
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sobre o Finanças Práticas 
 
 Programa de educação financeira da Visa para América Latina e Caribe.  

 Lançado em 2005 como parte do programa de educação financeira da Visa Inc. para América 
Latina e Caribe.  

 Portais no México, Brasil, Colômbia e em todo o restante da região  (www.financaspraticas.com.br). 

 Os websites do programa receberam mais de 2,15 milhões de visitas únicas e aproximadamente 5 
milhões de visitas em 2012.  

 Programa reconhecido e premiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Centro 
Mexicano para Filantropia (CEMEFI), Stevie de Ouro no International Business Awards, Prêmio de 

Opinião Pública (POP), e da Associação Brasileira de Franchising (AFRAS). 

Uma década de educação financeira  
 
Para a Visa, a ferramenta financeira mais importante não é um produto, é o conhecimento. E é por isso 
que há mais de uma década, a Visa tem desenvolvido programas de educação financeira com o objetivo 
de ajudar as pessoas a tomar decisões financeiras mais conscientes e com responsabilidade, em 
diferentes etapas de suas vidas. Com programas estabelecidos em 30 países do mundo e em 10 
idiomas diferentes, a Visa tem criado diversas iniciativas, que vão desde currículos educativos até jogos 
interativos, gibis e peças de teatro, com as quais busca fomentar conceitos sobre poupança, 
planejamento financeiro, uso responsável dos pagamentos eletrônicos, crédito, entre outros.  

Iniciativas do Finanças Práticas 
Com o objetivo de desenvolver hábitos saudáveis de planejamento financeiro entre as pessoas, a Visa 
tem desenvolvido uma série de ferraments educativas práticas e fáceis de usar. Algumas delas são:  

 

 
Site na Internet www.financaspraticas.com.br 
 
 Plataforma onlie com dicas e recomendações de como levar uma vida 

financeira saudável.   
 Quatro sessões principais: 

- Entendendo o crédito – o que é o crédito e como mantê-lo saudável? 
- A arte de fazer um orçamento – planilhas interativas para criar e 

manter um orçamento. 
- Serviços bancários – como escolher os serviços financeiros que mais 

se adaptam a sua realidade. 
- Etapas da vida – conselhos para tomar decisões financeiras 

importantes na vida. 
 

 

 
 

Con el fin de cautivar la atención de los niños 
con valiosas lecciones sobre la importancia de 
ahorrar, presupuestar y manejar el dinero de 
forma responsable, Visa creó un novedoso 
concepto de teatro itinerante. El programa ha 
llegado a más de 40,000 alumnos de escuelas 
públicas en Brasil y México. 
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