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1. RESUMO  
 

A Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF completa dez anos em meio a              
pandemia. Nasceu no pós-crise internacional de 2008 e aterrissou em 2020 no auge da maior crise                
sanitária dos últimos tempos, em um grande desafio para uma política de educação financeira, com               
milhares de famílias enfrentando dificuldades financeiras e precisando se reinventar. 

 
O projeto inicial da ENEF consiste na formação de professores e capacitação de crianças e               

jovens do ensino fundamental, ensino médio e adultos em situação de vulnerabilidade (idosos,             
aposentados e pensionistas e mulheres assistidas por programas sociais). Ao longo desse período             
muitas ações foram executadas para levar a educação financeira às escolas, o tema se popularizou e                
ganhou adeptos, mas os consumidores ainda têm muitas dificuldades de lidar com ele. O              
superendividamento crescente se tornou um desafio a superar, mas a situação econômica            
desfavorável expõe famílias às decisões equivocadas para renegociar dívidas, tomar crédito, e até             
para fazer investimentos. Há muita insegurança e escolhas erradas.  

 
Diante dos desafios que as famílias com um histórico de superendividamento estão            

enfrentando, o que podemos esperar da ENEF? Com objetivo de avaliar os resultados alcançados e               
como esta política irá ajudar as famílias a atravessar a pandemia, o estudo reuniu quatro diferentes                
abordagens para avaliar como a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) evoluiu nos             
últimos dez anos. São elas: como o sistema financeiro atua na disseminação da educação financeira;               
quais os conteúdos de educação financeira oferecidos nos canais digitais dos bancos e como as ações                
desenvolvidas pela política pública estão impactando a população, tanto na percepção dos            
consumidores quanto na opinião dos especialistas e profissionais que atuam como consultores            
financeiros. 
 

Os principais resultados da etapa 1, a pesquisa online, realizada com 975 entrevistados, indica              
um baixo nível de interesse e o desconhecimento dos consumidores pelo conteúdo de educação              
financeira oferecido pelos bancos. O perfil dos entrevistados indica um elevado nível de conhecimento              
sobre educação financeira. A maioria são mulheres casadas, com idade entre 36 a 45 anos, formação                
escolar de nível superior, baixo nível de endividamento. Além disso, a maioria possui investimentos e               
nunca procurou o banco para falar sobre questões de educação financeira. Por isso, admitem não               
terem condições de avaliar o conteúdo do material oferecido pelos bancos por desconhecerem ele. 

 
Todas as perguntas sobre a avaliação do conteúdo apresentaram alto índice de            

desconhecimento. Sobre o acesso ao conteúdo, (75%) dos participantes alegaram não ter como             
avaliar, pois não conhecem o conteúdo. Sobre a linguagem utilizada no material, (67%) não têm               
conhecimento sobre, por não utilizarem. Sobre a última vez que buscaram informações sobre             
educação financeira nos canais do banco, (63%) responderam que nunca procuraram informações.            
Na pergunta sobre se o conteúdo disponibilizado contribuiria para combater o superendividamento,            
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(46%) dos entrevistados acreditam que o banco prioriza a contratação de mais crédito e (24%)               
responderam que não utilizam os canais de educação financeira.  

 
A etapa 2 avaliou o conteúdo disponível nos canais digitais dos bancos, as informações sobre               

educação financeira e a produção de conteúdo dos bancos. Essa avaliação ocorreu de acordo com o                
Comunicado nº34.201/2019 do Banco Central, no qual há orientações aos bancos sobre produção de              
conteúdo e promoção da capacitação de clientes, colaboradores e funcionários. Avaliamos as páginas             
do Internet banking, aplicativos e redes sociais. O objetivo foi identificar a disponibilidade de              
conteúdo e a facilidade de acesso.  

 
O conteúdo de informações sobre educação financeira é bastante diversificado entre os            

bancos e existe muito material segmentado por perfil de público, mas muito pulverizado nos diversos               
canais digitais. Entretanto, causa estranhamento que um percentual muito expressivo de           
consumidores, 79% dos entrevistados, admitiram que não tem como opinar sobre as informações,             
pois desconhecem o conteúdo oferecido, conforme observado na entrevista com 975 consumidores            
na etapa 1 da pesquisa.  

 
O desinteresse em buscar informações sobre educação financeira nos canais digitais das            

instituições financeiras sugere que o consumidor não interpreta o conteúdo oferecido pelo banco             
como educação financeira, mas o identifica como publicidade. Para 26% dos entrevistados, o banco              
oferece conteúdo para favorecer a venda de seus produtos. Sobre a possibilidade do conteúdo de               
educação financeira contribuir como medida de combate ao superendividamento, para 47% dos            
participantes o interesse do banco é vender mais crédito. Em todas as alternativas foram encontradas               
algumas evidências que apontam para nível de conflito de interesse e, por isso, não se apresenta                
como uma fonte de consultas frequentes dos consumidores.  

 
A busca por indicadores de desempenho e de impactos das ações da ENEF não foram                

encontradas, pois os dados identificados ou informados pelos Banco Central e Febraban (Federação             
Brasileira de Bancos) são dados quantitativos. Isso possibilitou observar a expansão das ações de              
educação financeira ao longo dos anos, mas não foram encontrados indicadores qualitativos para             
avaliar a efetividade das políticas implementadas.  

 
Para buscar informação de avaliação de desempenho, na etapa 3 foram encaminhadas as             

cartas aos bancos e para Banco Central, Febraban e Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor).              
As respostas do Banco Central e da Febraban não apresentaram indicadores de desempenho dos              
últimos dez anos. As informações disponibilizadas são quantitativas e indicam a expansão da             
disseminação do conceito, porém, não há indicadores de impacto. A resposta sobre a ausência de               
indicadores de desempenho foi justificada como precoce diante das ações desenvolvidas junto aos             
alunos do ensino básico, fundamental e médio e  ainda não é possível mensurar as ações.  
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Em todos os documentos avaliados e nas cartas respondidas pelos bancos, Banco Central e              
Febraban, não há nenhuma informação sobre avaliação de impacto. Nota-se um destaque para o              
Itaú, que foi o único banco a divulgar metas de resultados no site do internet banking, além dos                  
indicadores de cidadania voltados para o relacionamento com consumidores na oferta de produtos e              
serviços, como gestão financeira digital; prevenção ao endividamento; inclusão financeira;          
renegociação de dívidas; e orientação financeira. Dentro de cada tema, o banco estabeleceu metas a               
serem cumpridas entre 2020/2021. Essa iniciativa foi um dado próximo da produção de indicadores              
de desempenho, ainda que vá gerar resultados futuros.  

 
Entretanto, ainda que não existam indicadores de impacto no Brasil para avaliar o             

desempenho da política pública de educação financeira. De acordo com as pesquisas realizadas pela              
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) no Programa Internacional de            
Avaliação de Estudantes divulgado em 2018, o Brasil ficou em 17º entre os 20 países analisados,                
ficando à frente apenas do Peru, Geórgia e Indonésia com uma nota média de 420 pontos, ficando                 
abaixo da nota média dos países avaliados de 505 pontos.  

 
Na etapa 4, foram realizadas as entrevistas individuais com seis especialistas em educação             

financeira, os quais contribuíram com importantes reflexões sobre o desempenho da política pública             
sobre educação financeira; a Estratégia Nacional de Educação Financeira e um balanço do cenário no               
Brasil. A diversidade no perfil dos profissionais enriqueceu muito as análises e trouxe importantes              
considerações, além de apontar os desafios que precisam ser enfrentados no país. Em todas as falas,                
três palavras surgiram espontaneamente em vários momentos e se apresentam com um            
direcionamento para avançarmos com proposta de aprimoramento das políticas públicas de educação            
financeira. São elas: democratização do acesso à educação financeira, mais transparência no            
sistema financeiro e combate à desigualdade de renda, social, econômica e cultural. 

 
A educação financeira sozinha é um começo, mas está muito distante da conscientização para              

fazer escolhas e tomar decisões acertadas. Os desafios vão muito além de conceitos e fórmulas sobre                
como administrar o planejamento financeiro. Isso porque o enfrentamento da desigualdade social,            
econômica e cultural tem um impacto importante sobre o alcance das ações de educação financeira,               
o que para uma parcela significativa da população ainda é elitizado e também padece pela               
precariedade da educação básica, a qual é muito negligenciada, extremamente relevante.  
 

Para o Idec, os resultados obtidos na pesquisa apontam lentidão no avanço dos objetivos              
estabelecidos inicialmente pela ENEF, e um profundo distanciamento para o conjunto da sociedade             
que não é alcançado pelas medidas propostas e está na linha de frente da atuação do setor                 
financeiro. Ao longo dos dez anos da política fica a pergunta: como elaborar um programa de                
transformação de comportamento social e não prever a criação de indicadores de desempenho?  
 

É preciso promover o aprimoramento da lei e a inclusão de indicadores de desempenho da               
política, além de ampliar a abrangência dos projetos de educação financeira para outros segmentos              
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sociais, priorizando a população adulta que já está inserida no mercado e mantém relacionamento              
constante com o sistema bancário. Assim, é essencial a inclusão da sociedade civil no debate para                
definição das políticas públicas da educação financeira. 
 

2. JUSTIFICATIVA E CONTEXTO 

 
Os desafios para os consumidores de serviços bancários já estavam consolidados antes mesmo             

do início da pandemia. Já vivíamos a sofisticação crescente dos mercados financeiros em que os               
consumidores não estão apenas escolhendo entre as taxas de juros de dois empréstimos bancários              
ou de dois tipos de investimentos diferentes, mas estão sendo bombardeados por uma variedade de               
instrumentos financeiros complexos para emprestar e investir. Se por um lado, o mercado oferece              
uma ampla gama de opções para atrair o interesse para os seus investimentos, muitos deles com                
baixa rentabilidade, por outro lado, um rol de exigências cada vez mais crescente e cercado de                
garantias é imposto aos consumidores para conceder crédito com taxas de juros muito elevadas.  
 

Temos no Brasil um contingente expressivo de analfabetos funcionais, devido à precariedade da             
estrutura de ensino básico, impedindo o avanço da educação financeira e mantendo esse grupo              
permanentemente exposto aos abusos praticados pelo sistema financeiro e por escolhas erradas            
provocadas pelo desconhecimento e exploração da sua vulnerabilidade. O superendividamento é           
uma consequência desse processo nocivo e, para avançar no combate a ele, é preciso estabelecer a                
educação financeira real, a qual irá impactar quem já está sendo afetado todos os dias pelo assédio                 
dos bancos.  

 
Um dos principais desafios do país é reduzir a desigualdade de renda e reduzir os juros para                 

permitir que uma injeção de recursos retorne para a economia produtiva. Com isso, é necessário               
ampliar os programas de educação financeira para além das escolas de jovens e crianças, mulheres e                
aposentados. Atualmente, temos no país um contingente de adultos, no grupo da população             
economicamente ativa, despreparados e tomando decisões erradas com influência de muitas           
instituições financeiras. Esse grupo está fora do recorte de atuação das políticas públicas de educação               
financeira, mas está no foco de atuação do sistema financeiro. É preciso desenvolver mecanismos              
para capacitar os cidadãos em todas as etapas da vida sobre o uso do dinheiro e promoção do                  
equilíbrio com planejamento financeiro.  

 
A criança educada hoje terá um resultado daqui a 10 anos, mas os milhares de consumidores                

que estão vinculados aos bancos através de créditos e investimentos, muitas vezes contratados             
equivocadamente precisam de capacitação imediata. A contribuição da educação financeira é           
fundamental e requer o engajamento de todos os setores envolvidos. Apenas assim, o país              
conseguirá sair da crise e recuperar a capacidade de consumo das famílias através do combate ao                
superendividamento, da reativação de postos de trabalho e do aumento da produção de bens e               
serviços.   
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3. METODOLOGIA 
 

Para obter um diagnóstico bastante amplo de todos os atores envolvidos no processo de              
disseminação da educação financeira no país, a pesquisa foi realizada em quatro etapas (parecer dos               
consumidores sobre educação financeira dos bancos; análise do acesso ao conteúdo oferecidos pelos             
bancos nos canais digitais; opinião dos bancos e dos representantes pela regulação do setor              
financeiros o Banco Central, o representante do bancos a Febraban; os nove maiores bancos do Brasil                
que compõem a avaliação do Guia dos bancos Responsáveis - GBR1. E, por fim, foram realizadas                
entrevistas com seis especialistas que atuam na promoção da educação financeira, como consultores             
financeiros e também, através de suas redes sociais. Possibilitando uma visão bastante aprofundada             
sobre os diversos perfis socioeconômicos do país, e especialmente sobre o desempenho dos 10 anos               
da vigência da Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF. 

 
A pesquisa com consumidores foi realizada de forma online, e alcançou 975 entrevistados que              

responderam um formulário com 14 perguntas de múltipla escolha que foi divulgado através de um               
link nas redes sociais do Idec pelo período de 01/09 a 30/09/2020. 
 
 

4. RESULTADOS 
 

A avaliação da Estratégia Nacional de Educação Financeira-ENEF foi implementada no Brasil            
inicialmente em 2010, através do Decreto n° 7.397/2010 que foi revogado e renovado pela              
instituição do novo Decreto n° 10.393/2020, em vigor desde junho de 2020. 

 
Entre as mudanças observadas entre o decreto instituído em 2010 e 2020, o destaque foi a                

extinção do Comitê Nacional de Educação Financeira - CONEF e a criação no decreto atual do Fórum                 
Nacional de Educação Financeira- FBEF. Não houve alterações no objeto principal do programa, que              
é voltado para a capacitação da educação financeira para professores e alunos de escolas dos ensino                
básico, fundamental e médio e para população em situação de vulnerabilidade (idosos, aposentados e              
pensionistas e mulheres cadastradas em programas sociais).  

 

O presente estudo buscou avaliar o desempenho da política pública no intervalo dos últimos              
10 anos, identificar quais os principais resultados foram alcançados nesse período e como as ações               
que estão sendo implementadas contribuem para a redução do superendividamento e aumento da             
poupança interna no país, qual o papel dos bancos e as medidas que estão sendo adotadas para o                  
enfrentamento da pandemia.  

 

1 https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/, membro do Fair Finance International (FFI) uma rede 
internacional da sociedade civil iniciada pela  Oxfam que busca fortalecer o compromisso de bancos e outras 
instituições financeiras com os padrões sociais, ambientais e de direitos humanos. 
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A primeira etapa realizada com a pesquisa online apontou que 79% dos participantes             
entendem que a educação financeira representa uma forma de planejar tudo que envolve o uso do                
dinheiro. Mas, na pergunta sobre como você avalia a sua situação financeira, somente 33% dos               
entrevistados conseguem pagar as contas, mas nunca sobra nada, mesmo economizando. Enquanto            
outros 28% responderam que conseguem  controlar os gastos e guardar uma parcela do dinheiro. 

 
Entre os principais destaques da pesquisa, o nível de desconhecimento sobre o conteúdo             

fornecido pelos bancos, impressionou pela resposta de 75% dos entrevistados, que alegaram não ter              
condições de avaliar por não conhecer o que é oferecido. Os consumidores também demonstram não               
ter interesse no conteúdo oferecido pelos bancos, 63% dos participantes nunca procuraram            
informações sobre educação financeira nos canais dos bancos. Entretanto, 39% responderam que            
desconhecem a existência de conteúdo sobre educação financeira nos canais dos bancos.  

  
Os consumidores demonstraram um relacionamento remoto com os bancos, o que não exclui             

a possibilidade de utilização dos serviços, mas para 37% a busca pelo banco só ocorre quando tem                 
problemas e outros 36% alegam manter contato virtual o que não afasta o acesso ao conteúdo que                 
também é virtual mas sem interesse no conteúdo de educação financeira que pode ser por               
desconhecimento ou dificuldade de reconhecer o conteúdo alinhado com o tema.  

