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A SERASA, em parceria com a OPINION 
BOX, buscou entender os hábitos dos pais e 
mães em relação a finanças e seus filhos.



Quais ensinamentos 

financeiros os pais 

transmitem para 

seus filhos?    

Os pais buscam ensinar seus filhos a importância de ter uma 

vida financeira saudável, como poupar seu dinheiro ter 

segurança e planejamento, com objetivo de mostrar a eles a 

importância de aprender a lidar com dinheiro e estar preparado 

para enfrentar situações adversas que possam ocorrer
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17%

7%

7%

5%

4%

23%

17%

16%

14%

11%

60%

76%

77%

81%

85%

Meu(s) filho(s) poupam ou investem parte do dinheiro que recebem seja de
mesada, presente de aniversário, lanche da escola etc.

Explico para o meu filho(a) a importância de poupar e/ou fazer investimentos do
seu dinheiro a longo prazo pensando na sua faculdade

Ensino o meu filho(a) a fazer planejamento financeiro para comprar um
brinquedo ou realizar alguma atividade com o seu próprio recurso

Controlo os gastos do meu filho(a) para ensinar a importância de poupar dinheiro

Ensino o meu filho(a) a importância de ter uma vida financeira saudável

Discordo Totalmente + Discordo Nem concordo e nem discordo Concordo Totalmente + Concordo

PERGUNTA: vou te apresentar algumas frases e gostaria que me dissesse o quanto concorda ou discorda de cada uma delas +



O assunto “educação financeira” é introduzido no dia a dia 

das famílias de várias formas, para isso os pais contam 

com o próprio conhecimento e recorrem à internet e 

escola

PERGUNTA: vou te apresentar algumas frases e gostaria que me dissesse o quanto concorda ou discorda de cada uma delas

11%

11%

10%

8%

24%

21%

25%

17%

65%

68%

65%

75%

Tenho conhecimento suficiente para ensinar meu filho(a) sobre 
educação financeira durante a infância

A escola tem papel fundamental em ensinar sobre educação 
financeira para as crianças e/ou adolescentes 

A internet é importante para ensinar os filhos sobre como lidar com 
finanças.

Tenho o hábito de inserir assuntos sobre educação financeira quando 
estou conversando com meu filho(a)

Discordo Totalmente + Discordo Nem concordo e nem discordo Concordo Totalmente + Concordo

Quais ensinamentos 

financeiros os pais 

transmitem para seus 

filhos?    
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Sim! 46% dos pais fazem algum tipo de investimento para o 

filho(a). Vale destacar que 51% ainda não fazem, mas 

pretendem fazer no futuro.

PERGUNTA: você faz algum tipo de investimento para seu filho(a)?/Qual tipo de investimento você faz para seu filho(a)?/Por que você 

faz uma poupança para seu filho?

Pensando na vida financeira 

dos filhos, os pais ou 

pretendem fazer algum 

investimento?

46%

51%

3%

Sim Não, mas pretendo fazer Não e não pretendo fazer

20%

20%

21%

22%

54%

Conta digital com
remuneração atrelada

ao CDI

Previdência privada

Renda variável
(ações, FIIs, etc)

Renda fixa (títulos
públicos, CDB,

LCI/LCA, etc)

Conta Poupança

Motivos para escolher Geral

Poupar dinheiro para pagar a 

faculdade e/ou por e/ou outros custos 

de educação do(s) meu(s) filho(s)

48%

Poupar dinheiro para emergências e 

eventualidades que possam ocorrer
34%

Para que ele(a) decida o que fazer com 

o dinheiro no futuro 34%

Entre os pais que fazem algum investimento atualmente, a conta poupança se 

destaca. O motivo principal para escolher esse investimento está relacionado com 

poupar dinheiro para educação
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Sim! 46% dos pais fazem algum tipo de investimento 

para o filho(a). Vale destacar que 51% ainda não fazem, 

mas pretendem fazer no futuro. 

