaixariam em cada uma dessas categorias, lembrando que 

essa classificação pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de seus valores ou situação (uma 

mulher que trabalha como recepcionista, por exemplo, pode ter como exigência do contratante estar 

bem vestida e maquiada). 

https://www.youtube.com/watch?v=k6O554uP2Kc
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Para fechar o debate, explique que o próximo passo será aprender a planejar o uso do dinheiro de acordo 

com os nossos valores e planos de vida. 

 

 

Módulo 3: Planejando o Uso do Dinheiro 

Agora é a hora de ir para a ação. Explique aos alunos que o objetivo da atividade é compreender como 

construir um planejamento financeiro conciliando presente e futuro, ou seja, fazendo escolhas e definindo 

prioridades que considerem não só a satisfação de necessidades hoje, mas também os planos que você 

pretende realizar amanhã. Antes de iniciar, dê um exemplo prático para eles: 

• No seu próximo aniversário você quer muito comprar ou ganhar um computador. Se você souber 

quanto dinheiro precisará ter para concretizar isso, ficará mais fácil começar a economizar dinheiro 

hoje. E isso vai te ajudar também a resistir aos gastos por impulso. Vamos supor que amanhã você vai 

dar uma volta no shopping e sente aquela vontade de comer um lanche. É difícil resistir, mas nessa 

hora você vai lembrar do dinheiro que está guardando para comprar o computador e fará a seguinte 

reflexão: compro o lanche agora ou como em casa e junto mais um pouco de dinheiro? 

Independentemente da decisão que você tomar, será uma decisão tomada com consciência. 

Distribua os exercícios (clique aqui para imprimir) e dê 20 minutos para eles preencherem. Vá passando pelas 

mesas e tirando as dúvidas que surgirem. Se necessário, repasse cada item do exercício com a turma. Ao final, 

peça para que eles compartilhem, caso desejem, como foi a experiência. Faça perguntas para estimular a 

conversa. Depois diga: 

• É muito importante a gente conhecer os nossos valores e saber aonde quer chegar. Essa reflexão não 

deve parar aqui. Guarde esse papel e, mesmo que você não tenha condições de realizar nada neste 

momento, daqui a um ou dois anos você poderá refazer esse exercício e então começar a colocar em 

prática. 

Retome o exemplo que você deu antes do exercício e prossiga: 

• Para finalizar, eu quero retomar o exemplo que dei anteriormente: você está no shopping, sente 

vontade de comer um lanche, mas lembra que está juntando dinheiro para comprar um computador. 

Você precisa decidir entre comer o lanche ou comer em casa e guardar um pouco mais de dinheiro 

naquele mês (realizar um desejo no presente x conquistar algo no futuro). Nessa decisão, além do 

dinheiro, você poderá incluir outros critérios bem importantes: Esse lanche é bom para a minha 

saúde? É uma alimentação saudável? A empresa que produz esse lanche é responsável? Ela respeita 

os funcionários? Ela está preocupada com o meio ambiente? Do que são feitas essas embalagens? 

Para onde elas vão depois que eu jogo no lixo? Perguntas como essas ajudam a avaliar para quem 

estamos dando o nosso dinheiro, conquistado com tanto esforço. 

Em seguida, explique que todos nós, como cidadãos e consumidores, temos um poder, que é o poder de 

escolha. Nós podemos analisar as opções que as empresas nos disponibilizam e escolher aquela que 

consideramos a melhor opção para nós (preço, qualidade, opções de pagamento, durabilidade, etc.), para a 

sociedade (Para onde vai o dinheiro que estou dando para essa empresa? Ela gera empregos? Participa de 

causas importantes para a nossa comunidade?) e para o planeta (Onde fica a fábrica dessa empresa? Ela está 

envolvida em contaminação de rios, poluição ou desmatamento?). Prossiga: 

SAIBA MAIS SOBRE O VÍDEO “DUAS VEZES JUDITE” 

A iniciativa “Cidadania Financeira”, do Banco Central do Brasil disponibiliza uma série de materiais para 

auxiliar o multiplicador na aplicação da atividade. Clique aqui para acessar as perguntas para a reflexão 

sobre o episódio, o vídeo do multiplicador e o guia de discussão. 