  
Na segunda etapa foi realizada uma consulta aos canais digitais dos bancos (Internet             

banking, aplicativos e redes sociais), para identificar as ações desenvolvidas em educação financeira.             
O objetivo dessa consulta foi identificar a facilidade de acesso do consumidor ao conteúdo sobre o                
tema; se o banco possui metas de alcance de capacitação em educação financeira e quais os                
materiais e recursos técnicos são utilizados nessas ações de capacitação (cartilhas e livros; cursos              
online e presencial; vídeos; oficinas; palestras; seminários; treinamentos e informações sobre os            
produtos oferecidos) com o intuito de levar informações sobre o tema aos seus clientes e               
colaboradores.  

 
Não foram encontradas normas ou diretrizes que estabeleçam regras sobre tipo de conteúdo,             

formatos e segmentação para a disseminação de conteúdo. O Banco Central atua na orientação dos               
princípios para a promoção da Educação Financeira por parte dos bancos, para que assumam              
responsabilidades pela promoção de ações efetivas para seus clientes no gerenciamento de seus             
recursos, alinhados ao conceito de Cidadania Financeira. 

 
A falta de identidade atribuída ao conteúdo de educação financeira nos canais dos bancos,              

apresenta uma coincidência importante com o resultado da primeira etapa da pesquisa com             
consumidores, que aponta um percentual de 75% de entrevistados que admitiram não poder avaliar              
as informações por desconhecer o seu conteúdo. 

 
Todos os bancos possuem informações bastante diversificadas com muitos materiais          

segmentados por perfil de público. Mas a fragmentação do conteúdo não permite interpretar com              
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clareza se tratar de conceitos de educação financeira. Conforme apontado pelos consumidores na             
primeira etapa, sobre o quanto o conteúdo dos bancos contribui para a sua organização financeira,               
47% dos participantes acreditam que o conteúdo dos bancos prioriza a contratação de mais crédito. 

 
Os bancos não apresentaram propostas objetivas alinhadas com suas atividades na concessão            

do crédito e oferta de produtos de investimentos. Neste sentido, o único banco que apresentou ações                
que convergem para o avanço da política de educação financeira foi o Itaú, através de seu                
compromisso de Cidadania Financeira disponível no seu site, estabelece metas de alcance para o              
período de 2020 e 2021 com previsão de redução de inadimplência, inclusão de consumidores em               
plataforma de baixo custo, entre outros. São metas recentes e sem histórico anterior, que podem ser                
convertidas em indicadores de desempenho. 

 
Na terceira etapa foram ouvidas as instituições financeiras sobre as ações desenvolvidas            

para a implementação da educação financeira no país. Para isso, enviaram-se cartas aos bancos,              
abordando a existência de política própria de educação financeira. Além disso, com o parecer sobre o                
desempenho dos 10 anos de implementação da Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF e               
com as ações em andamento para o enfrentamento da pandemia, combate ao superendividamento e              
recuperação econômica.  

 
A pesquisa também ouviu algumas das principais instituições que compõem o Fórum Brasileiro             

de Educação Financeira (FBEF). As cartas foram enviadas ao Banco Central, o qual é regulador do                
sistema financeiro; à Senacon, vinculada ao Ministério da Justiça, e à Febraban, representante do              
setor bancário. O conteúdo da carta enviada às autoridades do setor se concentrou na avaliação do                
desempenho dos 10 anos de implementação da ENEF. Ademais, questiona-se a existência de             
indicadores de desempenho e avaliação de impacto e o crescimento do superendividamento no             
mesmo período da implementação da ENEF. Por fim, foi questionado o que mudou com o novo                
Decreto n°10.393/20 e quais medidas estão sendo adotadas para o enfrentamento da crise no pós               
pandemia.  

 
O Banco Central apontou como exitoso os dez anos da ENEF e destacou que a iniciativa do                 

Brasil está alinhada com os conceitos definidos pela OCDE e adaptado à realidade nacional para               
contribuir com o desenvolvimento de domínio de habilidades, conceitos e competências dos cidadãos             
para fazer escolhas que melhor atendam às suas necessidades.  

 
A Febraban destacou que apesar dos 10 anos da implementação da ENEF, a não redução do                

superendividamento no país decorre de diversos aspectos de ordem pessoal, social, política e             
econômica. Destacou ainda que o Banco Central também entende que existem uma gama de fatores               
que contribuem para a permanência na inadimplência que muitas vezes está fora do alcance das               
instituições financeiras.  
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Dos nove bancos, cinco (Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, Itaú e Safra) responderam às              
cartas enviadas em 02/09/20. Os demais bancos (BTG Pactual, BV, Caixa e Santander) foram              
consultados mais duas vezes para obter a resposta e não deram retorno até o fechamento da                
pesquisa.  

 
As respostas dos bancos, acompanham as premissas estabelecidas pela ENEF, a ausência de             

critérios de avaliação e indicadores de impactos, não apresentam aderência com a realidade para              
além do ambiente de reproduzir e disseminar conteúdos produzidos sem o respaldo de indicadores de               
impacto, monitoramento e metas. As informações apresentadas destacam índices quantitativos de           
alcance da promoção da educação financeira, mas não permitem avaliar a efetividade das ações, bem               
como não permite o aprimoramento das medidas e monitoramento que permita compreender o             
contexto econômico, social e cultural. 

 
Na quarta e última etapa foram entrevistados seis especialistas e influenciadores digitais            

que atuam com o tema da Educação Financeira. As entrevistas foram individuais seguindo um roteiro               
de perguntas com o mesmo enfoque da carta enviada aos bancos. Nesse sentido, abordou-se os               
impactos e desafios das políticas públicas sobre a Estratégia Nacional de Educação Financeira;             
parecer sobre o papel dos bancos e sua atuação para a disseminação da educação financeira, além                
de  dicas e orientações sobre o tema para os consumidores no enfrentamento da pandemia.  

 
Enviamos convites para vários especialistas e influenciadores esclarecendo o objetivo da           

pesquisa. Assim, os profissionais que aceitaram participar do estudo foram orientados sobre a             
dinâmica da entrevista e receberam antecipadamente as 10 perguntas divididas em 3 blocos             
(Desafios da Política Pública de educação financeira, o papel dos bancos na disseminação e dicas para                
o consumidor no enfrentamento da pandemia).  

 
As entrevistas foram realizadas pela coordenadora do Programa de Serviços Financeiros e            

responsável pela realização da pesquisa Ione Amorim, de acordo com a disponibilidade de agenda              
dos participantes entre os dias 22 e 30 de setembro de 2020. Cada entrevista teve um tempo médio                  
de 40 minutos, o conteúdo foi gravado conforme acordado entre as partes e foi divulgado nas redes                 
sociais do Idec. 

 
Participaram da pesquisa Ladislau Dowbor, economista e professor de pós-graduação da           

PUC-SP2; Evelin Bonfim, jornalista e consultora em finanças pessoais3; Fred Marques, psicólogo e             

2 Ladislau Dowbor, economista e professor de pós graduação da PUC-SP, formado pela Universidade de 
Lausanne, Suíça e doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de 

Varsóvia, Polônia. https://dowbor.org/ladislau-dowbor/ 
 
3 Evelin Bonfim, jornalista e consultora em finanças pessoais da jornada para mulheres, pós graduada em 
Análise Econômica. https://evelinbonfim.com.br/ 
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consultor financeiro4; Bia Santos, administradora e CEO da Barkus Educacional5; Vivian Rodrigues,            
planejadora financeira com certificação CFP e fundadora do canal Papo de Valor6 e Amanda Dias,               
jornalista e fundadora do canal Grana Preta7. 

 
As análises dos especialistas apresentam desafios que vão além da educação financeira e com              

diferentes pontos de vista. Representando a academia, contamos com a participação de um             
economista com longa experiência acadêmica e com contribuições relevantes em agências           
internacionais, como a OCDE, no desenvolvimento de políticas públicas no Brasil e no exterior. Logo,               
um profundo conhecedor da realidade política e econômica do Brasil.  

 
Representando os influenciadores e educadores financeiros, contamos com a participação de           

cinco profissionais com diferente formação acadêmica e que atuam como consultores financeiros em             
vários estados do país (Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo). Entre eles, uma                 
jovem administradora, de 24 anos. Quando foi instituída a Estratégia Nacional de Educação             
Financeira, ela ainda cursava o ensino fundamental e teve a oportunidade de desenvolver atividade              
escolar sobre o tema, não diretamente proposto pelo programa ENEF, mas com aproximação e              
familiaridade muito precoce sobre a implementação da ENEF. Atualmente, lidera uma startup de             
educação financeira. 

 
 

4.1 Pesquisa online com consumidores 
 
 As questões propostas na pesquisa online foram direcionadas para o conteúdo de educação             
financeira oferecido pelos bancos. Diante disso, o objetivo foi avaliar qual o grau de familiaridade               
que os consumidores possuem sobre o conteúdo oferecido nos canais dos bancos e como essas               
informações influenciam a tomada de decisões dos usuários. A pesquisa ficou disponível no período              
de 01/09/2020 até 30/09/2020 e obteve respostas de 975 entrevistados de todo o Brasil.  
 

4 Fred Marques, psicólogo e consultor financeiro, especialista em gestão de investimento pela Universidade de 

Genebra e Financer Banking Investiment PUC-RS https://www.instagram.com/ofredmarques/?hl=pt-br 
 
5 Beatriz Santos, administradora, CEO da Barkus Educacional, graduada pela UFRJ e pós-graduanda em 
História e Cultura Africana e Afro-brasileira pelo Instituto Pretos Novos https://barkus.com.br 
 
6 Vivian Rodrigues, engenheira e planejadora financeira, certificada pela Certified Financial Planner (CFP), 
consultora de investimentos pela CVM e fundadora do canal https://papodevalor.com.br 
 
7 Amanda Dias, jornalista econômica, consultora financeira, pós-graduanda em gestão financeira e fundadora 
do canal grana preta https://www.instagram.com/granapretaoficial/?hl=pt-br 
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Explorou-se o grau de conhecimento que o consumidor possui sobre educação financeira e             
como avalia a sua situação financeira atualmente e posteriormente. Essas questões foram            
direcionadas para a experiência dos consumidores com o conteúdo de educação financeira oferecido             
pelos bancos. Isto é, se recebeu orientações do banco em que possui conta; como é a relação de                  
comunicação com o banco; se acredita que as ações do banco contribuem para melhorar a sua vida                 
financeira; quando foi a última vez que consultou informações sobre educação financeira nos canais              
do banco e qual a diferença entre o conteúdo oferecido pelos bancos e por outras fontes de                 
informação.  
 

As condições de anonimato dos entrevistados foram preservadas e as perguntas sobre            
investimentos e crédito foram apresentadas como opções de múltipla escolha para os tipos de crédito               
e investimentos. Nesse contexto, as questões exploram apenas as orientações fornecidas pelos            
bancos em seus canais de atendimento. No caso do crédito, além da consulta sobre as modalidades                
contratadas, foi questionado se o banco apresentou propostas para renegociar as dívidas.  
 

As questões finais buscam uma reflexão sobre o conteúdo das informações sobre educação             
financeira propostas pelos bancos. Isso ocorre no sentido de questionar se eles contribuem para              
evitar o endividamento, além de qual a avaliação de desempenho é atribuída e se a linguagem sobre                 
o tema é de fácil compreensão.  

 
A pesquisa alcançou todas as regiões do país, com destaque para o estado de São Paulo com                 

61% dos entrevistados. O grupo apresenta os seguintes destaques sobre o perfil dos entrevistados,              
23% possui idade entre 36 e 45 anos; 52% das respostas foram feitas por mulheres e 52% dos                  
participantes são casadas(os), 39% possuem ensino superior completo. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Perfil dos entrevistados  
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 Origem dos entrevistados

Destaque para S. Paulo com 61% dos 
entrevistados 

Faixa Etária 

 

Gênero 

 

Estado civil 

 

 Nível de escolaridade

 



 

 
 

Para 79% dos entrevistados, a educação é uma forma de planejar tudo que envolve o uso de                 
dinheiro. Sobre a avaliação da própria situação financeira, 33% admitem que conseguem pagar as              
contas, mas nunca sobra nada mesmo economizando nos gastos. Em segundo lugar, 28% admitem              
que conseguem controlar os gastos e guardar uma parcela do salário; 8% se declaram              
completamente endividados; 4% estão vivendo uma situação muito difícil com perda de emprego e              
dificuldades para pagar as dívidas. A íntegra com as respostas das 14 perguntas com múltipla escolha                
encontram-se no anexo I. 

  
As respostas que mais se destacaram na pesquisa apontam um baixo interesse dos             

consumidores sobre o conteúdo sobre educação financeira oferecido pelos bancos. Para 75% dos             
entrevistados não foi possível avaliar o conteúdo oferecido pelos bancos, pois não conhecem as              
informações. Sobre a facilidade de compreensão pela linguagem utilizada, 67% alegaram não ter             
como responder por não utilizar o conteúdo. 

 
Apesar de 63% dos entrevistados informarem que nunca procuraram informações sobre           

educação financeira nos canais dos bancos, ao serem questionados se já receberam alguma             
informação sobre o tema, 41% dos participantes alegaram nunca ter recebido, mas terem             
conhecimento que o banco possui conteúdo no site e no aplicativo. Entretanto, 39% responderam              
que desconhecem a existência de conteúdo sobre educação financeira nos canais dos bancos.  

 
Para 41% dos entrevistados, as ações de educação financeira promovida pelos bancos não             

contribuem para melhorar a sua vida financeiramente, porque os bancos priorizam que seja             
contratado mais crédito. Outros 24% disseram que não utilizam e, para 21%, os bancos deveriam               
informar os riscos, pois, assim, evitaria o uso indevido de crédito. 
 

Sobre o uso de crédito bancário, 53% informam não ter nenhuma dívida bancária e 32%               
afirmam ter operações de crédito, mas estão pagando em dia. Por outro lado, 8% possuem crédito                
com várias dívidas em atraso. Entre as linhas de crédito mais indicadas pelos entrevistados, 51%               
afirmam não ter nenhum tipo de crédito; 22% possuem dívidas com cartões de crédito; 19%               
possuem crédito consignado; 14%, crédito pessoal em conta corrente; 11%, crédito imobiliário e             
7%,  financiamento de veículos. 

 
A maioria dos entrevistados (60%) informou não ter dívidas para renegociar com o banco.              

Para 16%, as dívidas foram renegociadas em novo contrato. Entretanto, para 9% dos entrevistados              
não foi possível fazer um acordo com o banco e 6% renegociaram as dívidas, mas estão em atraso                  
novamente. 
 

Se as informações sobre educação financeira do banco contribuem para evitar o            
superendividamento, 46% dos entrevistados acreditam que não, e apontam que o banco prioriza que              
se contrate cada vez mais crédito. Já 24% não sabem avaliar, pois não usa crédito e 21% acreditam                  
que o banco deveria informar os riscos, pois isso evitaria o uso indevido de crédito. 

15 
 



 

 
 

 
Na avaliação dos entrevistados sobre o conteúdo de educação financeira dos bancos, para             

75% não é possível avaliar, pois não conhece. Dos que já utilizaram, 8% acham regular, 6% acham                 
bom  e 6% consideram ruim. 
 

Sobre a linguagem utilizada pelo banco para falar de Educação Financeira se é de fácil               
compreensão, 67% não soube avaliar, pois não utiliza. Já 12% acham que é fácil, mas tem algumas                 
dificuldades com termos sobre investimentos. Contudo, 8% não entendem o que está disponível nos              
canais do banco e acredita que não se aplica a sua realidade, enquanto 7% conseguem se organizar                 
com os exemplos e clareza das informações do banco. 
 

Talvez faça sentido que para cerca de 80% dos entrevistados, a maioria desconheça o              
conteúdo oferecido pelos bancos ou apesar de saber da existência, não demonstra interesse nas              
informações disponíveis. Isso ocorre não somente por desconhecimento, mas por desconfiança de            
que o conteúdo vindo dos bancos seja destinado para atender aos interesses dos próprios bancos.  