PERGUNTA: você faz algum tipo de investimento para seu filho(a)?/Qual tipo de investimento você faz para seu filho(a)?/Por que você 

faz uma poupança para seu filho?

Pensando na vida financeira 

dos filhos, os pais ou 

pretendem fazer algum 

investimento?

46%

51%

3%

Sim Não, mas pretendo fazer Não e não pretendo fazer

Entre os pais que pretendem fazer algum investimento atualmente, a conta 

poupança continua se destacando como principal opção. 

16%

18%

24%

28%

54%

Previdência privada

Renda variável (ações,
FIIs, etc)

Renda fixa (títulos
públicos, CDB, LCI/LCA,

CRI/CRA, debentures)

Conta digital com
remuneração atrelada ao

CDI

Conta Poupança
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PERGUNTA: você faz algum tipo de investimento para seu filho(a)?/Qual tipo de investimento você faz para seu filho(a)?/Qual tipo de 

investimento você pretende fazer para seu filho(a)?

As classes AB já tem hábito de fazer investimento para os filhos, apesar da 

poupança apresentar um percentual maior, há um mix mais amplo de 

produtos financeiros como previdência privada, renda fixa e variável. 

Já entre as classes C e DE a maioria tem a pretensão de fazer um 

investimento e a poupança, acompanhado pela conta digital se destacam 

como os possíveis produtos a serem utilizados.  

CLASSE A/B

Investimentos Tipo de investimento

63%
Já fazem algum tipo 

de investimento para 

os seus filhos

46%
POUPANÇA

32% PREVIDÊNCIA 

PRIVADA

29% RENDA FIXA

27% RENDA VARIAVÉL

Investimentos Tipo de investimento

58% 66%
Ainda não fazem 

nenhum tipo de 

investimento para os 

filhos, mas PRETENDEM 

FAZER NO FUTURO.

POUPANÇA
21% CONTA 

DIGITAL

Investimentos Tipo de investimento

53%
Ainda não fazem 

nenhum tipo de 

investimento para os 

filhos, mas PRETENDEM 

FAZER NO FUTURO.

53%
POUPANÇA
34% CONTA 

DIGITAL
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CLASSE C CLASSE D/E

Ao analisar os investimentos por renda 

familiar é possível identificar...



Os pais se dividem em metade que dá mesada 

e metade que não dá

PERGUNTA: pensando no seu filho(a), você dá mesada para ele(a)?/Por que você dá mesada para o seu filho(a)?

E como é a relação dos 

pais e filhos com a 

mesada e o dinheiro?

Entre os pais que dão mesada para o seu filho(a), os principais motivos são ensinar 

o filho a lidar com o próprio dinheiro, seguido por ensinar o filho a economizar e 

fazer uma reserva para criar sua própria autonomia. 

51%

49%

Sim Não

43%

43%

46%

49%

É uma maneira de ensinar o
meu filho(a) a compreender a
importância de fazer escolhas

com dinheiro que ganha

Quero desenvolver a
responsabilidade financeira no

meu filho(a)

É uma maneira de ensinar meu
filho(a) a economizar e fazer

uma reserva própria criando sua
própria autonomia

É uma maneira de ensinar o
meu filho(a) a lidar com seu

próprio dinheiro
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MOTIVOS PARA DAR MESADA



PERGUNTA: pensando no seu filho(a), você dá mesada para ele(a)?/Por que você dá mesada para o seu filho(a)?

E como é a relação dos 

pais e filhos com a 

mesada e o dinheiro?

Já entre os pais que não dão mesada para seu filho(a), os principais motivos são 

ensinar o filho a importância de trabalhar para ganhar seu dinheiro, seguido por 

o filho ser muito novo para receber mesada.

