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Resumo do Case 

Icatu Seguros e FGV Online desenvolveram uma série de cursos gratuitos de 

Finanças Pessoais. O público poderá aprender a planejar sua vida financeira e 

organizar o orçamento familiar. O objetivo do projeto é mostrar ao público em geral 

como funcionam os diversos tipos de investimento existentes no mercado, além de 

ensinar dicas práticas para o planejamento da vida financeira, a organização do 

orçamento familiar e o consumo consciente. 

 

 

Título 

Cursos gratuitos sobre Finanças Pessoais e Consumo Consciente  

 

 

Introdução 

 

A Icatu Seguros, em parceria com o FGV Online, preparou uma série de cursos 

online gratuitos sobre finanças pessoais e consumo consciente para o público em 

geral aprender a planejar sua vida financeira e organizar o orçamento familiar. 

 

A estabilização da economia nas últimas duas décadas fez com que o brasileiro 

despertasse para o assunto poupar e investir seu dinheiro. Mas como? Pensando 

nisso, a Icatu Seguros, especialista em Seguros de Vida, Previdência, Capitalização, 

Administração Previdenciária e Gestão de Recursos, lançou em 2011 uma série de 

cinco cursos gratuitos sobre finanças pessoais, investimentos e consumo consciente 

que ficarão disponíveis na internet.  

 

 

 



Objetivo 

 

O objetivo do projeto foi mostrar ao público em geral como funcionam os diversos 

tipos de investimento existentes no mercado, além de ensinar dicas práticas para o 

planejamento da vida financeira, a organização do orçamento familiar e para o 

consumo consciente. Desta forma, reforçaríamos nossa posição de “Especialista no 

que tem valor para as pessoas”. 

 

 

Desenvolvimento do Trabalho 

 

Como tirar do papel um projeto complexo de educação e conscientização do público 

em geral sem gastar uma única folha de papel? 

 

Este foi o primeiro desafio para viabilizar o projeto. A solução foi estabelecer uma 

parceria com o FGV Online, Programa de Educação a Distância da Fundação 

Getulio Vargas. Criado em 1995, com o propósito de oferecer cursos de educação 

continuada por meio de uma nova perspectiva de ensino, utiliza ferramentas de 

tecnologia como internet, webcasting e transmissão via satélite, para levar o 

conhecimento produzido pelas escolas da FGV onde o aluno estiver. 

 

Vencida este primeiro desafio, identificamos em nossas pesquisas que o brasileiro 

precisa aprender a planejar o seu futuro financeiro. Em abril de 2011 o Ibope 

desenvolveu uma pesquisa em todo o Brasil, onde foi descoberto que só 2% das 

pessoas declaram possuir recursos em fundos de investimento de renda fixa ou 

variável. Isso mostra que as pessoas ainda sentem falta de uma mãozinha para se 

organizar financeiramente. Como a Icatu Seguros é uma seguradora especialista e 

acreditamos que nosso papel vai além de oferecer produtos, os cursos gratuitos em 

parceria com a FGV poderiam ajudar na reflexão sobre como poupar, investir e 

consumir de maneira inteligente e consciente. 

 

A maior parte dos brasileiros não tem nenhum controle do orçamento familiar, não 

sabem quanto pagam de juros e admitem que não conseguem poupar para comprar 



à vista. Bem no meio de uma crise internacional, o brasileiro nunca contraiu tantas 

dívidas. 

 

A família brasileira gasta 30% da sua renda em habitação e moradia, 25% em 

alimentação, 12% em saúde e cuidados pessoais, 8% em educação e cultura, 15% 

em transporte, 5% em vestuário e 5% em despesas diversas, segundo pesquisa da 

Fundação Getulio Vargas.  

 

Em pesquisa encomendada pela Revista Exame, em parceria com o Instituto Ipsos, 

foram identificados outros dados preocupantes:  

• 6 em cada 10 entrevistados afirmaram que ainda vão fazer empréstimos até o 

final do ano; 

• 4 em cada 10 admitiram que o que decide a compra é o tamanho da parcela, 

e não o preço final do produto; 

• 3 em cada 10 reais da renda familiar dos brasileiros são destinados para o 

pagamento de dívidas. 