 
O conflito de interesse é uma variável constante nesse processo. Por exemplo: como o banco               

vai dizer que não se deve usar crédito desnecessariamente, se ele lucra com isso? Em outro caso,                 
como poderia ser exposto que o seguro oferecido em nome da minha segurança, na verdade é para                 
cumprir a meta de vendas do gerente? Ainda, mais um exemplo, de que forma expor que investir em                  
determinado ativo não é para trazer a melhor rentabilidade para o consumidor, mas sim, atender os                
interesses estratégicos de investimentos das carteiras dos bancos? Tudo pode ser oferecido omitindo             
e mascarando os interesses.  

 
Portanto, é preciso discutir a educação financeira para o setor bancário e estabelecer padrões              

que neutralizem a influência dele na tomada de decisões dos consumidores. Com isso, eliminar as               
facilidades mascaradas e oferecidas como benefícios para manter uma fidelização viciada e tóxica que              
deixa o consumidor achando que fez a melhor escolha. É preciso ter transparência para ganhar na                
competitividade, oferecer o melhor ao seu cliente e não apenas um descontinho em uma taxa               
vinculada a um título de capitalização empurrado como investimento. 

 
Contudo, o que realmente acontece é a liberação automática de uma linha de crédito com a                

disponibilização imediata. Com isso, o consumidor se sente prestigiado com tanta facilidade de             
acesso, que nem se preocupa se outra instituição financeira tem algo melhor, um crédito mais barato.  

 
A facilidade na emissão da fatura do cartão de crédito, caso não seja possível fazer o                

pagamento integralmente, vem de forma que o banco oferece no histórico as opções de              
parcelamento e é só escolher e pagar o valor correspondente e está resolvido. Nessa situação, a                
facilidade desvia a atenção sobre a taxa de juros. Além disso, não permite a reflexão de que outra                  
empresa pode oferecer um crédito mais barato. Dessa forma, a praticidade e comodidade oferecida,              
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retira a capacidade de refletir e interromper o processo e encontrar uma situação melhor. Por isso,                
não é um sinal de um banco que está ao seu lado.  
 
 

4.2 Avaliação de conteúdo 

 
No levantamento realizado nos canais dos nove bancos, foi encontrado um grande volume de              

iniciativas e produção de conteúdo diversificado, classificados como material de educação financeira.            
Mas somente alguns bancos sinalizam, na página inicial, o acesso ao ambiente identificado como              
educação financeira. Assim, muitas informações estão pulverizadas nas diversas sessões de produtos            
dos bancos. Em alguns casos os conteúdos podem ser confundidos como publicidade do banco e não                
como informação de educação financeira.  

 
Muitas atividades e materiais são segmentados por perfil de público (crianças, idosos, jovens).             

Também há relatos de iniciativas externas com parcerias com instituições de ensino e especialistas              
em economia e educação financeira; desenvolvimento de aplicativos que são pensados na            
organização dos gastos e como investir; planejamento financeiro, jogos interativos. Há universidade            
própria que atua na formação de colaboradores e também na educação financeira.  

 
A oferta de conteúdo de informações sobre educação financeira disponibilizada pelas           

instituições financeiras atendem às recomendações do Banco Central, através do Comunicado           
n°34.201/20198. Esse comunicado estabelece os princípios para a promoção da Educação Financeira            
para que se assumam responsabilidades crescentes com alinhamento dos conceitos sobre cidadania:            
poupança; planejamento familiar, uso consciente dos serviços financeiros. Além disso, para que haja             
alinhamento com os princípios que devem nortear a execução: valor para o cliente; amplo alcance               
para garantir o acesso aos seus clientes; adequação e personalização; avaliação e aprimoramento,             
mensurar a efetividade das ações.  
 

Todos os bancos avaliados apresentam conteúdo voltado para a Educação Financeira nos            
sites; canais de redes sociais; internet banking e aplicativos. O volume de informações é bastante               
expressivo e diversificado. Entretanto, há uma assimetria muito grande na disponibilidade de            
materiais, com alguns bancos possuindo pouca disponibilidade de materiais e ausência de resultados             
alcançados.  
 

A metodologia para avaliação considerou a facilidade de acesso e a disponibilidade dos             
materiais nos canais digitais (aplicativo e sítio eletrônico institucional) e a forma como o conteúdo               
está organizado e a disponibilidade de materiais ao público alvo (consumidores, estudantes,            
colaboradores). Não foi avaliado o conteúdo do material, por não ser objetivo da pesquisa avaliar a                
questão pedagógica ou nível de adequação ao tema.  

8 Banco Central – Comunicado n°34.201/2019 
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Todos os nove bancos pesquisados (Banco do Brasil; Bradesco; BTG Pactual; BNDES; Banco             

BV; Caixa; Itaú; Safra e Santander) disponibilizam conteúdos sobre educação financeira através de             
pelo menos uma das seguintes ferramentas: cartilhas; palestras e workshops; vídeos; treinamento de             
colaboradores; oficinas, cursos presenciais e online.  
 

Uma informação muito relevante e que estabelece indicadores de avaliação e, também, que             
relaciona a atividade de aprendizagem aos resultados operacionais do banco foi encontrada em             
apenas uma ocorrência realizada pelo Itaú-Unibanco. A informação disponibilizada pelo Itaú-Unibanco           
apresenta metas de alcance, uma iniciativa que precisa ser contemplada em qualquer programa que              
se propõe a gerar mudança de comportamento e impacto, além de uma iniciativa que precisa ser                
copiada e seguida por todas as instituições financeiras. 

 
Entre os conteúdos pesquisados, buscou-se a abordagem dos seguintes temas: planejamento           

financeiro; previdência; funcionamento de operações bancárias; investimentos; risco de crédito;          
relação com crédito; poupança; como se relacionar com bancos; dicas de como sair do              
endividamento; produtos oferecidos pelos bancos; funcionamento de seguros e dicas de como lidar             
com a crise atual. 
 

Tabela 1 – Resumo dos principais conteúdos localizados nas redes sociais do banco 
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Conteúdo sobre Educação 

Financeira 

Bradesco Ita

ú 

BB Caixa Santande

r 

Safr

a 

Banco 

BV 

BNDES BTG 

Pactual 

Cartilhas  x   x     

Palestras/ Workshops x x       x 

vídeos x x  x x   x x 

Treinamento de 

colaboradores 

 x       x 

Destaque home page para 

EF  

x  x  x x   x 

Cursos x        x 

Assuntos Abordados        

Planejamento Financeiro  x x x x x  X  x 

Previdência  x x x   x X  x 

Funcionamento Operações 

Bancárias  

x  x x x   x x 

Investimento  x x x x x x    

Risco de Crédito         x 

Tipos de Crédito  x x x x x     

Poupança  x x x x x x    



 

 
 

 

Ações propostas no relatório anual dos bancos 2019 
 
O Banco do Brasil destacou o tema nos desafios em sustentabilidade, os quais estão              

estruturados sob os cinco pilares dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como o             
desafio 8, que estabelece: aprimorar o papel do Banco do Brasil como orientador para a Educação                
Financeira. 

 

O Bradesco destacou várias iniciativas de educação financeira, iniciando pelas “Jornadas de            
aprendizagem”, a Unibrad digital (disponível em Unibrad.com.br). Nela, o banco estabeleceu a meta             
de 80% de capacitação de colaboradores. Ao longo do ano de 2019, o banco realizou 2.780 cursos                 
com participação equivalente a 84% dos funcionários, com mais de 1 milhão de participantes (206 mil                
presenciais e 829 mil via web) e com recursos investidos na Unibrad no valor de R$200 milhões. O                  
grupo Bradesco Seguros ressaltou que o equilíbrio das finanças é fundamental para a qualidade de               
vida. Além disso, o banco disponibiliza simuladores de seguros de vida, plano de previdência, entre               
outros. Em 2019, o Bradesco treinou 12.371 funcionários em educação financeira e a meta para 2020                
é de 10 mil profissionais. Já a Unibrad, em 2019, promoveu ações em 397 comunidades e beneficiou                 
2,4 mil pessoas. 

 
O Itaú destacou a criação de um podcast direcionado para os investidores buscando             

contribuir com educação financeira, o Investcast, com duração média de 10 minutos e divulgado              
mensalmente. O podcast, em 2019, alcançou 10 mil reproduções.  

 
O Santander, em 2019, desenvolveu ações de educação financeira que alcançaram 28 mil             

participações, com participação de não clientes. Um crescimento de 60% em relação ao ano anterior.               
O banco lançou a ferramenta On para auxiliar no diagnóstico e gestão financeira e obteve 73 milhões                 
de acessos em 2019. 

 
Para evitar a inadimplência, o banco informa que definiu limites de crédito que consideram a               

renda e a capacidade de pagamento de cada pessoa. Por meio da Accenture, o banco desenvolve o                 
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Como se relacionar com 

bancos  

  x       

Dicas de como sair do 

Endividamento  

x x  x x     

Produtos oferecidos pelos 

bancos  

x  x x x x    

Relação com Crédito  x x x x x     

Funcionamento de Seguros  x  x       

Dicas de como lidar com a 

crise atual/ coronavirus  

    x     



 

 
 

Programa Parceiros em Ação, promovendo a capacitação em educação financeira para           
empreendedores, clientes e não clientes de regiões onde o Prospera Santander Microfinanças está             
presente.  

 

4.2.1 Conteúdo sobre educação financeira disponíveis nos canais e redes sociais  

 

Banco Itaú 
1.Materiais para leitura: são acessíveis e o conteúdo das cartilhas são temáticos:            

“Planejamento Financeiro” (que explica a importância da análise do balanço familiar); “Estratégia de             
Educação Financeira do Itaú Unibanco” (com o objetivo de compartilhar as iniciativas do banco sobre               
o tema); “Dinheiro e Escolhas” (esse é um estudo conduzido pela Studio Ideias sobre comportamento               
e decisões financeiras); “Consumir e Poupar”; “Use Bem Seu Dinheiro”; “O Melhor Crédito para              
Você”; “Saia do Vermelho”; “Conta Corrente e Cartão de Débito”; “Família e Dinheiro”; “Sobrou              
Dinheiro, e Agora?”; “A Árvore dos Sonhos”, “Como Falar de Dinheiro com as Crianças”. Entretanto,               
observamos que nenhuma delas estão em destaque no blog de Educação Financeira do banco, nem               
na página inicial do blog de educação financeira. 
 
Em seu blog, o banco dá dicas a partir de materiais de leitura sobre os assuntos: Crédito Inteligente;                  
Tempos Incertos (que aborda o tema da pandemia); Endividamento; Controle de Orçamento e             
Controle da Vida Financeira  
 

2.Palestras e Workshops: O banco oferece palestras para clientes em vários segmentos. São             
ofertadas pelo Itaú Social oficinas sobre o uso consciente do dinheiro com jogos interativos para               
jovens de 14 a 25 anos. Além disso, o Instituto Unibanco tem participação na Estratégia Nacional de                 
Educação Financeira. Em 2013 a instituição passou a apoiar o LABMEC Estúdio de Finanças da PUC                
RS que tem os seguintes objetivos: capacitação de estudantes para prestação de aconselhamento             
financeiro à comunidade; visitas guiadas de escolas de 1° e 2° grau ao estúdio de finanças para                 
participação de palestras e atividades de planejamento financeiro pessoal; circuito de palestras e             
cursos para o público adulto. 
 

3.Vídeos e Podcasts: No canal do Youtube do Itaú, com pouco mais de 1 milhão de                
inscritos, o banco aborda o tema de Educação Financeira para jovens adultos e crianças, com playlists                
que ao todo contam com 23 vídeos: “Uso Consciente do dinheiro”; “Educação Financeira” (que ensina               
as crianças de onde vem o dinheiro e valor do dinheiro); “Proteja o que realmente importa” (explica                 
os vários tipos de seguros e quando usá-los); “Converse com o Itaú” (apresenta dicas de como                
realizar um planejamento financeiro; como investir; a importância da previdência; o que é cheque              
especial, empréstimo pessoal, juros e prazos). Além disso, há o apanhado de vídeos que ensinam o                
público a declarar o imposto de renda e muitos vídeos da plataforma explicando e ensinando os                
consumidores a usar e solicitar os produtos oferecidos pelo banco. O banco, em seu blog, fornece                
uma playlist do podcast com reflexões sobre finanças que aborda o tema da pandemia relacionando-a               
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com a crise financeira e nos negócios do indivíduo, tema que tem grande relevância pelo momento                
em que vivemos hoje. 
 

4.Treinamento a colaboradores: O Itaú oferece palestras aos seus colaboradores. O banco            
pontua que já foram abordados temas ligados ao planejamento, consumo, endividamento, uso            
adequado do crédito, poupança e investimentos no novo cenário de juros.  
 

5.Cursos presenciais: Os cursos são focados em colaboradores que têm contato mais direto             
com os clientes. O banco também revela que os temas de educação financeira foram inseridos na                
formação de gerentes regionais, novos colaboradores, trainees e estagiários.  
 

6.Cursos à distância: O banco informa que desde o seu lançamento, em 2010, e até março                
de 2013, cerca de 80 mil colaboradores realizaram ao menos um dos sete cursos disponíveis, os quais                 
promovem a reflexão sobre a forma como as pessoas consomem, gerem suas finanças e se               
aproximam de seus projetos de vida. O Itaú possui também o “Fique OK”, um canal de RH que presta                   
atendimento telefônico gratuito a todos os funcionários com orientações relacionadas a problemas            
financeiros. Colaboradores voluntários participam de oficinas sobre o uso consciente do dinheiro com             
jovens de ONGs e escolas públicas. 

 

O Itaú apresenta os seus compromissos e metas de cidadania financeira (disponível em:             
https://www.itau.com.br/sustentabilidade/compromissos/cidadania-financeira/) que apresenta as    
ações para promover a satisfação do cliente com o banco e sua vida financeira. São elas: 
 
Gestão financeira e digital para 2020: Engajar 2 milhões de clientes até 2020 no uso recorrente da                 
ferramenta de gestão financeira “Minhas Finanças”. 
 
Prevenção ao endividamento: Converter através de abordagem preventiva 1,2 milhões de clientes            
não inadimplentes em situação crítica de endividamento.  
 
Inclusão financeira: Incluir 5 milhões de consumidores em uma plataforma de serviços financeiros de              
baixo custo até 2021. 
 
Renegociação de dívidas: Aumentar em 35% a renegociação para clientes que estão em atrasos com               
taxas e descontos diferenciados, por estarem em condição de superendividamento, até 2020. 
 
Orientação Financeira: Disponibilizar aos clientes a pós-renegociação e conteúdo de organização           
financeira até 2020. 
 
Apoio ao reequilíbrio financeiro: Construir até 2020 um processo de reinserção de clientes             
inadimplentes ao ciclo de crédito. 
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Bradesco  
 
1.Materiais de Leitura: No link de acesso à Educação Financeira são oferecidos vários             

conteúdos com dicas sobre diversos temas: “Aprenda a Economizar”; “Crédito Responsável”; “Educa            
Kids” e “Planeje suas conquistas” (com conteúdo sobre a reforma da previdência, viajar para fora,               
psicologia econômica e renda variável).  

 
2.Palestras e Workshops: O Bradesco criou a Universidade Corporativa Bradesco, Unibrad,           

transformando a área de treinamento do banco em universidade para trabalhar a capacitação dos              
colaboradores. Entre suas diversas iniciativas destaca-se a atuação em parceria com a Fundação             
Amazonas Sustentável (FAS), que promove o empreendedorismo e educação financeira em 16            
unidades de conservação no Amazonas, com 40 mil pessoas. O banco destaca a Semana Nacional de                
Educação Financeira, nesse período a Organização Bradesco ofereceu aos seus mais diversos públicos             
palestras presenciais; treinamentos à distância; promoção do canal Viva Bem e do Portal de Educação               
Financeira; vide treinamento; consultoria com profissionais especializados Certified Financial Planner          
(CFP) e a promoção da Biblioteca Digital e do Aplicativo Mobile “b.quest”. Nessas soluções de               
aprendizagem, o banco registrou entre público interno e externo, mais de 127.078 acessos e              
participações. 