https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/14-destaque-02/64-videos-euemeudinheiro
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• Quando você incorpora critérios como esses nas suas decisões de compra, você se torna um 

consumidor consciente. Um consumidor consciente, além de cuidar da sua vida financeira, contribui 

para uma sociedade melhor e para a preservação do meio ambiente, pois ele usa o seu poder de 

escolha e com isso valoriza as empresas mais responsáveis. Isso significa que esse consumidor 

coloca em prática as 6 perguntas do consumo consciente, criadas pelo Instituto Akatu: 

o Por que comprar? Avalia seus desejos e necessidades e só compra após essa reflexão. 

Considera alternativas como consertar ou reaproveitar algo que já possui, trocar, emprestar, 

comprar de segunda mão ou alugar. 

o O que comprar? Analisa as especificações e funcionalidades do produto e compra o que 

melhor atende às suas necessidades. Utiliza critérios como qualidade, durabilidade, 

segurança, utilidade e preço. Na hora de escolher um celular, por exemplo, considera mais a 

adequação às suas necessidades do que a marca, design ou status do produto.  

o Como comprar? Avalia as formas de pagamento, considerando a urgência da compra, o valor 

final do produto para cada opção e a sua capacidade de honrar aquele compromisso.  

o De quem comprar? Investiga quem é a empresa que está por trás do produto. Acompanha 

notícias de fontes confiáveis e tenta descobrir informações sobre a produção: se há cuidado 

no uso dos recursos naturais, se os funcionários são bem tratados, se há respeito à 

comunidade local, se há preocupação com a conservação do meio ambiente, etc. 

o Como usar? Cuida do produto para que ele não estrague e usa até o final da sua vida útil, 

adiando ao máximo a substituição. 

o Como descartar? Descarta tanto o produto quanto as embalagens com consciência, em 

locais apropriados, após reutilizar / reciclar o que for possível. Há produtos, por exemplo, que 

exigem descarte especial para que não haja contaminação da água e do solo, como pilhas, 

lixo eletrônico e lâmpadas. 

Encerre explicando que, ao fazer essas perguntas antes de uma compra, você deixa de ser apenas um 

“consumidor” e passa a ser um cidadão atuante, que integra um movimento transformador. Pois 

mesmo pequenos atos de consumo, se forem repetidos por um longo período de tempo ou por muitas 

pessoas, têm um forte impacto. E finalize com a mensagem: Faça a diferença e seja um exemplo para 

as outras pessoas!  

Para quem quiser buscar mais informações sobre consumo consciente, você poderá indicar o site do Instituto 

Akatu: www.akatu.org.br.  

  

https://www.akatu.org.br/noticia/dia-do-meio-ambiente-consumidor-que-reflete-antes-da-compra-diminui-impactos-negativos-na-natureza/
http://www.akatu.org.br/
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Qual é o impacto do consumo de produtos de moda na vida das pessoas e no planeta? Qual o verdadeiro 

custo de camisetas que custam R$ 15,00? O que está por trás dessa indústria, que é uma das que mais cresce 

e fatura no mundo hoje? O documentário “The True Cost” (“O custo real”, em tradução livre), foi atrás dessa 

história e relata os impactos sociais e ambientais desse setor, que exerce grande influência na vida dos jovens 

hoje. A exibição do filme para os alunos é uma maneira de ampliar os conceitos de consumo consciente 

apresentados no módulo 3. É possível comprar o DVD legendado aqui. 

Outra opção mais rápida é exibir a animação “Happiness” (“Felicidade”), do artista Steve Cutts. Em poucos 

minutos ele mostra a falsa promessa de felicidade pela via do consumo. Veja aqui. 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

PASSO 4 - OPCIONAL 

PASSO 5 Divulgação da atividade 

Exibição do filme “The true cost” 

https://truecostmovie.com/store/the-true-cost-dvd-standard-edition
https://vimeo.com/244405542
https://voluntariadostd.v2v.net/


 
 

 11 

 

2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância do tema 
Reduzir substancialmente a proporção de jovens 

sem emprego, educação ou formação, e alcançar 

emprego pleno, produtivo e decente até 2030 são 

algumas das metas do 8º ODS. 