51%

49%

Sim Não
26%

26%

29%

31%

Não quero que meu filho(a)
acostume-se com ideia que

sempre terá dinheiro
garantido

Não tenho condições
financeiras de dar mesada ao

meu filho(a)

Meu filho ainda é muito
novo(a) para receber mesada

Quero ensinar meu filho(a) a
importância de trabalhar para

ganhar seu próprio dinheiro
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MOTIVOS PARA NÃO DAR MESADA

Os pais se dividem em metade que dá mesada 

e metade que não dá



Entre quem recebe mesada, 47% começaram a receber com a 

idade de 5 a 7 anos, mostrando que os pais começam a dar 

mesada para os filhos ainda quando crianças. Os pais tem 

costume de dar mesada para seu filho(a) 1 vez ao mês.

PERGUNTA: com qual idade você começou a dar mesada para o seu filho(a)?/ Com qual frequência você dá mesada para o seu filho(a)? 

E como é a relação dos 

pais e filhos com a 

mesada e o dinheiro?

14%

47%

32%

7%

Menos de 5
anos

De 5 a 7
anos

De 8 a 13
anos

De 14 a 17
anos

1 vez por mês

64%
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IDADE QUE COMEÇOU A 

RECEBER MESADA
FREQUÊNCIA QUE RECEBE MESADA



PERGUNTA: você disse que dá mesada para seu filho(a).... Qual é o valor que você dá para ele(a)? / Pensando na mesada que o(s) 

seu(s) filho(s) recebe, eles utilizam para?

Ao avaliar o valor que os pais costumam dar de mesada 

para os filhos, 38% dá o valor entre R$20,00 a R$60,00, 

seguido por 28% que afirmam dar mais de R$120,00.

E os filhos costumam utilizar a sua mesada para comprar 

algum produto/brinquedo, seguido por guardar dinheiro 

para o futuro e lanche da escola. 

9%

38% 25%

28%

Menos de R$20,00 De R$20 a R$60

De R$60 a R$120 Mais de R$120

27%

27%

41%

43%

50%

Sair com amigos e
colegas

Comprar jogos ou
games online

Lanche da escola

Para que ele guarde
dinheiro para o futuro

Comprar algum
produto/brinquedo
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VALOR DA MESADA UTILIZAÇÃO DA MESADA

E quais são os valores e uso da mesada..?



PERGUNTA: você dá mesada para o seu filho(a)? / Por que você não dá mesada para o seu filho(a)? / Pode selecionar mais de uma 

opção / Por que você dá mesada para o seu filho(a)?

Pensando na relação dos filhos com mesada por faixa etária, é possível 

identificar que os pais com filhos de 11 a 15 anos têm um hábito maior 

de dar mesada para os filhos. E entre os motivos para dar mesada ao 

seu filho o destaque vai para é uma maneira de ensinar meu filho(a) a 

lidar com seu próprio dinheiro em todos os perfis. 

Filhos de 5 a 10 anos

46%

54%

Sim

Não

Mesada

49%
É uma maneira de 

ensinar o meu filho(a) 

a lidar com seu próprio 

dinheiro

43%
Meu filho ainda é 

muito novo(a) para 

receber mesada

Motivos

57%

43%

Sim

Não

Mesada

50%

Quero ensinar meu 

filho(a) a importância 

de trabalhar para 

ganhar seu próprio 

dinheiro

Motivos

39%

É uma maneira de 

ensinar o meu filho(a) 

a lidar com seu 

próprio dinheiro
54%

46%

Sim

Não

Mesada

45%

Motivos

Quero ensinar meu 

filho(a) a importância 

de trabalhar para 

ganhar seu próprio 

dinheiro

É uma maneira de 

ensinar o meu filho(a) 

a lidar com seu 

próprio dinheiro
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39%

Filhos de 11 a 15 anos Filhos de 16 a 17 anos



PERGUNTA: Com qual idade você começou a dar mesada para o seu filho(a)?/Com qual frequência você dá mesada para o seu
filho(a)?/ Você disse que da mesada para o seu filho(a) ..., qual é o valor que você dá para ele(a)? /Pensando na mesada que o(s) seu(s)
filho(s) recebe, eles utilizam para?/ De qual forma seu filho(a) recebe dinheiro atualmente?/Onde seu filho(a) guarda o dinheiro que
recebe? /Em quais situações seu filho(a) recebe dinheiro?