 
3.Vídeos: O canal no Youtube do Bradesco possui 3,75 milhões inscritos. Na lista de              

reprodução “Educação”, possui uma websérie com quatro episódios chamada Finanças é Mara,            
apresentada pela Mara Luquet (jornalista especializada em finanças e economia). Abordam-se temas            
como controlar as finanças; o que fazer com o 13° salário; como planejar a aposentadoria e como                 
controlar gastos. 

 
4.Treinamento de funcionários: O Bradesco possui um projeto lançado em 2007,           

denominado Voluntários MAIS, onde os participantes praticaram ações sobre os temas de            
Sustentabilidade, Qualidade de Vida e Educação Financeira. Participaram desta ação 1.081 voluntários            
de 14 cidades em 4 Estados, dispostos em 29 equipes ou na categoria de atuação individual. Foram                 
beneficiadas 19 Instituições e mais de 4.900 pessoas. Em abril, foi lançada a solução de               
aprendizagem “Educação Financeira em Suas Mãos”, destinada aos funcionários da Organização, com            
o objetivo de ajudá-los a refletir, administrar suas finanças pessoais e a fazer boas escolhas de                
consumo e de investimentos, além de conhecer e manusear ferramentas que proporcionam um             
melhor controle financeiro. 

 
5.Destaque na página inicial do Banco: O acesso ao Portal de Educação Financeira está              

disponível na página inicial e redireciona o usuário a um conteúdo segmentado nos temas sobre               
Crédito Responsável; Estou no Vermelho; Despesas; Rendimentos; Dinheiro em Família; Meus           
Projetos; Produtos Financeiros e Ferramentas, no qual a UniBrad é gestora do conteúdo, apoiando a               
área de Canais Digitais. Além disso, há o simulador dos sonhos, que simula os gastos e economia que                  
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a pessoa precisa realizar para chegar ao seu objetivo e jogos interativos para que a pessoa                
interessada conheça melhor suas prioridades financeiras. 

 
6.Cursos: O Bradesco oferece cursos à distância e presenciais através da Unibrad e também              

através da Fundação Bradesco, via Escola Virtual (disponível em https://www.ev.org.br/). Esta última            
foi criada em 2001 e é um portal de aprendizagem dedicado a oferecer cursos gratuitos e 100%                 
virtuais em diferentes áreas, tais como Administração; Contabilidade e Finanças; Tecnologia;           
Desenvolvimento Pessoal e Profissional e Educação 
 
Banco do Brasil 
 

1.Materiais para Leitura: O banco oferece três livretos digitais: o "Banco Simples Assim”             
(que mostra como funcionam os bancos; porque os bancos são importantes; produtos bancários;             
tipos de conta; cartões de crédito; tipos de créditos; investimentos e seguros); “Saúde financeira não               
tem preço” (esse material aborda o tema com exemplos e depoimentos de pessoas reais, ensinando               
como organizar seu orçamento; a importância de poupar; uso responsável do crédito e produção e               
consumo) e, por fim, o “Dicionário do Deseconomês” (surgiu com o objetivo de descomplicar termos               
do mercado financeiro, valendo-se, para isso, das ferramentas da linguagem simples e criatividade).             
Outra iniciativa, que recebe apoio da Fundação BB, é a revista em quadrinhos “Conectados”, que está                
sendo distribuída para as escolas públicas dos municípios beneficiados com o projeto Nossa Feira              
Popular e Solidária. O objetivo da publicação é promover a educação financeira e digital para o                
público infanto-juvenil de forma lúdica, por meio de histórias que retratam os benefícios da utilização               
dos meios digitais de pagamento. 
 

2.Vídeos e Podcasts: No canal do YouTube com cerca de 662 mil inscritos, o Banco do                
Brasil oferece o “InvesTalk”; “Investimentos e Educação Financeira” e “Economia e Mercado”. Essas             
são três listas de reprodução sobre investimentos disponíveis na plataforma digital, a qual busca              
tratar de assuntos direcionados a investidores sobre conteúdos que vão desde cenários econômicos             
até carteiras sugeridas. Ainda no campo de investimentos, o banco teve uma transmissão que tratou               
sobre o assunto, com dicas voltadas à diversificação de investimentos. Na playlist ”Valorize seu              
talento”, o professor Enio Mussara enviou um vídeo para passar adiante o conhecimento que ele               
possui sobre Educação Financeira. 
 

3.Treinamento de Funcionário: No projeto Educação Financeira no “Moradia Urbana com           
Tecnologia Social”, funcionários voluntários do Banco do Brasil foram capacitados para atuarem como             
educadores financeiros junto aos moradores dos empreendimentos. Com isso, difundiram-se hábitos           
saudáveis para o manuseio do dinheiro, tais como fazer o controle de gastos e aprender a                
economizar com o objetivo de concretizar sonhos. 
 

4.Destaque página dos Bancos e Aplicativos: O banco em produtos e serviços possui a              
aba de Educação Financeira. Nela, é possível encontrar além das cartilhas citadas anteriormente, a              
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sugestão do banco para conteúdos externos sobre o assunto, são eles: “Estratégia Nacional de              
Educação Financeira” (do Vida e Dinheiro e Banco Central); “Cidadania Financeira” (da ABECS);             
“Cartão de Crédito” (do BM&FBOVESPA); “Educação Financeira” (da FEBRABAN); “Meu Bolso em Dia”             
(do SEBRAE); “Sei Controlar Meu Dinheiro, Sei Planejar, Sei Empreender, Sei Comprar, Sei Unir              
Forças para Melhorar” e “Compras Governamentais”. Além disso, jogos para celular, como “Desafio             
Espacial”; “Lança Moedas” e “Em Busca dos Sonhos”. Junto a isso, há o “Minhas Finanças”, o qual é o                   
gestor de orçamento pessoal do Banco do Brasil e que cadastra automaticamente os seus              
rendimentos e seus gastos em categorias do seu interesse. O Banco também possui o portal "Tá na                 
Hora” que diz que você pode fazer a gestão do dinheiro, de forma simples, além de encontrar opções                  
de planejamento, aprendizado e realização de objetivos, usando corretamente as receitas pessoais.            
Por fim, há artigos especializados e uma ferramenta gratuita para controle das finanças. Porém, até o                
dia que escrevemos esse material, o portal “Tá na Hora” estava com erro ao abrir.  
 

5.Cursos: O projeto “Não sou Gabriela - Formação em Educação Financeira Comunitária” é             
uma iniciativa desenvolvida para mulheres em situação de vulnerabilidade social e que são             
responsáveis pelo sustento da família. A capacitação é organizada em encontros semanais e as              
mulheres são estimuladas a rever os hábitos de consumo e a poupar. Além disso, há a cartilha de                  
Educação Financeira do Moradia Urbana com Tecnologia Social (MUTS), um curso dividido em três              
módulos: “Eu Consumidor”; “Mudança” e “Eu Poupador”. Essa iniciativa tem como objetivo            
conscientizar os participantes sobre a importância do planejamento familiar, tornando-os          
responsáveis pelas decisões que envolvam seu próprio dinheiro, além de adoção de atitudes que              
garantam o bem-estar financeiro. 
 
Caixa 
 

1.Materiais para Leitura: O banco possui três cartilhas para downloads: “Fundamentos da            
Educação Financeira” (nessa planilha você encontrará informações básicas sobre Educação          
Financeira; Dinheiro; Bancos; Crédito; Poupança, Investimentos e outros); “Planejamento Financeiro          
Familiar” (essa planilha ensina a organizar o orçamento familiar; manter o controle sobre a renda da                
família; endividamento; aspectos comportamentais; endividamento e poupança, além de fornecer          
uma planilha de planejamento orçamentário) e “Como usar bem o seu dinheiro” (que aborda temas               
como microcrédito; juros; quando e como usar o crédito; como funciona os bancos e como lidar com                 
as dívidas). 
 

2.Palestras e Workshops: Em 2019, a Caixa realizou uma palestra no auditório do Procon              
de Taubaté em parceria entre a Secretaria de Administração e Finanças e a Caixa Econômica Federal                
dentro da 6ª Semana Nacional de Educação Financeira. O objetivo foi apresentar, aos servidores,              
dicas a respeito de planejamento e disciplina na elaboração do orçamento familiar. A ideia é formar                
agentes multiplicadores para disseminar a cultura de organização financeira.  
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3.Vídeos e Podcasts: Em sua página no YouTube, a Caixa possui 631 mil inscritos e               
disponibiliza vídeos que abordam a Educação Financeira. Também, em uma playlist, a Caixa dá dicas               
por meio de vídeos curtos e de fácil acesso sobre: “Como proteger sua conta na internet”; “Qual o                  
investimento mais tradicional”; “Como utilizar o internet banking”; “Como fazer seu dinheiro render”;             
“Controle de gastos”, “Movimentação do dinheiro com segurança e agilidade”. Além disso, no canal é               
possível encontrar dois vídeos denominados “Agora sim”, os quais tratam do cheque especial e              
oferecem dicas para empresas. Junto a isso, há a playlist “Caixa ensina”, que explica ao consumidor                
como negociar; ter crédito; informações sobre juros; aprender a gastar e Independência Financeira.             
Por fim, há outra playlist com sete vídeos que ensina a ajudar o “Caixa Tem”, o qual é o intermediário                    
dos beneficiários do auxílio emergencial. 
 

4.Destaque página do Banco e Aplicativos: O banco oferece uma plataforma em sua             
página inicial que chama atenção para Educação Financeira com o jogo interativo “CAIXA de              
descobertas”. Trata-se de uma iniciativa da Caixa para propagar o tema educação financeira por meio               
de atividade recreativa e educativa para as crianças, também fornece materiais de apoio, que são               
planilhas para organização de orçamento. Destacam-se, também, as aulas para indivíduos e            
empresas. Por fim, no aplicativo da Caixa é possível, também, consultar financiamentos e             
empréstimos. 
 

5.Cursos: O Banco disponibiliza aulas por meio de leitura ou vídeos com os temas: “Conceitos               
Básicos de Educação Financeira”; “Como atravessar a crise”; “Cuide do seu dinheiro”; “Saia do              
vermelho”; “Planeje o seu futuro” e, para empresas, “Noções de Educação Financeira”; “Controle             
suas Finanças”, “Investimento e Crédito”. Há também o curso "Microcrédito Consciente", do SEBRAE,             
o qual é para quem está pensando em começar seu negócio ou já é um microempreendedor. 
 
Santander  

1.Material para leitura: O Santander disponibiliza sete cartilhas sobre orientações de           
Educação Financeira: “Como planejar e organizar as contas” (que serve para visualizar onde está              
colocando seu dinheiro hoje facilita tomar decisões e planejar o futuro); “Como organizar e quitar               
suas dívidas” (que mostra como com planejamento e disciplina é possível transformar um saldo              
negativo em saldo positivo); “Tipos de contas bancárias”; “Empréstimo, financiamento e consórcio”            
(tem a intenção de mostrar que quando usados com planejamento e consciência, esses produtos são               
importantes aliados da sua vida financeira); “Como poupar para realizar sonhos e prosperar” (que              
promete mostrar o caminho para formar uma reserva financeira para projetos de vida no curto,               
médio e longo prazos.) e “Como proteger suas conquistas para driblar os imprevistos”. Por fim, há,                
também, a cartilha “Viver no presente e prosperar no futuro”, a qual ensina o leitor a planejar no                  
agora para ter uma vida futura saudável. 
 

2.Palestras e Workshops: O Santander Brasil participou da 6ª Semana Nacional de            
Educação Financeira (Semana ENEF) com ações para orientar e capacitar a população para uma boa               
relação com o dinheiro. O banco cita em suas ações sobre Educação Financeira que realiza               
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palestras de educação financeira para os funcionários de empresas que mantêm a folha             
de pagamento com o banco. Além disso, em 2018, o material utilizado pelos palestrantes foi               
reformulado e mais de 6 mil pessoas tiveram acesso a esse conteúdo. Desde 2015, os voluntários do                 
Programa Escola Brasil (PEB) realizam palestras de educação financeira nas escolas públicas            
parceiras. Foram criadas atividades buscando abranger não só os alunos, mas também equipe             
escolar, pais e pessoas da comunidade. Uma delas é a palestra Educação Financeira na Comunidade               
Escolar, reconhecida em 2018 pela Estratégia Nacional de Educação Financeira com o selo ENEF. O               
crédito a empreendedores atendidos pelo Prospera Santander Microfinanças é acompanhado de           
orientação durante todo o período de concessão. Ademais, clientes e interessados podem assistir às              
palestras realizadas pelos agentes da Prospera, sobre noções básicas de educação financeira, as             
quais podem ser aplicadas tanto ao negócio quanto à vida pessoal. 
 

3.Vídeos e Podcasts: O portal de Educação Financeira do Banco possui vídeos sobre como              
chegar no fim do mês com as contas em dia; se prevenir ou sair do endividamento; “faça do crédito o                    
seu aliado” e dois vídeos que estão ligados a segurança financeira e como o planejamento financeiro                
e o foco possibilitam a realização de sonhos. Em seu canal do YouTube com cerca de 721 mil                  
inscritos, o banco explica o que é CDI, IOF e CDB na playlist denominada Traduzindo Banco. No canal                  
também tem uma orientação financeira com seis vídeos. A “economia em um minuto” apresenta              
vídeos que explicam de forma rápida conceitos macroeconômicos. Por fim, outras playlists abordam             
temas como crédito imobiliário e investimentos 
 

4.Treinamento Funcionários: O Santander investiu em treinamento. Em 2018, 59.319          
funcionários foram capacitados para orientar os clientes sobre o melhor uso dos produtos e serviços e                
4.160 foram treinados em educação financeira pessoal. O curso online Vida Financeira faz parte dos               
treinamentos disponibilizados aos estagiários e funcionários. Nesse curso, são passadas algumas           
orientações para o relacionamento com o cliente e para que os funcionários também tenham uma               
vida financeira saudável, a educação financeira faz parte dos serviços prestados pelo Programa de              
Apoio Pessoal Especializado (Pape). 
 

5.Destaque página do Banco e Aplicativos: A sua home page possui a aba de Educação               
Financeira que é facilmente encontrada na parte de produtos e serviços do banco. Nessa aba há o                 
destaque ao coronavírus relacionado à saúde financeira. Além disso, há o “coaching da             
prosperidade”, o qual visa te ensinar a conhecer suas prioridades financeiras. Já o App On é um                 
aplicativo do Santander que foi a forma que o banco diz encontrar para conectar você à sua vida                  
financeira. Além disso, há um simulador de gastos.  
 

6.Cursos: Como parte da oferta do Santander Negócios e Empresas, o banco conta com o               
Programa Avançar, uma iniciativa que oferece conteúdo online, como cursos; vídeos; notícias e             
eventos presenciais sobre diversas áreas de gestão financeira e estratégia. O banco também destaca              
dois cursos que oferece na página curso online, “vida financeira” e “afinal o que é o crédito”. No                  
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último, você aprende que é crédito, o tipo de crédito certo para cada objetivo e como utilizá-lo de                  
maneira consciente. 
 