Trata-se de um enorme desafio quando olhamos 

para os dados de realidade. No mundo, existem 

mais de 1,8 bilhão de jovens, dos quais 160 

milhões se encontram na América Latina e Caribe. 

A forma como esses meninos e meninas 

formulam seus planos de vida não só 

determinará seu próprio futuro, como o de suas 

famílias, suas comunidades e países.  

Segundo dados oficiais, há 23 milhões de 

brasileiros com idade entre 18 e 24 anos. Eles 

vivem um momento-chave, em que devem dar os 

primeiros passos na construção de uma trajetória 

profissional que os ajudem a realizar suas 

aspirações e, ao mesmo tempo, contribuir com a 

sociedade.  

Entretanto, um quarto da população nessa faixa 

etária está desempregada, de acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

São 5,6 milhões de pessoas desocupadas, numa 

fase em que poderiam estar acumulando 

experiências e aprendizados práticos para o 

mundo do trabalho.  

Outro dado estarrecedor: no Brasil, quase 19% 

dos jovens entre 15 e 24 anos não estudam nem 

trabalham. O número é ainda mais expressivo 

entre as meninas, com 25% (dados de 2012).  

 

Investir no jovem pode 
transformar o futuro da nação 

Os países em desenvolvimento com uma 

numerosa população de jovens podem ter um 

grande impulso em suas economias se fizerem 

investimentos na juventude, com ênfase em saúde, 

na proteção dos direitos e em educação. 

Os investimentos corretos nessa população são 

decisivos para promover uma adolescência e 

juventude livres de coerções e mais participativas, 

bem como uma vida adulta com um verdadeiro 

sentido de empoderamento.  

Dificilmente progressos sociais e econômicos 

poderão ser alcançados nos próximos anos sem os 

investimentos certos na maior população de 

adolescentes e jovens da história. Quanto melhor 

o nível educacional, melhores as chances de 

terem as condições físicas e intelectuais 

necessárias para exercerem seus direitos e 

cidadania e se tornarem adultos autônomos e 

produtivos, capazes de transformar suas 

realidades e o país onde vivem.  

 "A situação atual da Terra foi 

criada devido à produção 

descuidada e consumo 

irresponsável. Nós consumimos para 

esquecer de nossas preocupações e 

ansiedades. Utilizar o consumo em 

excesso para nos acalmar não é o 

caminho." 

Thich Nhat Hanh 
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Como os jovens consomem 

A reportagem Identidade Parcelada mostra que o 

consumo é um tema importante mesmo para os 

jovens que vivem em condições socioeconômicas 

difíceis. Para eles, a aparência cumpre um papel 

importante na construção da identidade e na 

conquista do respeito e aceitação na comunidade 

onde vivem. 

Nesse processo, o consumo inconsciente pode 

prejudicar o acesso desses jovens a produtos e 

serviços que poderiam efetivamente 

proporcionar uma vida mais próspera e 

realizadora, como cursos, lazer, cultura, saúde, 

boa alimentação, esporte, etc.  

O SPC Brasil realizou em 2016 uma ampla pesquisa 

sobre o perfil de consumo e uso do crédito por 

jovens brasileiros de todas as classes sociais1. Entre 

as diversas conclusões, a pesquisa constatou que: 

• Quatro em cada dez jovens acreditam que os 

bens de uma pessoa mostram seu estilo e 

como ela é. 

• 32,0% gastam mais do que o planejado para 

comprar produtos que mostram aos outros 

quem são, seu estilo e sua personalidade, 

enquanto 31,5% preferem sempre comprar o 

que existe de melhor, mesmo que para isso 

precise dividir em muitas parcelas.  

• 86% admitem que consumir o que deseja é 

uma grande alegria, entretanto, 77% já se 

arrependeram de coisas que compraram.  

• Três em cada quatro concordam que um dos 

objetivos da vida é trabalhar muito para que 

possam comprar o que querem.  