76%
Começou a receber 

mesada com idade 

entre  5 a 7 anos

61%
Tem frequência de 

receber mesada 

mensalmente

49%
Recebe o valor da 

mesada entre R$20,00 

a R$60,00

56%
A maioria utiliza a 

mesada para comprar 

produtos/brinquedos

67%
Começou a receber 

mesada com idade entre  

8 a 13 anos

72%
Tem frequência de 

receber mesada 

Mensalmente

33%
Recebe o valor da 

mesada entre R$20,00 a 

R$60,00

49%
A maioria utiliza a 

mesada para comprar 

produtos/brinquedos

43%
Começou a receber mesada 

com idade entre 8 a 13 

anos

69%
Tem frequência de 

receber mesada 

Mensalmente

32%
Recebe o valor da 

mesada entre R$60,00 a 

R$120,00

40%
A maioria utiliza a mesada 

para comprar sair com 

amigos e colegas ou 

guardar dinheiro para o 

futuro

F I N A N Ç A S  I N F A N T I S

+

E a frequência mais comum é mensalmente. 

É possível identificar que os pais com filhos entre 16 a 17 

anos têm costume de dar uma mesada com um valor maior.  

Filhos de 5 a 10 anos Filhos de 11 a 15 anos Filhos de 16 a 17 anos



Ao falarmos da relação dos filhos com o dinheiro de modo 

geral, é possível identificar que a maioria recebe dinheiro 

físico, guardando no cofrinho. 

E ganhar dinheiro de parentes é a principal situação em que 

recebem dinheiro. 

PERGUNTA: De qual forma seu filho(a) recebe dinheiro atualmente?/Onde seu filho(a) guarda o dinheiro que recebe? /Em quais
situações seu filho(a) recebe dinheiro?

E como é a relação dos 

pais e filhos com a 

mesada e o dinheiro?

20%

24%

24%

29%

49%

Em uma carteira digital ou conta digital

Na gaveta do seu quarto

Em uma conta bancária

Na carteira

No cofrinho

18%

6%

7%

8%

9%

11%

59%

Não possui nenhum

Cartão de crédito no nome do
meu filho(a)

Cartão de crédito no meu
nome onde meu filho(a) que

utiliza

Cartão de débito vinculado
com a minha conta bancária

Cartão de débito da conta
bancária da conta do meu

filho(a)

Conta digital infantil vinculada
a minha conta bancária

Dinheiro físico

19%

23%

34%

42%

55%

Quando tira boas notas na escola

No Natal

Quando realiza pequenas tarefas
domésticas

No seu aniversario

Ganha dinheiros de parentes (avós,
tios, primos etc.)
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FORMAS DE RECEBIMENTO LOCAL QUE GUARDA DINHEIRO OCASIÃO QUE RECEBE DINHEIRO



57%
Recebe 

dinheiro físico

PERGUNTA: De qual forma seu filho(a) recebe dinheiro atualmente?/Onde seu filho(a) guarda o dinheiro que recebe? /Em quais 
situações seu filho(a) recebe dinheiro? 

62%

57% Ganha dinheiro 

de parentes

Guardam o seu dinheiro no 

cofrinho e 22% na carteira

Forma que recebe dinheiro:

Local que guarda: 

Ocasião que recebe:
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Novamente é possível identificar alguns pontos importantes sobre os hábitos

que os filhos possuem ao lidar com o seu dinheiro quando olhamos por faixa etária. 

Em todas as faixas etárias o dinheiro físico se destaca como a forma de recebimento

de dinheiro, ficando em linha com o geral.  

Vale destacar que o cofrinho é principal local que os filhos de 5 a 10 anos guardam o seu dinheiro, 

já as outras faixas etárias a carteira se destaca, seguido pelo o cofrinho.  