Safra  

1.Materiais para leituras: O Safra possui uma central de conteúdo, onde fornece artigos             
que abordam temas sobre Educação Financeira. O banco possui três frentes, entre eles o “Aprender”,               
o qual oferece artigos que explicam o que é e como funcionam os produtos financeiros, entre os mais                  
acessados: “Perfil de Investidor descobrir o meu”; “O que é teto de gastos e como ele impacta o                  
cenário econômico”; “Conheça a LF e as principais características desses ativos de investimento” e              
“Como é a reunião do Copom e as principais características”. Além disso, o banco destaca que tem o                  
potencial de informar o que acontece de mais importante para o mercado. Os textos mais acessados                
sobre a temática são: “União da inteligência artificial com experiência na gestão faz fundo              
quantitativo ganhar tração na crise”; “Selic na mínima como os investimentos de renda fixa”; “Vale               
define que pagará dividendos no mês de setembro”, “Alimentos pressionam inflação e estimativas do              
IPCA para setembro entra em revisão”. E por fim, analisa-se, a partir da macroeconomia, setores e                
empresas e se coloca em pauta a análise de especialidades do banco, as quais são: economia;                
carteira recomendada; análise de ações e análise de fundos imobiliários. Assim, percebe-se que o              
conteúdo de educação financeira do banco é mais voltado para investimentos. 
 

2.Vídeos e Podcasts: O banco possui um canal no YouTube que conta com 20,3 mil               
inscritos. Nele, há vídeos que abordam o tema Educação Financeira e se foca em investimentos com                
playlists denominadas por “Investir é coisa séria”; “Análise de ações”; “Renda variável”; “Conheça os              
COFs do Safra”; “Carteira Recomendada”; “Carteira de Dividendos”; “Fundos de Investimentos” e            
“Razões para Investir”. Além disso, o banco também busca mostrar como se encontra o cenário atual                
com vídeos sobre atualizações de mercado; “no radar”; “especial juros baixos”; “Safra Report” e              
“cenários com Sonia Racy”. 
 

3.Destaque páginas dos bancos: O Safra, na área de investimentos, possui uma central de              
conteúdos para orientar os investidores sobre formas de investir, informar sobre o cenário do              
mercado e análise de especialistas sobre o tema.  
 
Banco BV  
 

1.Materiais para Leitura: O Banco BV disponibiliza em seu meio de comunicação de             
Educação Financeira, artigos sobre: cartões de crédito; crédito com garantia de veículo; crédito             
consignado privado; crédito pessoal; dicas financeiras; financiamentos de veículos; financiamento          
para energia solar; golpes; seguros; produtos do Banco BV e reeducação financeira. 
 

2.Palestras e Workshops: No relatório anual de 2018 do Banco BV, encontramos a seguinte              
iniciativa: cinco colaboradores voluntários certificados dedicaram uma parte do seu tempo durante o             
expediente para oferecer palestras sobre educação financeira para 167 pessoas que são assistidas             
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por três dos projetos sociais apoiados pelo “Nosso programa de investimento social”. Para promover              
o uso consciente da modalidade crédito consignado, o banco ressalta que realizaram várias palestras              
nas empresas conveniadas da carteira de Consignado Privado BV. Nessas conversas, destacaram as             
melhores práticas que observamos em áreas de recursos humanos de organizações de diversos             
setores, dando visibilidade a exemplos positivos de oferta e uso desta modalidade de crédito.              
Organizaram também um encontro com 68 líderes de recursos humanos em várias áreas e vindos de                
todo o Brasil. Nesse evento, os convidados puderam participar de uma oficina na qual foram               
discutidas tendências, inovações e oportunidades do mercado financeiro. Os líderes também puderam            
entender melhor as ações em prol do crédito consciente. 
 

3.Vídeos e Podcast: O banco em seu canal do YouTube com pouco mais de 32 mil inscritos,                 
possui uma playlist “Radar BV”, a qual conta com os economistas do Banco BV, Carlos Lopes e                 
Roberto Padovani. Há também atualizações dos mercados financeiros e uma visão macroeconômica            
dos movimentos que ocorrem durante esse período de pandemia ao redor do mundo.  
 

4.Treinamento de Funcionários: O banco realizou uma palestra sobre educação financeira           
oferecida a 139 funcionários da matriz, em São Paulo, e cujo título foi "Como saí do buraco". 
 

5.Destaque página do banco: O banco destaca em sua home page, o “Blog Invista” que               
traz os artigos que tratam de Educação Financeira com dicas sobre créditos, dicas financeiras,              
seguros e financiamentos. 
 

6.Cursos: O banco possui uma parceria com o Instituto Querô. No dia 18 de maio de 2018,                 
nas Oficinas Querô, profissionais da BV Financeira, do Banco BV, foi dada uma aula que focou na                 
questão da consciência do consumo. Nesse sentido, evitar o endividamento e compartilhar tais             
conhecimentos com o núcleo familiar, levando essa consciência e mensagem para os participantes.             
Após a aula, a BV Financeira fez uma surpresa aos jovens realizando sorteios de brindes promocionais                
para incentivar a participação.  
 
BNDES 
 

O BNDES não atua diretamente com o consumidor pessoa física, apesar de disponibilizar o              
microcrédito, o recurso é operacionalizado por bancos comerciais que lidam diretamente com micro e              
pequenos empreendedores. Em seu canal no YouTube o banco possui 46 mil inscritos e disponibiliza               
diversos conteúdos direcionados ao microempresário e pequeno empreendedor e informações sobre           
como obter financiamento no banco.  
  

1.Cursos: O “Trein@ BNDES” é o curso online gratuito do BNDES sobre as principais linhas de                
financiamento para as micro, pequenas e médias empresas. Ele se constitui por 3 módulos:              
introdutório, conceitual e operacional. 
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 BTG Pactual  
 

1.Materiais para Leitura: O banco tem um blog de leitura que aborda os seguintes temas:               
renda fixa; tesouro direto; fundos; previdência privada e renda variável. Esses temas são             
apresentados por meio de artigos. Destacamos a aba que fala sobre finanças e que traz conteúdos                
sobre educação financeira; controle financeiro; taxa Selic; como aumentar seu score de crédito; o              
que é reserva de emergência; a relação com o dinheiro e felicidade; mercado financeiro; inflação;               
IPCA; juros compostos (ensina a calcular); a diferença entre renda passiva e ativa; planejamento              
financeiro e CDI. 
 

2.Palestra e Workshops: Em fevereiro deste ano, o BTG Pactual organizou o Advisors             
Summit 2020, evento voltado para o profissional do mercado financeiro e clientes finais. Eles              
destacaram o momento atual do Brasil e as fortes tendências para o mercado de assessoria de                
investimentos e contaram mais seus planos para os assessores de investimentos ao longo de 2020.               
Além disso, reconheceram as principais operações contratadas pelo BTG Pactual. Também abordaram            
sobre o Young Leaders, evento organizado pelo BTG Pactual com jovens lideranças convidadas por              
assessores de investimento de escritórios contratados pelo banco. Outro assunto abordado com as             
jovens lideranças foi sobre o trabalho de educação e o impacto desse tema no Brasil e no mundo.                  
Nessa conversa, os participantes puderam trazer um pouco das questões das mudanças de desafios              
que famílias enfrentam ao longo de gerações e como enfrentar isso para manter a coesão e a                 
transmissão de patrimônio. Em novembro de 2019 ocorreu o primeiro Advisors Day, evento             
organizado pelo BTG Pactual para discutir o futuro da profissão do assessor de investimentos no               
Brasil e no mundo. O evento, que aconteceu em São Paulo, contou com a presença de mais de 700                   
profissionais do mercado financeiro e teve sua abertura feita por André Esteves, sócio sênior do BTG                
Pactual. 
 

3.Vídeos: O Canal no YouTube do banco é denominado de BTG Pactual Digital e conta com a                 
marca de 290 mil inscritos. Nele, o banco trata de temas como: LCI, LCA e CDB; Tesouro Direto;                  
Previdência Privada; imposto de renda; fundos de investimentos; produtos para investimentos; ações            
e fundos imobiliários. 
 

4.Cursos: O programa de capacitação empresarial é uma iniciativa com o objetivo de trazer              
uma formação mais voltada para negócios e empreendedorismo para agentes autônomos, além de             
um gestor de patrimônio. Outro programa de treinamento que o BTG Pactual disponibiliza é a               
plataforma online BTG Bankers. Nela, pretende-se fazer com que o profissional possa estudar da              
maneira que ficar mais confortável para ele e ter acesso ao conhecimento do banco. Na carreira de                 
agente autônomo de investimento (AAI) e de gestor, o BTG Pactual convidou profissionais de              
instituições contratadas para uma capacitação especial sobre negócios. A ideia dessa capacitação é             
trazer uma formação mais voltada sobre negócios e empreendedorismo para profissionais que            
costumam ter um viés mais comercial e de relacionamento. Garantindo assim, que as instituições que               
possuem relacionamento tenham mais conteúdo para alavancar seus negócios. 
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4.3 - Posicionamento dos bancos e das instituições reguladoras do sistema financeiro 

 
Para obter um parecer das instituições sobre as diretrizes do Decreto n°10.393/20 de             

regulação e autorregulação do sistema financeiro, foram enviadas cartas aos membros do Fórum             
Brasileiro de Educação Financeira (FBEF); do Banco Central; da Secretaria Nacional do Consumidor             
(Senacon) e da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), com questões referentes ao            
desempenho da Estratégia Nacional de Educação Financeira. O Banco Central e a Febraban             
responderam a pesquisa e a Senacon não se pronunciou.  

 
Os principais bancos também foram consultados sobre os 10 anos de desempenho da             

Estratégia Nacional de Educação Financeira. Foram enviadas cartas aos bancos com um questionário             
com perguntas para tratar da execução e desempenho da ENEF. Até o fechamento deste estudo,               
cinco bancos responderam à pesquisa (Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, Itaú, Safra). Foram             
realizadas mais três tentativas de contato com os bancos BTG Pactual, BV, Caixa e Santander, mas                
não tivemos retorno.  

4.3.1 - Posicionamento do Banco Central sobre a estratégia ENEF  

 
O BC ao destacar a importância da formação de reserva de aposentadoria, via previdência              

privada, parece ter um descolamento da realidade econômica do país, da pobreza excessiva, das              
saídas elitizadas e da realidade atual de inúmeras operadoras de previdência privada que tem              
estimulado os clientes a migrar seu aporte financeiro para outras linhas de investimento por não               
garantir o equilíbrio econômico dos planos oferecidos no passado.  
 

Inicialmente o Banco Central destacou que a resposta foi encaminhada pelos membros            
responsáveis pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, e relembra o conceito de educação             
financeira definido pela OCDE e adaptado à realidade nacional, que estabelece: “A Educação             
Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão               
dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira que com informação, formação e orientação              
claras, adquiram os valores e as competências necessários para se tornarem conscientes das             
oportunidades e dos riscos neles envolvidos e, então, façam escolhas bem informados, saibam onde              
procurar ajuda, adotem outras ações que melhorem o seu bem-estar, contribuindo assim, de modo              
consistente para formação de indivíduos e de uma sociedade responsáveis, comprometidos com o             
futuro.”  
 

O Banco Central ressaltou que o Estado exerce um papel importante sobre educação             
financeira, que vai além da regulação e supervisão das instituições do sistema financeiro,             
destacando a importância da formação de reserva para a aposentadoria de previdência privada de              
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caráter facultativo e cada vez mais relevante e que contribuirá para a elevação da taxa de poupança                 
e expansão do investimento no país 

 
A estratégia instituída em 2010 teve como alicerces a educação financeira e            

previdenciária com a finalidade de contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficácia e              
solidez do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a tomada de decisões conscientes dos consumidores. 

 
O tema Educação financeira desconhecido há uma década, figura como tema           

contemporâneo e transversal e foi incluído na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e             
torna a educação financeira parte da agenda pública nacional dando maior visibilidade ao tema. O               
cumprimento da ENEF deve-se a estrutura de governança estabelecida que envolve 10 órgãos             
públicos e 4 entidades de classe  
 
 Além da promoção da ENEF, novas iniciativas transversais foram criadas como “Vida e             
dinheiro” (disponível em www.vidaedinheiro.gov.br) coordenado de forma centralizada pelo Comitê          
Nacional de Educação Financeira (CONEF) e de forma descentralizada pelos membros em parceira             
formalizadas por meios de acordos. Entre eles está a Associação de Educação Financeira do Brasil               
(AEF-Brasil) uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) responsável pela            
execução da política ENEF com recursos aportados pelas quatros entidades de classe mantenedoras:             
Anbima, B3, CNeg e Febraban. A AEF-Brasil foi responsável pela execução direta das principais ações               
estabelecidas no programa de educação financeira e previdenciária para escolas do Ensino            
Fundamental e Médio e para adultos aposentados e pensionistas, além de mulheres assistidas pelo              
Programa Bolsa Família. 
 

A produção de livros didáticos e formação dos professores foi resultados de atuação             
multidisciplinar dos membros do CONEF em parcerias com o Conselho Nacional de Educação (CNE),              
cinco instituições federais de ensino, entre outros conselhos de educação para assegurar que o              
material didático e a plataforma de formação dos professores estivessem alinhada com as diretrizes              
curriculares e voltados para o interesse público. O mapeamento nacional das iniciativas em 2018              
alcançou 1.300 iniciativas que foram realizadas em conformidade com os objetivos e diretrizes da              
ENEF receberam o selo de certificação ENEF.  
 

Com o novo Decreto n° 10.393/209 que instituiu a Nova Estratégia Nacional de Educação              
Financeira, criou-se o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) e se apresentou uma estrutura              
composta pelas seguintes instituições: BCB; CVM; Previc; Susep; Secretaria Nacional do Tesouro            
(SNT); Secretaria da Previdência da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério do              
Trabalho (SPREV/SEPRT); Senacon/MJSP e MEC. 

9 Decreto n° 10.393/2020 - Institui a nova Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF e o Fórum 
Brasileiro de Educação Financeira - FBEF. 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2020/decreto-10393-9-junho-2020-790298-norma-pe.html 
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A nova ENEF trouxe maior ênfase na execução das ações de forma coordenada em              

detrimento da centralizada. Isso possibilitou a realização de ações conjuntas sem           
prejuízo à execução de ações próprias realizadas pelos membros do FBEF. O FBEF passou              
a ser o colegiado responsável pela governança e pela modernização das ações para             
assegurar a aderência às boas práticas internacionais com a diversidade, qualidade e            
amplitude das iniciativas ofertadas embasadas e refletidas por parte da população           
brasileira.  
 

O FBEF promove a 7° edição da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), de 23 a 29                 
de novembro de 2020, e tem como foco o tema “Resiliência financeira: como atravessar a crise?"                
para refletir sobre o momento de enfrentamento da pandemia. Em 2019, segundo os dados da AEF,                
foram realizadas 15 mil atividades de educação financeira gratuitamente, alcançando 70 milhões de             
pessoas em todo o Brasil. 
 

Para o Banco Central, o caminho iniciado há 10 anos mostrou-se exitoso e longo, com a                
conjugação de esforços de entes públicos, privados e sociedade civil, para alcançar novos patamares              
de educação financeira. Porém, ainda há muito a fazer, visto que o tema é amplo e complexo, com                  
desafios que vão além do endividamento das famílias, com outros temas que exigem igual atenção de                
toda a sociedade. 
 

As principais iniciativas desenvolvidas pelos membros do FBEF, no caso do Banco Central, o              
tema da educação financeira faz parte da estratégia da Agenda BC#, as várias iniciativas estão               
disponíveis no endereço https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira. 

 
A CVM desenvolve ações de educação financeira desde 2007, com a criação do Portal do               

Investidor, institui o Núcleo de Estudos Comportamentais em 2014, entre outras projetos disponíveis             
em www.investidor.gov.br; www.pensologoinvisto.cvm.gov.br;   
www.oecd.org/financial/education/oecd-cvm-financial-education.htm; 
www.labinovacaofinanceira.com 

 
A Senacon, através da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC), oferece cursos             

on-line no âmbito do “Programa Nacional de Educação Financeira para os Consumidores”. A entidade              
também promove a renegociação de dívidas durante a Semana ENEF através da plataforma             
www.consumidor.gov.br e disponibiliza vídeos sobre prevenção e tratamento ao superendividamento          
disponíveis em www.defesadoconsumidor.gov.br/escolanacional/. 