Em resumo, a pesquisa concluiu que “a maioria 

dos jovens brasileiros declara ter consciência 

daquilo que é importante para manter uma vida 

financeira organizada: planejar os gastos 

cotidianos, pesquisar melhores preços, preocupar-

se com o amanhã e pensar antes de fazer 

compras”. Ou seja, esses jovens têm facilidade de 

acesso à informação. Entretanto, nem sempre essa 

                                                 
1 Veja a pesquisa completa em 

https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-

content/uploads/2017/01/Análise-Consumo-de-Jovens-

e-Uso-do-Crédito.pdf 

reflexão sobre o consumo e o dinheiro está 

alinhada com as decisões tomadas no dia a dia. 

  

Consumo consciente  
Essa mesma pesquisa também abordou os hábitos 

de consumo consciente, um dos temas do 12o 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – 

Consumo e produção responsáveis.  

Os dados apontaram que a cultura do 

compartilhamento, da troca e da redução do 

desperdício já estão fazendo parte da vida dos 

jovens brasileiros: 

• 44,2% compram muitos produtos que 

precisam de segunda mão/usados em bom 

estado (aumentando para 47,5% na Classe 

C/D/E). 

• 43,3% preferem alugar ou pegar 

emprestadas coisas que usam com pouca 

frequência.  

• 40,4% frequentam feiras de trocas de 

produtos, sejam presenciais ou pela 

internet.  

O mesmo vale para a hora em que precisam se 

desfazer do que não usam mais: 

• 39,9% vendem produtos que não usam para 

ganhar um dinheiro extra.  

• 31,5% garantem que seu principal meio de 

transporte, hoje, é carona com amigos ou por 

aplicativos.  

Há, porém, uma grande procura por produtos 

piratas, que além de ilegais são mais descartáveis e 

inseguros: quatro em cada dez jovens compram 

produtos piratas de marcas famosas, como 

blusas, tênis, bolsas (38,8%).  

 

Dicas para a condução de 
debates 

Ao serem incentivadas a falar sobre determinado 

tema, as pessoas se apropriam do que sabem, 

construindo argumentos favoráveis ou contrários 

ao assunto. Nesse sentido, um debate ou roda de 

conversa pode ser uma chance para inserir o 

conhecimento num contexto prático e, nesse 

http://escoladejornalismo.org/identidadeparcelada/
https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/01/An%C3%A1lise-Consumo-de-Jovens-e-Uso-do-Cr%C3%A9dito.pdf
https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/01/An%C3%A1lise-Consumo-de-Jovens-e-Uso-do-Cr%C3%A9dito.pdf
https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/01/An%C3%A1lise-Consumo-de-Jovens-e-Uso-do-Cr%C3%A9dito.pdf
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
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exercício, estimular o jovem a falar em público, a 

defender direitos e ideias. É um aprendizado que 

serve para a vida.  

Mas, para que a discussão tome um bom caminho, 

é preciso estar bem preparado para conduzi-la. 

Confira algumas dicas para isso. 

 

1. Prepare-se 

• Busque informações sobre o assunto que será 

alvo da discussão. 

• Organize algumas perguntas que você poderá 

fazer para “quebrar o gelo” no início do 

debate. 

• Se mais alguém for conduzir a conversa junto 

com você, faça um alinhamento prévio. 

• Caso haja adesão de professores, agende um 

bate-papo com eles para discutir a proposta. 

 

2. Prepare o ambiente 

• Prepare um ambiente acolhedor, se possível, 

com cadeiras ou almofadas distribuídas em 

círculo. A ideia é que todos percebam que 

não estão na sala de aula e que no debate há 

uma troca, sem hierarquia, certo ou errado. 

• Conforme os participantes forem chegando, é 

importante que sejam bem-recebidos.  

 

3. Contextualize e abra espaço 

Há diferentes maneiras de começar um bate-papo. 

A equipe da escola pode ajudar a identificar a mais 

adequada ao grupo. Algumas sugestões:  

• Contextualize: se a atividade for iniciada com 

a exibição de um filme ou leitura de um texto, 

por exemplo, situe a época em que foi feito, o 

que ele retrata, de maneira clara e sucinta. 