 

Alguns especialistas acreditam que a falta de noções básicas sobre planejamento 

financeiro teve origem nos tempos de inflação descontrolada. É que os preços eram 

reajustados todos os dias, por isso, não fazia tanto sentido pensar no orçamento do 

mês seguinte. O resultado: duas gerações de brasileiros cresceram acostumadas a 

pensar apenas no curto prazo. 

 

Desta forma, a Icatu Seguros e o FGV Online uniram forças por uma grande 

iniciativa: desenvolver e distribuir gratuitamente para a sociedade cursos totalmente 

online (sem necessidade de uso de papel) sobre planejamento da vida financeira, a 

organização do orçamento familiar e o consumo consciente. 

 

Ao todo são cinco cursos: 

• Orçamento familiar; 

• Como fazer investimentos – Básico; 

• Como planejar a aposentadoria; 

• Como fazer investimentos – Avançado; 

• Consumo consciente. 



 

Já foram lançados os três primeiros cursos da série, “Como Organizar o Orçamento 

Familiar”, “Como fazer investimentos – básico” e “Como planejar a aposentadoria”. 

Todos os cursos farão parte do conjunto de programas oferecidos gratuitamente pelo 

FGV Online. Antes do início de cada curso, o participante faz um pré-teste com a 

finalidade de identificar seu perfil financeiro e informar se o curso em questão é 

adequado ou não para aquela pessoa.  

 

Algumas dicas e conteúdos disponibilizados nos cursos online: 

 

1) Defina metas: Comece estabelecendo metas no lugar de cortes. É 

importante que toda a família conheça esses objetivos e ter uma listinha na 

porta da geladeira pode te ajudar com isso. 

2) Seja persistente: “Boa parte dos iniciantes interrompe o planejamento no 

quinto mês”, afirma o consultor financeiro Mauro Calil. Depois da “barreira dos 

cinco meses”, fica tudo mais fácil, garantem os especialistas. Você não vai 

desistir agora, né? 

3) Organize o seu orçamento doméstico: Esse controle vai te ajudar a 

descobrir de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, além de deixar claro 

por onde você deve começar a cortar os gastos desnecessários. Para isso, 

você vai precisar de uma planilha ou de um caderninho. Agora, é só organizar 

e preencher a sua planilha de controle mensalmente, dividindo as despesas 

em quatro grupos: fixas, variáveis e cotidianas. 

a. Despesas fixas: São aquelas despesas que se repetem nos outros 

meses do ano. Podemos dividi-las entre: alimentação, casa, telefone, 

educação, lazer, despesas pessoais, saúde, transporte e outros. Para 

facilitar, siga o modelo que melhor atende às suas necessidades. 

b. Despesas variáveis: Essas podem variar de acordo com o mês. A 

conta do supermercado é bom exemplo. 

c. Despesas cotidianas: Essas são as mais difíceis de marcar na 

planilha e exigem disciplina. São pequenos gastos, mas que fazem 

toda a diferença no final do mês. O cafezinho e a sobremesa do 

almoço são alguns exemplos desses gastos. 

 



4) Envolva a família: Para isso, você pode fazer coisas simples como delegar 

algumas funções. Um dos membros da família pode ficar encarregado de 

apagar as luzes que estiverem acessas sem que ninguém esteja no cômodo. 

Se todos participarem, a chance de dar certo aumenta bastante. 

5) Corte as despesas desnecessárias: Comece pelas despesas cotidianas, 

depois dê uma olhada nas variáveis e, por último, verifique se não há 

nenhuma despesa fixa que possa ser considerada desnecessária. Se você 

conseguir economizar 10 reais por dia, ao final de um ano, você terá cerca de 

3.800 reais (com correção monetária) pra viajar com a família, comprar os 

presentes de final de ano ou investir no seu futuro. 

 

 

Resultados estimados e obtidos 

 

O primeiro curso da série, “Como Organizar o Orçamento Familiar”, foi acessado por 

mais de 60 mil pessoas desde seu lançamento, em agosto de 2011. 