 
SPREV – O Plano de Educação Previdenciária 2020/2021 da Secretária de Previdência conta             

com cursos de Educação à Distância EAD para o público em geral e específicos (para mulheres e                 
servidores públicos) disponível em www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar 
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SNT – O Programa do Tesouro Educacional contempla várias iniciativas, com destaque a             
parceria com Mauricio de Sousa www.embuscadotesouro.tesouro.gov.br/principal e       
www.escolavirtual.gov.br/curso/118 

 
Susep – Desde 2014 a instituição desenvolve iniciativas setoriais voltados para vários            

segmentos de públicos e lançamento do “Portal de Educação Financeira Meu Futuro Seguro” e              
produção do Guia de Orientação e Defesa do Segurado. Disponível em           
www2.susep.gov.br/download/cartilha/cartilha_susep2e.pdf e a Susep possui uma política de        
relacionamento com o cliente, a Resolução 382/2020.  

 

4.3.2 - Posicionamento da Febraban sobre atuação dos bancos estratégia ENEF 

 
A Febraban destaca que as iniciativas desenvolvidas no Brasil ainda são muito            

novas nas áreas de economia e educação. Mas os primeiros sinais foram obtidos em 2017               
com a avaliação de 16 mil alunos que foram assistidos nos programas de Educação              
Financeira entre 2010 e 2011. Além dos alunos que participaram das atividades, um segundo              
grupo foi criado sem a capacitação, o qual foi denominado “grupo de controle”. Os dois grupos foram                 
avaliados sobre a percepção do uso do crédito rotativo (cheque especial e cartão de crédito) e o                 
desempenho alcançado pelo grupo que recebeu a capacitação apresentou menor exposição ao uso             
das linhas de crédito, o que foi considerado um resultado bem-sucedido.  
 

Os resultados são preliminares, mas com base na teoria econômica é possível            
afirmar que a educação financeira impacta na demanda e oferta do crédito, do lado do               
consumidor pela busca de crédito mais adequado e de menor e pelas instituições financeiras com               
menor inadimplência podem praticar a redução dos juros com menor risco e ampliar a oferta de                
crédito. 
 

Uma das principais conquistas no país, foi o desenvolvimento de projetos de            
Educação Financeira para professores da rede pública do ensino médio e fundamental            
gratuitamente. Foram firmados convênios com secretarias municipais, estaduais de educação e           
universidades federais para a capacitação de professores para atuarem como multiplicadores, apesar            
de ainda não ser possível mensurar os resultados.  
 

A entidade destaca que os resultados não devem ser esperados no curto prazo,             
pois se trata de mudança de comportamento, hábitos, atitudes e valores. Mas já há              
algumas conquistas como a inclusão da Educação financeira na Base Nacional Comum Curricular             
(BNCC); dois projetos que foram desenvolvidos com apoio do Banco Mundial e Banco Interamericano              
de Desenvolvimento (BID); a criação de 4 pólos de educação financeira em parcerias com secretarias               
municipais e estaduais de educação e universidades federais (MG, TO,PA e RS); a produção de               
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coleção completa de livros para o ensino médio e fundamental e a implementação do Ecossistema de                
educação financeira com portfólio de games, web séries, plataforma digital e documentários.  
 

O programa foi desenvolvido em 3 fases. A Fase 1 foi o Projeto Piloto com 891 escolas de                  
ensino médio em 5 estados e com 20 mil alunos assistidos. Já a Fase 2 foi o Projeto para Ensino                    
Médio com 201 escolas, em 2 estados e com 15 mil alunos assistidos. Por fim, a Fase 3 tratou da                    
disseminação do programa para 24,3 mil professores e técnicos de educação; 342 mil alunos              
assistidos; 8,1 mil pais de alunos impactados e formação de 4 pólos com formação de 400                
professores em educação financeira pelas universidades federais. 
 

A partir da educação financeira é possível um maior planejamento por parte das             
famílias com controle de gastos e consequentemente, a geração de uma poupança financeira             
como uma sinalização para realizar uma reserva financeira e para realizar gastos futuros de bens de                
maior valor, como imóveis e veículos. Existe uma correlação positiva de um maior acesso à educação                
financeira e níveis mais elevados de poupança financeira por parte das famílias.  

 
 Sobre a avaliação dos impactos da Semana ENEF, a Febraban destaca que essa             
atividade é de responsabilidade dos membros do Fórum e que em 2019 foram realizadas              
14,8 mil iniciativas reportadas que alcançaram 70,7 milhões de pessoas. Dentro dos grupos             
que desde o início da implementação da política pública da ENEF e do projeto de capacitação de                 
professores e alunos e pais monitorados, existem indicadores favoráveis com maior letramento            
financeiro; comportamento financeiro; inserção do tema em sala de aula e assinaturas de acordos              
com secretarias municipais e estaduais, entre outros.  
 

Os indicadores adotados são focados nos grupos previamente definidos para o           
programa, como escolas, aposentados e mulheres em situação de vulnerabilidade. Eles           
são aplicados nas escolas do ensino médio e fundamental através do letramento de professores e               
inserção do tema nas escolas de municípios e estados. Já nos alunos, através do letramento e nível                 
de aprendizagem e retorno e nos pais, através do nível de abordagem com os filhos.  

As mulheres e aposentados em vulnerabilidade social foram avaliados indiretamente através           
das assistentes sociais e técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) previamente              
capacitados nos municípios atendidos com base na metodologia definida pela AEF-Brasil, entidade            
criada para execução da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). 
 

A Febraban destaca que a pergunta sobre a neutralidade e conscientização sobre            
educação financeira desenvolvida pela AEF e que é coordenada por representantes das            
instituições financeiras, configura uma premissa falsa e ressalta o modus operandi, o qual             
a entidade desenvolveu sua atividade de 2011 até 2020, amparada pelo Acordo de Cooperação              
Técnica junto ao Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF). Todas as ações coordenadas pela              
AEF respeitaram os princípios da ENEF de imparcialidade e gratuidade conforme previsto no Artigo 7°               
da ACT.  

34 
 



 

 
 

 
A Febraban destaca: “O questionamento levantado pelo Idec não condiz com a realidade dos              

fatos, que além da governança do CONEF, a AEF executou o convênio com aprovação de governança                
em todas as instâncias da Comissão Permanente (CP), Grupo de Apoio Pedagógico (GAP) e Comitê de                
Avaliação e Fiscalização (CAF).” 
 

As entidades que compõem a Governança da CONEF de 2011 a 2019 são constituídas pelo               
Ministérios da Economia, Educação e Justiça; dos órgãos reguladores, como o Banco Central;             
Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Superintendência Nacional de Previdência Complementar          
(PREVIC); Superintendência de Seguros e Previdência (SUSEP); pelos representantes dos setores           
regulados através da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNSeg); Associação Brasileira            
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima); Bolsa Brasileira (B3); Federação             
Brasileira dos Bancos (Febraban); Sebrae e a representante da sociedade civil, a Confederação             
Nacional dos Secretários de Educação (Consed). 

 
Para o Idec é importante ressaltar, que apesar da AEF-Brasil não ser uma instituição vinculada               

diretamente ao setor financeiro, a fonte dos recursos para a execução do programa ENEF tem como                
fontes a Febraban, B3 e Anbima. As três instituições privadas representantes das instituições             
financeiras foram integradas no Comitê Nacional de Educação Financeira (antigo CONEF) e            
atualmente representado pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF). Além disso, são            
classificadas como associações da sociedade civil.  
 

Sobre o desafio de redução do superendividamento com as ações implementadas nos dez             
anos da ENEF, a Febraban aponta que são vários os aspectos de ordem pessoal, social, política e                 
econômica. Para a entidade, segundo o Banco Central: “existe uma gama de fatores a influenciar o                
consumidor a permanecer inadimplente e muitas vezes, fora do alcance de monitoramento das             
instituições creditícias, como movimentações de contas domésticas, o que torna o combate complexo             
e requer atuação em frentes econômica, política social e comportamental.”  
 

A Febraban destaca o estudo desenvolvido pelo Banco Central que trata da questão do              
superendividamento “Endividamento de Risco no Brasil” de 2011 a 2019. Ele indica que o              
endividamento de risco é um fenômeno complexo que não pode prescindir de uma análise multifocal               
para a correta mensuração de onde diferentes grupos da população estão expostos a diferentes              
fatores de riscos. O Decreto n°10392/20 que instituiu a nova Estratégia Nacional de Educação              
Financeira continuará buscando melhorar a relação do brasileiro com o dinheiro.  
 

A ENEF possuiu várias etapas de longo prazo e os programas desenvolvidos pela AEF-Brasil              
são focados nos professores, alunos e pais através do letramento e da inserção do tema da educação                 
financeira na escola com projetos pedagógicos aplicados nos municípios. Entre mulheres e            
aposentados em situação de vulnerabilidade, a assistência é realizada por assistentes sociais e             
técnicos com a metodologia da AEF-Brasil.  
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Para alcançar os demais recortes sociais da população no Brasil com conteúdo sobre educação              

financeira, a Febraban aponta que dadas as dimensões geográficas do país, os desafios são grandes               
e destaca que com a nova ENEF e o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, espera-se que novos                 
acordos de cooperação técnica sejam firmados, como o mais recentemente firmado entre Anbima e              
CVM,  para levar a educação financeira aos brasileiros.  
 

Segundo a Febraban, para mitigar os riscos de endividamento, o Banco Central emitiu o              
Comunicado n° 34.201/2019 com os princípios para a promoção da educação financeira por parte das               
instituições financeiras e demais instituições autorizadas, além das parcerias com entidades da            
sociedade civil com iniciativas para evitar que o cidadão chegue ao endividamento.  
 

O enfrentamento da pandemia trouxe grandes desafios ao país e desde o início dela, o               
sistema financeiro vem adotando medidas para mitigar os impactos econômicos e sociais do             
Covid-19. As concessões de crédito entre 01 de março e 21 de agosto de 2020 totalizaram R$ 1,8                  
trilhão, incluindo contratações, negociações e suspensão de créditos. Renegociou-se 14,2 milhões de            
contratos que somam R $820 bilhões e as suspensões totalizaram R $110,5 bilhões trazendo alívio de                
60 a 180 dias aos consumidores e empresas. 
 

Diante dos desafios do superendividamento e dos impactos da pandemia, o           
Decreto n° 10.393/20 recém editado, ainda não foi possível verificar os desdobramentos            
e as mudanças efetivas que serão adotadas com o novo modelo de governança. A Febraban e os                 
bancos permanecerão buscando soluções para o bem-estar contínuo e para a cidadania financeira             
dos consumidores.  

 

4.3.3 -  Bancos: Políticas próprias e avaliação de desempenho da ENEF 

 
A resposta do Banco Central e da Febraban reforçam as premissas estabelecidas na Estratégia              

Nacional de Educação Financeira (ENEF) de atuar prioritariamente em dois principais grupos: 1.             
educação do ensino médio e fundamental alcançando professores, alunos e pais e 2. mulheres e               
aposentados em situação de vulnerabilidade social. Os resultados apresentados na maioria dos            
relatos são quantitativos, apontam o alcance em números de pessoas atendidas pelas medidas e              
propostas de educação financeira.  
 

O questionário foi encaminhado aos nove maiores bancos (Banco do Brasil, Bradesco, BNDES,             
BTG Pactual, Banco BV, Caixa, Itaú, Safra e Santander) no dia 01/09/2020, até o fechamento do                
relatório em 28/09/20 somente cinco bancos (Banco do Brasil, Bradesco, BNDES, Itaú e Safra )               
encaminharam as respostas. Foram feitos dois novos contatos com os bancos que não responderam,              
mas não foi obtida a resposta. 
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A resposta dos bancos enfatizou a existência de uma política de Educação Financeira,             
destacando as várias iniciativas adotadas internamente e em parcerias com empresas e instituições.             
O conteúdo é bastante diversificado com materiais impressos; digitais; vídeos; cursos presenciais e             
online; palestras; oficinas de capacitação; treinamento dos colaboradores e uso das redes sociais. 

 
Todos os bancos manifestaram alinhamento com as premissas estabelecidas na Estratégia           

Nacional de Educação Financeira com abordagens voltadas para aposentados do INSS, mulheres em             
situação de vulnerabilidade e jovens do ensino fundamental. 

 
O questionamento aos bancos contemplou os seguintes aspectos: a existência de política do             

banco sobre educação financeira e alinhamento com a estratégia ENEF; o desempenho dos 10 anos               
de implementação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF); os desafios e resultados             
alcançados no período; como o banco avalia o impacto das ações de educação financeira sobre o                
comportamento de inadimplência dos seus clientes; estratégias para atender o público alvo da ENEF;              
resultados obtidos e impactos gerados na gestão da carteira de crédito e aumento do volume de                
investimentos; qual a opinião do banco sobre o aumento do superendividamento nos últimos 10 anos               
da ENEF; indicadores de avaliação que o banco utiliza para captar as mudanças de comportamento               
nos grupos sociais de curto e longo prazo; a relação entre a falta de compreensão das famílias e os                   
interesses dos bancos no que se refere a como mitigar os riscos do superendividamento; o papel do                 
banco como agente de impacto no comportamento financeiro das famílias e na autonomia de              
escolhas e, por fim, como a estratégia da ENEF contribuirá para reduzir os impactos da pandemia.  

 
As respostas encaminhadas pelos bancos não foram diretamente associadas às questões sobre            

a avaliação de desempenho e desafios das políticas públicas. Todos os bancos destacaram ações e               
políticas próprias para estimular a educação financeira e os resultados estão alinhados com a              
participação efetiva da Semana ENEF. O Banco do Brasil destaca pesquisas que relacionam a              
ausência de educação financeira com o descuido da educação financeira e a expectativa             
dos brasileiros em contar com recursos da Previdência Social para garantir a velhice. Já o               
BNDES, apesar de não possuir relação com pessoa física, entende que o assunto é importante para a                 
redução do endividamento das famílias e o aumento da poupança interna. O Bradesco aponta o               
tempo para colher resultados e acompanha o perfil do investimento dos brasileiros e de nossos               
clientes. Para o banco, é preciso investir na educação infantil e trabalhar a temática com as                
crianças. Por fim, para o Itaú, o principal desafio encontrado para definição dos critérios de               
avaliação de eficácia das medidas educativas divulgadas está na inexistência de relação direta             
entre o conhecimento e o momento econômico do país ao longo dos anos.  

 
Além disso, o superendividamento foi destacado como um tema relevante para o Bradesco e              

seu tratamento envolve a multiplicidade de suas causas, como condições inesperadas, por exemplo a              
doença e a perda de emprego, entre outros fatores que geram diminuição repentina de renda. As                
sucessivas crises econômicas recentes tiveram seu peso para esses fatores e, também, a necessidade              
de formação de reserva de emergência. Já o Safra identificou melhoria na conscientização dos              
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consumidores sobre os riscos do endividamento e na busca por produtos que atendam de forma               
adequada a capacidade financeira de cada consumidor. Por fim, o Banco do Brasil informa que               
monitora a inadimplência através da apuração mensal da exposição ao risco de seus clientes via               
metodologia própria para identificar tendência ao superendividamento. 

 
O papel dos bancos foi apontado nas respostas. O Banco do Brasil destaca que as IFs estão                 

alinhadas com as diretrizes EBEF e aguardam aprimoramento dos mecanismos para divulgar ações e              
promover a interlocução com entidades públicas e privadas. O BNDES aponta que possui uma carteira               
Pessoa Física que representa 12% do saldo do crédito operado por bancos comerciais, enquanto a               
carteira dos bancos comerciais é de 56%. O Bradesco entende o seu papel como forma de contribuir                 
para o desenvolvimento econômico do país e de seus clientes nas diversas frentes relatadas. O Safra                
está atento ao comportamento da sociedade como um todo sem direcionar metas para atuação em               
grupos sociais específicos e utiliza diversos indicadores econômicos e sociais como fontes importantes             
para o desenvolvimento do seu objetivo social. 