Faça uma apresentação inicial com esse 

contexto. 

• Crie expectativa: levante com a turma o que o 

tema do debate sugere. Se possível, registre 

as falas num flipchart, lousa ou caderno.  

• Provoque: liste algumas questões que serão 

retomadas no fechamento da conversa. No 

final, as participantes poderão ajudar a 

respondê-las, criticá-las ou reformular as 

ideias que tinham previamente. 

  

4. Saiba ouvir e respeitar 

• Na hora da discussão, o fundamental é que 

todos saibam ouvir. Você pode estabelecer 

previamente algumas regras com o grupo, 

como evitar julgamentos, preconceitos e a 

repetição de perguntas ou ideias já 

defendidas.  

• Para aquecer o debate, comece com uma ou 

duas perguntas que você tenha na manga. 

Caso a atividade envolva um filme ou leitura, 

levante as impressões dos participantes sobre 

o cenário, os personagens, seus conflitos, a 

época retratada e a relação com os tempos 

atuais, por meio de exemplos do cotidiano.  

• Como mediador, o voluntário deve ser um 

ouvinte atento e aberto às percepções 

trazidas pelo grupo. Se necessário, registre as 

contribuições em um flipchart.  

 

Ao final, faça uma amarração sobre as principais 

questões levantadas e conclusões. Nesse 

momento, você também pode perguntar se 

alguém mudou de opinião após o debate, 

mostrando que muitas vezes formamos opiniões 

sem conhecer todos os lados e nuances das 

questões. 
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Referências bibliográficas para o 
facilitador 
 

Sobre o ODS 8 

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento 

econômico: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc

2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17

&v=RRiJtLkqzCM  

 

Sobre o ODS 12 
ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: 

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=12  

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://goo.gl/bH9eBa  
 

Pesquisas citadas na atividade 
Identidade parcelada: 

http://escoladejornalismo.org/identidadeparcelada

/  

 

Mesmo com crise econômica, quatro em cada 

dez brasileiros compram por impulso, mostra 

SPC Brasil e CNDL: 

https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/2

989  

 

Apenas 28% dos brasileiros são consumidores 

conscientes, mostra SPC Brasil: 

https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/3

268  

 

Jovens Brasileiros – Consumo e Uso do Crédito: 

https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-

content/uploads/2017/01/Análise-Consumo-de-

Jovens-e-Uso-do-Crédito.pdf  

 

Sobre educação financeira e 
consumo consciente  

Programa Cidadania Financeira do Banco 

Central do Brasil: 

https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/  

 

Especial da Revista Página 22 sobre Moda: 

http://www.p22on.com.br/moda/  

 

Instituto Akatu para o Consumo Consciente: 

https://www.akatu.org.br  

 

Complete esta lista com outras sugestões! 

 

  

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17&v=RRiJtLkqzCM
https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17&v=RRiJtLkqzCM
https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fikk9pvhr7Gmd51UjgZWvO4&time_continue=17&v=RRiJtLkqzCM
http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=12
https://goo.gl/bH9eBa
http://escoladejornalismo.org/identidadeparcelada/
http://escoladejornalismo.org/identidadeparcelada/
https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/2989
https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/2989
https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/3268
https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/3268
https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/01/An%C3%A1lise-Consumo-de-Jovens-e-Uso-do-Cr%C3%A9dito.pdf
https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/01/An%C3%A1lise-Consumo-de-Jovens-e-Uso-do-Cr%C3%A9dito.pdf
https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/01/An%C3%A1lise-Consumo-de-Jovens-e-Uso-do-Cr%C3%A9dito.pdf
https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/
http://www.p22on.com.br/moda/
https://www.akatu.org.br/
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Exercício – Vida Financeira 
 

Neste exercício, você vai refletir sobre a sua relação com o consumo e com o dinheiro, procurando conciliar o 

momento atual e o futuro.  