Filhos de 5 a 10 anos Filhos de 11 a 15 anos Filhos de 16 a 17 anos

63%
Recebe 

dinheiro físico

38%

56% Ganha dinheiro 

de parentes

Guardam o seu dinheiro na 

carteira e 37% na cofrinho

Forma que recebe dinheiro:

Local que guarda: 

Ocasião que recebe:

59%
Recebe 

dinheiro físico

33%

45% Ganha dinheiro 

de parentes

Guardam o seu dinheiro na 

carteira e 32% no cofrinho

Forma que recebe dinheiro:

Local que guarda: 

Ocasião que recebe:



E como é o 

relacionamento dos 

pais em relação a suas 

finanças?

Quando os pais pensam na sua situação financeira é possível 

identificar que existe uma preocupação em tentar manter uma 

vida financeira saudável, existindo um preocupação em corte de 

despesas desnecessárias para ficar dentro do orçamento e 

realizar planejamento financeiro.  

PERGUNTA: Pensando em cada uma das situações abaixo, com qual frequência você diria que faz cada uma delas

28%

21%

16%

10%

14%

33%

29%

24%

29%

25%

39%

50%

60%

61%

61%

Acompanho conteúdos sobre Finanças em diferentes lugares, como
canais do Youtube, podcasts, blogs, etc.

Faço um planejamento financeiro comparando minhas despesas versus minha
renda familiar através de planilhas ou anotações

Acompanho o saldo da conta bancária do meu filho(a) para entender
como ele(a) gasta o seu dinheiro

Corto despesas que considero desnecessárias para
não sair do orçamento mensal

Converso com os meus membros familiares sobre a importância de reduzir
gastos em todas as contas, como energia, água etc.

Não faz Às vezes faço Faz
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E como é o 

relacionamento dos 

pais em relação a suas 

finanças?

Mas, ao avaliar o comportamento financeiro dos pais no dia a dia 

é possível identificar que é difícil manter o planejamento e cortar 

gastos. Grande parte precisou utilizar sua reserva financeira, 

atrasou o pagamento de contas e ficou com o nome sujo. Isso 

mostra que muitas vezes os pais não conseguem colocar em 

prática os ensinamentos que tentam transmitir para os seus filhos.

PERGUNTA: Pensando em cada uma das situações abaixo, com qual frequência você diria que faz cada uma delas

34%

33%

33%

25%

66%

67%

67%

75%

Atrasei pagamento de contas
básicas (água, luz, telefone, aluguel etc.)

Fiquei com o meu nome sujo

Atrasei pagamento de cartão de crédito

Precisei utilizar minha reserva
financeira para pagar dívidas

Nunca aconteceu Aconteceu
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INSIGHTS
Principais

Em resumo, os pais tem uma preocupação em ensinar os filhos 

sobre finanças e como lidar com seu dinheiro. Mas, na realidade do 

dia a dia os pais têm dificuldade de aplicar os ensinamentos na prática.

É interessante observar que a mesada está presente na rotina dos 

filhos como recurso para ensinar como lidar com o próprio dinheiro e 

ter autonomia. 

Vale destacar que, mesmo com essas preocupações, ainda existe 

desconhecimento sobre o tema finanças infantis. Portanto, existe 

uma oportunidade de mercado para especialistas e 

influenciadores sobre o tema. 



Informações técnicas

OBJETIVO DA PESQUISA

Entender os hábitos dos pais e 
mães em relação a finanças e seus 

filhos

Entrevistas online1.276

HOMENS

Questionário

01/09/2021 a 13/09/2021

83 perguntas

Margem de erro

Intervalo de confiança:

2,7 PP

95%

SEXO

MULHERES

47% 53%

IDADE CLASSE 

SOCIAL(*)

REGIÃO

Período da coleta

(*) Critério Renda Familiar

4%
11%

35%
29%

21% 16 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 39 anos

42%

36%

22%

DE

C

AB

7%

23%

10%

45%

15%

+



+