 
Para o enfrentamento da crise, o Banco do Brasil destaca as incertezas em relação ao cenário                

atual e sugere um aumento de atitude precaucional em relação à renda. O BNDES ressalta o                
alinhamento com as estratégias do governo para as reformas e contra efeitos econômicos do              
coronavírus. O Bradesco destaca que com a pandemia, um dos vários impactos se materializa pela               
mudança de comportamento do consumidor, não somente pelas incertezas econômicas, mas também            
pela redução do número de opções de gastos. Para o Safra, ao longo da pandemia o banco procurou                  
ampliar o trabalho de oferecer informações que permitam às pessoas administrarem da melhor forma              
possível suas necessidades financeiras para que elas possam retomar a capacidade de consumo de              
forma responsável. 

 
Por fim, as respostas dos bancos acompanham as premissas estabelecidas pela ENEF. A             

ausência de critérios de avaliação e indicadores de impactos não apresenta aderência com a realidade               
para além do ambiente de reproduzir e disseminar conteúdos produzidos sem o respaldo de              
indicadores de impacto, monitoramento e metas. Além disso, nas ações executadas ao longo dos 10               
anos de instituição da ENEF não foram localizados indicadores qualitativos e de impactos. Por fim, as                
informações apresentadas destacam indicadores quantitativos de alcance da promoção da educação           
financeira, mas não permitem avaliar a efetividade das ações, bem como não possibilitam o              
aprimoramento das medidas das ações e do monitoramento que permita compreender o contexto             
econômico, social e cultural.  

 

Banco do Brasil 

 
O Banco do Brasil destaca que possui política específica de responsabilidade socioambiental e             

que visa através da atuação negocial estimular a Educação Financeira. Com intuito de oferecer              
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ferramentas para a tomada de decisão autônoma, foram implementadas funcionalidades nos sites e             
aplicativos “Minhas Finanças” e gestão dos cartões através do App Ourocard Investir com objetivo.  
 

Sobre os resultados alcançados, o BB destacou que participa ativamente da Semana ENEF e              
tem suas atividades conduzidas pela Febraban. O acompanhamento é complexo porque o consumo             
bancário representa uma fração da vida financeira dos clientes e há inúmeros fatores que afetam as                
decisões, inclusive o cenário econômico. 

 
O Banco do Brasil monitora a inadimplência através da apuração mensal da exposição ao risco               

de seus clientes via metodologia própria para identificar tendência ao superendividamento. O            
monitoramento é feito com critérios objetivos (renda, grau e natureza de endividamento). O banco              
dedica atenção especial para a população vulnerável e com endividamento elevado.  

 
A Fundação Banco do Brasil desenvolve algumas ações com públicos específicos para            

disseminação da Educação Financeira. Além disso, atende 12 municípios, 15 empreendimentos e 83             
mil unidades habitacionais. Também promove oficinas de Educação Financeira para alunos do ensino             
básico fundamental para alunos da região de Brumadinho e possui o projeto para atender              
aposentados do INSS e mulheres beneficiadas por programas sociais. Um exemplo é o projeto “Não               
sou Gabriela” realizado no entorno de Brasília e que em 2019 atendeu 69 participantes de grupos                
vulneráveis. 
 

A melhor gestão da carteira de crédito obteve resultados que refletem os compromissos do              
banco considerando peculiaridades dos segmentos e linhas de crédito. O banco prioriza as operações              
de sustentabilidade de longo prazo, adaptabilidade da cultura organizacional e governança           
corporativa. Na área de investimentos, o banco está atuando fortemente alinhado AEF nos diversos              
canais e conteúdo disponível no YouTube e Spotify com programação de sugestão de investimentos,              
assessoria especializada para além de aumentar o volume financeiro, promover a alocação adequada             
ao perfil do investidor. 
 

Para o BB a AEF desempenha papel importante para melhoria dos índices ao longo do tempo e                 
desde a criação, a ENEF dedicou especial atenção ao público infantil, o que contribuirá no longo prazo                 
aos resultados das ações de educação financeira. 
 

As novas tecnologias mudaram os hábitos e formas de interações dos consumidores            
contribuindo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das ferramentas de CRM que auxiliam na             
melhor gestão e acompanhamento do consumo bancário e permitem maior compreensão do seu             
perfil de consumo, além de movimentação da conta e orçamento mensal.  
 

O banco possui contrato com instituto de mercado para a realização de pesquisa de              
Experiência do Cliente, monitorando a satisfação dos clientes sobre os diversos aspectos referentes à              
qualidade no atendimento aos produtos ofertados pelo Banco do Brasil. 
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Na pesquisa são avaliados: conveniência e praticidade dos canais; relacionamento e           
atendimento dos funcionários e gerentes; produtos e serviços com adequados preços de taxas; tarifas              
e juros; agências do banco; caixa eletrônicos; aplicativos; internet banking, central de            
relacionamento. Cada um dos temas possui atributos aos quais são atribuídas notas pelos clientes.  
 

A partir da democratização financeira o BCB mantém desde 2016 a agenda BC+ reformulada              
pela Agenda BC#, a qual prevê a busca pela queda no custo do crédito; modernização da lei e                  
eficiência no sistema; inclusão financeira; competitividade e ações de EF. As iniciativas também fazem              
parte do Programa de Educação Financeira (EF) da Febraban, disponível no portal Meu Bolso Em Dia                
com oferta de materiais e cursos. 
 

Relevância do Tema: Pesquisa global sobre EFS&P Global Finlit Survey , dois a cada              
três adultos no mundo são analfabetos financeiros. No Brasil, a pesquisa de junho/2020             
apontou que 28% dos brasileiros têm conhecimentos aprofundados sobre economia e passaram por             
processo de EF. Estudo do SPC Brasil e CNDL conclui que 45% dos brasileiros não cuidam de suas                  
próprias finanças. Outra pesquisa da Anbima revelou que 47% dos brasileiros esperam contar com os               
recursos da Previdência Social para o sustento na velhice e apenas 2 em cada 10 (21% dizem se                  
planejar para essa fase da vida). 
  
A importância das IFs 

É nesse cenário que as instituições financeiras tentam com seus conteúdos de educação             
financeira e material didático online contribuir com o desenvolvimento da EF que reforçam as ações               
da Nova Estratégia ENEF. A partir da criação do FBEF serão aprimorados vários mecanismos para               
divulgar as ações, compartilhar as informações e promover a interlocução entre os órgãos ou as               
entidades públicas e as instituições privadas.  

 
O BB atua na formulação estratégica explícita em objetivos estratégicos (na perspectiva            

pessoas e sustentabilidade). 
 

As incertezas em relação ao cenário atual sugerem um aumento de atitude precaucional em              
relação ao uso da renda e as medidas adotadas pelos órgãos de governo responsáveis pela regulação                
são importantes para trazer conhecimento ao público. Essa melhoria é importante para suavizar a              
curva de consumo ao longo da vida das famílias. 
 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

 
O BNDES está empenhando esforços para compor o conjunto de medidas do Governo Federal              

para socorrer empresas e famílias, especialmente as MPMs para enfrentar o momento de crise.              
Atualização diária das informações sobre medidas adotadas para mitigar os efeitos da pandemia e              
garantir a manutenção de empregos. 
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O plano de emergência em curso aprovou e divulgou medidas elencadas pelo Idec, apoia              
empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas em várias etapas com vistas ao              
potencial de geração de empregos e inclusão social. 
 

Com base nas questões, o BNDES destaca que tem como principais clientes as pessoas              
jurídicas. Com base em dados do BCB em julho 20202 apenas 12% do saldo do crédito do BNDES                  
responde por pessoa física, enquanto no SFN esse percentual sobe para 56%. 

 
O apoio do BNDES a pessoas físicas ocorre para brasileiro domiciliados no país e que exercem                

atividade econômica devidamente registrada como caminhoneiros e produtores rurais. O público alvo            
da ENEF é composto por alunos do ensino fundamental, mulheres e aposentados que não são alvo de                 
atuação do BNDES. 
 

O BNDES esclarece que por ser um banco de desenvolvimento não atua como banco comercial               
e não possui agência, e dessa forma os financiamentos com recursos do BNDES são realizados de                
forma indireta através de agentes financeiros credenciados.  
 

Apesar de não possuir relação com Pessoa Física, o banco entende que o assunto é               
importante para a redução do endividamento das famílias e aumento da poupança interna. Propiciar a               
transparência e prover informações aos clientes de linha de crédito do BNDES estruturou a              
plataforma. Por meio do crédito concedido às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs),             
habilitou-se algumas fintechs de gestão financeira para melhorar a eficiência dos pequenos negócios             
e que podem facilitar o futuro acesso ao crédito.  
 

Outras soluções de gestão financeira são indicadas pelas plataformas de serviços do Sebrae e              
Portal Empreendedor. Destaca-se no site do BNDES o mapa das empresas repassadoras mais             
atuantes de cada estado, as informações poderão ser utilizadas para comparar as cotações obtidas de               
modo a auxiliar na escolha do agente financeiro. 
 

O banco também ressalta o alinhamento às Estratégias do Governo Federal e meio do ME para                
as reformas e sugere que acompanhemos a atuação do BNDES contra os efeitos econômicos do               
coronavírus.  
 

Bradesco 
 

O Bradesco fez um relato histórico da atuação do banco no tema, com destaque para a                
Fundação Bradesco criada em 1956, com um dos maiores empreendimentos educacionais do país e              
que possui 40 escolas e já atendeu 90 mil alunos. 
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Nos últimos 10 anos foram investidos R$7,3 bilhões na modalidade de ensino infantil,             
fundamental e médio. A inclusão da disciplina da educação financeira foi implementada a partir do               
ensino médio, com destaque ao pioneirismo do fundador Amador Aguiar e a preocupação com o               
cliente. Em 1985 foi criado o Alô Bradesco abrindo canal de comunicação com os clientes. 
 

O Bradesco possui, além disso, uma Universidade corporativa denominada UniBrad que tem            
como objetivo a curadoria e o conceito de Educação Financeira. Em atendimento à Resolução n°               
4539, trata da Política Institucional de Relacionamento com clientes e usuários com atribuições de              
Cidadania Financeira que estabelecem direitos e deveres do cidadão referentes à vida financeira. O              
banco destaca a política de cidadania financeira e os vários canais de acesso e de conteúdo voltados                 
aos clientes sobre crédito responsável, planejamento financeiro e educação financeira.  
 

Destacam-se os quatro pilares da Educação Financeira proposta pelo BCB: inclusão financeira,            
proteção do consumidor, educação financeira e participação. A Unibrad atua na promoção da             
educação e especialmente da educação financeira através dos canais de acesso ao banco. Em 2019               
foram capacitadas 39 mil pessoas entre funcionários; clientes; colaboradores; escolas públicas e            
comunidades. Nos treinamentos internos, o Bradesco alcançou 116 mil participações em soluções de             
capacitação de funcionários. 
 

Além disso, o Bradesco está oferecendo o curso “Atendimento em momento de crise” que tem               
como propósito capacitar em diálogo consultivo como o apoio ao processo de renegociação e com               
uma pauta bastante robusta de cursos oferecidos pelo convidado Over Live, como “Formação de              
crédito módulo II”; “salas de negócio”; “recuperação falando em rede”; “mutirões Febraban”,            
“Negocie já!”. 
 

A estratégia para atender o cliente em 2019 alcançou 1.456 pontos de atendimento em              
cidades sem presença de IFs no local. Já os atendimentos em regiões remotas e isoladas permitiram                
o atendimento de 250 mil pessoas, em 50 comunidades em 11 municípios. 
 

Em parceria com a Fundação pela Amazônia Sustentável (FAS) instalou-se duas unidades que             
atendeu 5 mil pessoas em localidades remotas, com destaque aos conteúdos já avaliados na etapa 2                
da pesquisa. A Unibrad, em 2018, desenvolveu o Programa Voluntário Bradesco através do projeto              
Unibrad Semear, o qual alcançou 5 mil alunos das redes municipais. Assim, o Canal Unibrad               
desempenha um papel relevante nesse contexto.  
 

O Banco Next, banco digital do Bradesco, lançou, em 2020, o NextJoy. Trata-se de uma conta                
digital voltada para a educação financeira de crianças de 3 a 17 anos, o piloto já alcançou 4 mil                   
pessoas e estará disponível em outubro. O Bradesco destaca que se preocupa com a qualidade de                
serviços sem esperar nada em troca, papel de levar a educação financeira com objetivo do               
desenvolvimento socioeconômico da população. 
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Em 2019, treinou 12 mil funcionários, ultrapassando a meta estabelecida de 10 mil como              
porta-vozes da educação financeira. Mais de 38 mil pessoas participaram de palestras de educação              
financeira ministradas pelos instrutores para a comunidade. A partir de maio de 2020, por causa da                
pandemia, foi lançada a Live “Bem Estar Financeiro” em tempos de crise e até agosto de 2020 já                  
atendeu 1.400 participações. 
 

Enfatiza-se que a não redução do superendividamento com a introdução da ENEF deve levar              
em consideração, além das variáveis socioeconômicas, a disciplina nas escolas e universidades. Logo,             
é imprescindível e necessário todos os esforços com medidas de política de estado. 
  

O tempo para colher resultados acompanha o perfil do investimento dos brasileiros e de              
nossos clientes. É preciso investir na educação infantil e trabalhar a temática com as crianças. O                
banco criou o EducaKids voltado para crianças e jovens com foco na prevenção, organização,              
empreendedorismo, sustentabilidade e projeto de vida. Além disso, o programa Voluntário Bradesco            
atendeu 5 mil alunos de escolas municipais de SP. Destaque para aprendizados oferecidos para              
comunidades ribeirinhas, tribos indígenas e mulheres empreendedoras. 
 

O Bradesco entende o seu papel como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico              
do país e de seus clientes nas diversas frentes relatadas. Com a pandemia, um dos vários impactos se                  
materializa pela mudança de comportamento do consumidor, não somente pelas incertezas           
econômicas, mas também pela redução do número de opções de gastos. Nesse contexto houve um               
aumento de poupança das famílias voluntárias e involuntárias. Se o consumidor se manter mais              
preocupado com o futuro é provável que não utilize a poupança. Talvez seja esse o legado da                 
pandemia. O comportamento do consumidor depende de inúmeros fatores estruturais e conjunturais            
que exigirá maior conscientização financeira  
 

Itaú-Unibanco 
 

Sobre a política de EF o banco destaca o compromisso de expandir o acesso aos serviços                
financeiros e oferecer ferramentas e conteúdo que apoiem decisões financeiras mais saudáveis. 
 

Para atender essas premissas o banco destacou os canais que disponibiliza para atender seus              
clientes. Entre eles, canais e conteúdos próprios, como o “Minhas Finanças”; simuladores; "Atuação             
preventiva: acompanhamos nossos clientes de crédito”. Além deles, ao notar sinais de possível             
desequilíbrio financeiro, o banco ressalta que entra em contato para oferecer orientação e soluções              
mais adequadas. Por fim, enfatiza-se também as parcerias, como o nomeado “Mutirão de             
Renegociação e Orientação Financeira”, o qual é uma parceria entre a FEBRABAN, o Bacen e os cinco                 
maiores bancos do país. Há também o “Serasa Consumidor”; “Curso Saia do Vermelho” e “GT               
Educação Financeira Febraban”. 
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Para o “Mutirão de Renegociação e Orientação Financeira”, foi desenvolvida uma cartilha            
informativa sobre reorganização financeira e um vídeo, ao qual 506 mil pessoas tiveram acesso. Ao               
todo, considerando os cinco bancos envolvidos, foram realizadas 820 mil renegociações, as quais             
representam um aumento de 59% em relação ao período anterior, com volume de R$4,5 bilhões, um                
aumento equivalente de 62%. 
 