 

O programa dos cursos pretendeu mostrar, ao público em geral, como funcionam os 

diversos tipos de investimento existentes no mercado, além de fornecer parâmetros 

para o planejamento da vida financeira, a organização do orçamento familiar e o 

consumo consciente. 

 

Uma pesquisa online feita com aproximadamente 34 mil inscritos no curso "Como 

fazer o orçamento familiar", projeto da Icatu Seguros em parceria com o FGV Online, 

mostrou que 99% dos entrevistados tiveram suas expectativas atendidas e que os 

jovens, entre 15 e 35 anos, estão pensando em procurar uma orientação para 

organizar sua vida financeira. As mulheres são a maioria, 60% dos alunos são do 

sexo feminino. Foi ao todo cerca de 60 mil visitas ao curso, uma média diária de 

1.185. 

 

Números do curso “Como organizar o orçamento familiar” após lançamento 

 

Visitas ao curso: 60.413 

Média diária de: 1.185 



 

Formulários preenchidos (inscrições): 32.563 

Média diária de: 638 (62%  acima do desempenho – diário – do melhor curso). 

 

Declarações de participação emitidas (concluintes): 14.526 

Média diária de: 285 (60% acima do desempenho – diário - do melhor curso). 

 

Perfil dos cadastrados no curso (aprox. 34mil respondentes) 

• 99% tiveram suas expectativas atendidas 

• 100% recomendariam o curso a outras pessoas 

• 71% dos alunos tem entre 15 e 35 anos  

• A maioria conheceu o curso pela internet ou com pessoas que já cursaram 

• Mais da metade é solteiro e logo em seguida com 41% estão os casados 

• 60% são do sexo feminino 

• 76% recebem até R$ 2.000,00 

• 46% são Graduados em 40% possuem titulação de Ensino Médio 

 

Números consolidados dos três cursos lançados até junho/2012 

___________________________________________________________________ 

  

Curso 1: Como organizar um orçamento familiar 

  

Visitas ao curso: 247.481 

Média diária de: 836 

  

Formulários preenchidos (inscrições): 126.686 

Média diária de: 428 

  

Declarações de participação emitidas (concluintes): 69.720 

Média diária de: 236 

___________________________________________________________________ 

  

Curso 2: Como fazer investimentos – básico 

  



Visitas ao curso: 103.152 

Média diária de: 405 

  

Formulários preenchidos (inscrições): 61.795 

Média diária de: 242 

  

Declarações de participação emitidas (concluintes): 42.240 

Média diária de: 166 

___________________________________________________________________ 

  

Curso 3: Como planejar a aposentadoria 

  

Visitas ao curso: 14.713 

Média diária de: 327 

  

Formulários preenchidos (inscrições): 6.485 

Média diária de: 144 

  

Declarações de participação emitidas (concluintes): 4.740 

Média diária de: 105 

___________________________________________________________________ 

 

Mais de 150 mil pessoas concluíram pelo menos um dos cursos. 

 

 

Conclusão 

 

O desenvolvimento do projeto e seu lançamento na sociedade provocou impacto 

positivo nos pilares de sustentabilidade: Social e Ambiental, além de proporcionar 

benefício econômico para inúmeras famílias brasileiras que não conseguiam 

consumir de forma consciente, por falta de organização em suas finanças. 

 

Com a disseminação da informação sobre planejamento da vida financeira, 

organização do orçamento familiar e consumo consciente, o projeto provocou 



mudança no comportamento e na atitude de clientes, colaboradores, parceiros e 

sociedade em geral. 

 

O projeto levou em conta atributos de sustentabilidade, tanto na operacionalização 

(tiramos do papel um projeto de educação sem a necessidade de emissão de um 

único documento em papel, o curso era totalmente online), quanto nos indicadores 

de resultados (mudança substancial na vida financeira e no consumo consciente das 

pessoas). 

 

Enfim, o projeto fortaleceu a missão de tornar o mercado segurador um agente 

transformador para a sociedade. 

 

 

Anexos 

 

Telas do curso online 
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