 

1. O que você quer para hoje, para as próximas férias, para o ano que vem e para a sua vida? Escolha 

três sonhos que deseja realizar e escreva na lista abaixo. Por exemplo: comprar uma casa / carro, fazer 

uma festa, casar e constituir uma família, viajar, fazer uma faculdade, etc. Defina um prazo em que 

você acha que será possível concretizar cada um deles. 

 

1.   

Prazo: ______ anos  

2.   

Prazo: ______ anos 

3.   

Prazo: ______ anos 

 

2. O consumo sem consciência pode comprometer a realização desses sonhos que você listou. Para que 

isso não aconteça, é importante fazer um bom uso do dinheiro. Conhecer sua situação financeira é o 

primeiro passo para definir prioridades e avaliar maneiras de atingir seus objetivos.  

 

1. Receita mensal (quanto você ganha) ou 

quanto você costuma receber por mês de 

seus pais: 

Total: _______________ 

2. Despesas fixas mensais (alimentação, 

transporte, ajuda em casa, etc.). Inclua 

todos os gastos que você não pode deixar 

de realizar e some o total. 

a.___________ 

b.___________ 

c.____________ 

Total: _______________ 

3. Despesas variáveis (lanchonetes e 

restaurantes, passeios, roupas, presentes, 

etc.). Calcule quando você gasta em média 

a cada mês. 

a.___________ 

b.___________ 

c.____________ 

Total: _______________ 

Despesas totais (fixas + variáveis)  Total: _______________ 

Sua situação financeira atual (receita – despesas) R$ ____________  
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• Se o resultado deu negativo, atenção! Se você não controlar os gastos, no final de um ano essa dívida 

estará muito maior! Avalie maneiras de cortar despesas não necessárias ou de aumentar sua receita 

(fazendo bicos no final de semana, por exemplo). 

• Se o resultado deu positivo, parabéns! O próximo passo é pensar em como usar bem o dinheiro que 

sobra todos os meses, de forma que você consiga prosperar e realizar seus planos amanhã. Vale lembrar 

que, quando o seu dinheiro está na poupança ou outra aplicação, ele estará rendendo. Ou seja: investir é 

uma maneira de fazer o seu dinheiro crescer e isso pode ser feito com qualquer valor.  

  

3. Agora olhe novamente para os 3 sonhos que você quer realizar e compare com a sua situação 

financeira atual. No quadro abaixo, liste o que você pode fazer para torná-los uma realidade. Para 

facilitar, já colocamos algumas opções: 

 

Pessoas com quem posso conversar e buscar orientação (amigos, familiares, professores, etc.): 

 

Valor que já consigo guardar e investir todos os meses:  

 

Trabalhos temporários ou pontuais que posso fazer para conseguir um dinheiro extra (pense nos seus 

talentos e principais interesses: cozinhar, fazer maquiagens, vender, consertar, fazer trilha sonora, etc.): 

Coisas minhas que posso vender ou alugar: 

 

Oportunidades de estudo e aprendizados gratuitos que posso pesquisar / aproveitar:  

 

Outras ideias: 

 

 

Este é apenas um exercício para você compreender melhor como se faz um bom controle dos 

gastos. Se você já trabalha, seja como menor aprendiz, funcionário ou temporário, use uma 

ferramenta que permita visualizar todos os meses do ano. Assim, você conseguirá prever e avaliar o 

tamanho da sua dívida ou o quanto conseguirá juntar em todo o período. Acesse 

www.santander.com.br/sustentabilidade para baixar uma planilha completa ou baixe um dos 

aplicativos de controle financeiro disponíveis gratuitamente para celular, como o Jimbo.  

Lembre-se! Estudar é a melhor investimento que você pode fazer para conquistar sua 

independência financeira e uma melhor renda no futuro. De acordo com o Panorama da 

Educação 2016 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no Brasil 

apenas 16% dos jovens entre 25 e 34 anos de idade têm um curso superior. A baixa escolarização se 

reflete em menos oportunidades de emprego e menor renda. No país, os adultos com ensino 

fundamental recebem, em média, apenas 34% do que ganham aqueles que fizeram uma faculdade. 

Para quem tem só o ensino médio, a diferença é de 50%.  

http://www.santander.com.br/sustentabilidade
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