O Itaú aponta os seus resultados ao longo dos anos através dos relatórios anuais de 2017,                
2018 e 2019. O banco ressalta que promove orientação financeira e oferece condições para que as                
pessoas tomem decisões financeiras mais conscientes e atua na oferta de produtos e serviços, na               
prevenção do endividamento, produzindo conteúdo e compartilhando informações com os nossos           
diferentes públicos.  
 
Para isso, o banco divulga publicamente os compromissos de Cidadania Financeira com a definição de               
metas de acompanhamento para 2020/2021: 
 

● Engajar 2 milhões de clientes até 2020 no uso recorrente da ferramenta de gestão financeira               
Minhas Finanças. 

● Incluir 5 milhões de consumidores em uma plataforma de serviços financeiros de baixo custo              
até 2021. 

● Ter uma abordagem preventiva com clientes ainda adimplentes para ofertar alternativas que            
evitem a inadimplência. 

● Aumentar em 35% a quantidade de clientes em atrasos que renegociam com taxas e              
descontos diferenciados por estarem em condição de superendividamento até 2020.  

● Disponibilizar aos clientes pós-negociação, conteúdo de reorganização financeira até 2020. 
● Construir até 2020 processo de reinserção de clientes inadimplentes ao ciclo de crédito. 

 
 

Banco Safra 
 

O Safra destaca a sua atuação através da promoção da educação financeira por meio de todos                
os pontos públicos, sobretudo as redes sociais. O banco divulga com regularidade posts e vídeos               
educativos sobre formas de conduzir as finanças, melhores meios de investir com segurança e              
cuidados com golpes e fraudes aplicados contra pessoas que se relacionam com sistema bancário. 
 

Nos últimos 10 anos, adotou medidas de divulgação de material educativo, esclarecendo os             
consumidores sobre os produtos bancários de crédito, com responsabilidade e gestão de patrimônio.             
Identificou melhoria na conscientização dos consumidores sobre os riscos do endividamento e na             
busca por produtos que atendam de forma adequada a capacidade financeira de cada consumidor.  
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Atualmente o banco informa ter o menor índice de inadimplência no mercado financeiro, como              
resultado de clientes bem informados e que não agem por impulso e acabam se endividando. Para                
clientes com histórico de endividamento, o banco segue a diretriz de esclarecimento sobre os              
produtos mais adequados e alerta para a capacidade de pagamento, risco de inadimplência e              
superendividamento. 

 
O Safra possui equipe de monitoramento e para os clientes reincidentes, a instituição atua              

além das orientações e faz uma análise individual da situação de cada consumidor visando o resgate                
da capacidade de pagamento. 
 

O banco possui ferramentas e procedimentos que analisam a capacidade de pagamento dos             
clientes e o percentual de endividamento saudável da renda. A área de qualidade analisa todos os                
casos de clientes que apresentam atraso e identifica os perfis de atenção, além de manter atualizada                
as políticas de concessão. 

 
Alinhado com a ENEF, o banco atua exclusivamente com jovens estudantes e pessoas             

beneficiadas por programas sociais. Aos aposentados do INSS, o Safra possui carteira de crédito              
consignado com atendimento realizado por treinamentos regulares com a equipe comercial e            
correspondentes bancários.  
 

O Safra investe em muita troca de conteúdos através dos canais de atendimento que              
contribuem com educação financeira. Para o banco, o endividamento no Brasil não depende apenas              
da educação financeira, depende da conjuntura do momento. Em períodos de crise e baixa no               
emprego a inadimplência tende a subir. O Safra está atento ao comportamento da sociedade como               
um todo sem direcionar metas para atuação em grupos sociais específicos e utiliza diversos              
indicadores econômicos e sociais como fontes importantes para o desenvolvimento do seu objetivo             
social. 
 

O Safra oferece a melhor informação sempre, com transparência e dentro das normas             
vigentes, assim como agente de impacto financeiro das famílias, fornece todas as informações e              
esclarecimentos aos clientes para administrar seus recursos. Ao longo da pandemia, o banco             
procurou ampliar o trabalho de oferecer informações que permitam às pessoas administrarem da             
melhor forma possível suas necessidades financeiras para que elas possam retomar a capacidade de              
consumo de forma responsável. 
  

4.3.4 - Ranking da OCDE - (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) 

 
De acordo com os estudos realizados periodicamente pela OCDE (Organização para a            

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em 2015 o Brasil possuía 53% dos alunos brasileiros na              
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faixa de 15 anos com conhecimentos financeiros abaixo do nível mínimo. Naquele ano o resultado do                
Brasil foi o pior entre os 15 países analisados no estudo10. 

 
Em nova avaliação realizada em 2018, com 20 países, o Brasil ficou com o quarto pior                

resultado, a frente apenas do Peru, Geórgia e Indonésia, um avanço em relação à pesquisa anterior,                
mas um resultado ainda muito ruim considerando que a nova avaliação contou com 20 países. A nota                 
do Brasil avançou de 393 (2015) para 420 (2018), apesar da melhora ainda está abaixo da média dos                  
20 países com 505 pontos11.  

 
Conforme destaque apontado nas diretrizes da OCDE, o desempenho do Brasil no Programa             

Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, os estudantes brasileiros não apresentaram avanços             
significativos e contraria a justificativa do desempenho apontado pelo Banco Central.  

 
De acordo com a pesquisa realizada pelo Idec em quatro etapas, não foram encontradas              

evidências de melhorias e de indicadores internos de resultados. A consolidação da política de              
educação financeira voltada para o público alvo da ENEF, estabelecido pelas diretrizes da OCDE,              
também não apresentou avanços.  

 

4.4 Opinião de especialistas e influenciadores 

 
Na quarta e última etapa da pesquisa foram entrevistados seis especialistas e consultores             

financeiros: Amanda Dias (Canal Grana Preta); Bia Santos (Barkus Educacional); Evelin Bomfim            
(Finanças pessoais para mulheres); Fred Marques (Consultor Financeiro); Ladislau Dowbor          
(economista e professor de pós-graduação da PUC-SP); Vivian Rodrigues (Canal Papo de Valor).             
Conversou-se com eles sobre os dez anos de criação da Estratégia Nacional da Educação Financeira,               
o papel dos bancos na disseminação da Educação Financeira e dicas para os consumidores para o                
enfrentamento da pandemia. 
 

É importante ressaltar que essas entrevistas foram tratadas como opinião dos especialistas            
sobre os achados do estudo e não como evidências que o embasaram. Entretanto, o conteúdo das                
análises possibilitou uma crítica construtiva para o aprimoramento das políticas públicas de educação             
financeira, com a participação efetiva da sociedade civil, através de sua representatividade e             
diversidade social, econômica e cultural.  
 

10  Mais da metade dos alunos brasileiros não têm conhecimentos financeiros básicos, diz OCDE 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40081292 disponível em 31/05/2017 
11 Brasil é o 4º pior país em competência financeira de jovens, mostra PISA, 
https://valorinveste.globo.com/educacao-financeira/noticia/2020/05/07/brasil-e-o-4o-pior-pais-do-mundo-em-co
mpetencia-financeira-de-jovens-mostra-pisa.ghtml, disponivel em 07/05/20 
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As análises dos especialistas retratam a visão de quem está distante do centro de tomada de                
decisões e mais próximo de quem é diretamente afetado por ele. A riqueza dos relatos está presente                 
na diversidade do perfil dos entrevistados e do seu local de fala.  
 

As entrevistas foram realizadas com base em um roteiro estruturado em 3 blocos:             
desempenho da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), o papel dos bancos na             
disseminação da Educação Financeira e as alternativas para o enfrentamento da pandemia. 

 
No primeiro bloco sobre a avaliação da ENEF, foi explorado o desempenho da política nos               

últimos 10 anos; a relação entre superendividamento e ausência de educação financeira e os desafios               
da política para elevar o nível de conhecimento da população com a redução do superendividamento               
e aumento da poupança interna. 

 

4.4.1 Desempenho e avaliação da Estratégia Nacional de Educação Financeira 

 
Na opinião dos entrevistados, o desempenho dos dez anos da Estratégia Nacional de             

Educação Financeira (ENEF) evidencia as fragilidades que precisam ser enfrentadas no país e que vão               
muito além da dificuldade de lidar com produtos e serviços bancários. 

 
Sobre o desempenho e desafios para a ENEF, o posicionamento dos seis especialistas apontou              

para a necessidade de fortalecimento da educação financeira para além do ambiente escolar e com               
propósito de expandir e fortalecer as iniciativas de curto prazo, alinhadas com as atividades do               
sistema financeiro.  

 
Ampliar a participação dos representantes da sociedade civil na promoção e integração da             

diversidade amparadas em iniciativas monitoradas e em indicadores de desempenho, além de            
monitoramento na produção de conteúdo.  

 
A definição da política como uma Estratégia Nacional de Educação Financeira e o seu recorte               

de atuação delimitado apenas em uma dimensão de atender escolas e idosos em situação de               
vulnerabilidade pode ser um primeiro obstáculo para a sua compreensão e eficácia do seu alcance e                
resultado esperado. A ENEF foi concebida com dois objetivos de atuação: a formação de professores               
e a capacitação de alunos de escolas de ensino básico, fundamental e médio e na assistência de                 
vulneráveis idosos aposentados e mulheres cadastradas em programas sociais. 

  
Para o psicólogo e consultor financeiro Fred Marques, a principal avaliação que nós podemos              

fazer de uma política pública é olhar para o público, já que ele é a finalidade dessa política pública.                   
"Eu comentei sobre essa pesquisa com algumas pessoas, ou seja, o público e falei sobre essas                
políticas que existem há dez anos e ninguém sabia disso. Então quando você tem uma política pública                 
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que o público desconhece a existência, eu acho que só por isso, eu desconfio da eficácia da política",                  
disse ele. Abaixo outros trechos destacados da entrevista com Fred Marques:  

 
- “Nós temos sim, uma responsabilidade individual porque é o sujeito no final das contas, quem               

toma as decisões, mas nós temos também influência de uma sociedade de consumo, por              
exemplo, nós temos na economia, na forma como a economia funciona, uma propaganda             
muito forte para o consumo e aí, o sistema sendo moldado dessa forma, é muito difícil que o                  
indivíduo, por conta própria, por sua própria disciplina vá contra esses incentivos”.  
 

- "Fora que, se essa nossa sociedade de consumo, as pessoas inseridas nela, também tem uma               
postura diferente de querer consumir. Se o meu próximo está consumindo de determinada             
forma, a tendência é que eu queira ser igual a ele e não fique para trás. Então, veja como,                   
claro que tem escolhas individuais, mas influenciadas pelo contexto econômico, pelo contexto            
cultural e social. E se a gente quer transformar o nosso cenário, o nosso contexto, não dá                 
para pensar somente em intervenções individualizadas. A gente precisa fazer intervenções           
pensando nos indivíduos, pensando na cultura e na sociedade." 
 
O economista e professor de pós-graduação da PUC-SP Ladislau Dowbor, destacou que            

essencialmente nós não temos educação financeira, porque as pessoas ficam perdidas, porque isso             
envolve momentos complexos de decisão sobre o endividamento que vai dificultar a vida das pessoas               
durante bastante tempo. Abaixo outros trechos e conclusões destacados da entrevista de Ladislau             
Dowbor:  

 
- “Então essa educação é insuficiente a meu ver, ela pode até dar uma certa compreensão para                

a pessoa que está se endividamento, mas se você não tem uma educação, formação e               
controle do sistema de intermediação financeira que são as grandes lojas é muito difícil,              
porque a relação de força é muito desigual, daí a dificuldade. Tem que ter regras muito mais                 
rigorosas do lado dos grandes grupos, sejam bancos, sejam os donos de cartão, sejam os               
empreendimentos comerciais que vendem a prazo e assegurar essa transparência.” 
 

- "Os bancos no Brasil não trabalham com o conceito de fomento, ou seja, eu quero dar um                 
crédito para uma pessoa, num nível que a pessoa possa pagar e, portanto, se manter como                
cliente e a coisa funcionar. A mesma coisa para a pequena e média empresa que não vai no                  
BNDES, ela vai pegar um crédito ali onde tenha conta na sua agência, você teria o sistema de                  
fomento, então o banco negocia com a pessoa e vai dizer, nesse seu projeto é melhor o                 
senhor pegar um tal tipo de crédito, porque vai permitir o senhor pagar os juros e o prazo que                   
a gente vai negociar é viável para a empresa porque você via o banco de fomento."  
 

- "O sistema bancário no Brasil não trabalha com fomento, nem para a família nem para a                
empresa, isso são instruções dadas aos que conversam com os clientes em funções passadas              
para extrair o máximo possível, inclusive, se possível para vender um seguro determinado, um              
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conjunto do que eles chamam de reciprocidade e tem mais, aquele gerente de crédito aquele               
funcionário na agência bancária, o bônus dele vai depender de uma pontuação de quanto ele               
conseguiu empurrar." 
 
Para a jornalistas e consultora financeira do canal Finanças para Mulheres Evelin Bonfim, é              

relativamente difícil sentir o impacto dessas políticas nessa abordagem nas escolas. Porque a gente              
está falando de crianças, então a ideia é que o resultado venha mais no longo prazo por usar essa                   
abordagem nas escolas. Embora hoje ela acredite que a abrangência é ainda pequena, até por conta                
do foco da educação nas escolas como um todo. "Por isso, que não dá para contar apenas com esse                   
tripé, embora ele seja importante, a concepção é muito relevante. Vários países começaram a              
desenvolver estratégias de alfabetização financeira de sua população, principalmente de 2008 para cá             
porque foi um problema latente e agora com a Covid-19, vem nos dar mais uma lição de quanto isso                   
é realmente importante", disse. Abaixo outro trecho da entrevista com Evelin Bonfin: 

 
- "É preciso avançar nesses estudos e colocá-los em prática, as políticas que ajudam as pessoas               

a evitar o superendividamento, estimular as pessoas a poupar, porque às vezes não é só uma                
questão técnica. Se fosse assim, eu não encontraria, por exemplo, tantos bancários,            
contadores e engenheiros, pessoas que sabem fazer cálculos que entendem dos serviços            
bancários, com tantas dívidas. Eu vejo isso no meu trabalho todos os dias. Então, não é só a                  
questão técnica que influencia, algumas questões mais subjetivas também.”  
 
Para a co-fundadora da Barkus Educacional, Beatriz Santos, o déficit é muito grande em              

relação a educação financeira nas escolas, apesar da AEF-Brasil ter um trabalho muito sério e com                
muita vontade de fazer chegar, principalmente nas escolas públicas, que é o foco deles, enquanto               
uma política pública, mas ainda estamos a passos lentos.  

 
“O entendimento sobre educação financeira ainda é muito focado na matemática financeira, e              

não uma educação financeira ampla que abrace todos os temas. Hoje está muito atrelado a               
orçamentos e juros. Coitado do professor de matemática que tem que dar conta disso. Acaba sendo                
colocado nas costas dele e dos livros que chegam. Por fim, podem até ser livros de educação                 
financeira, já olhando para as editoras e para as empresas que oferecem material didático, mas não                
necessariamente eles são tratados em sala de aula. Então eu acho que a gente ainda tem um                 
caminho muito longo em relação à educação financeira nas escolas”, disse Beatriz Santos. 

 
Beatriz Santos destaca que existem alguns desafios relacionados do ponto de vista            

educacional e aponta três formas para se aprofundar no mundo da educação financeira. "Primeiro,              
quando se sabe da importância do tema ou conhece um pouco o assunto, então se sabe na teoria o                   
que é crédito, como poupar dinheiro a importância de entender um pouco sobre o mundo dos                
investimentos, da necessidade de fazer um planejamento financeiro, isso ainda está no âmbito do              
saber. Onde estamos chegando nesse momento, que as pessoas estão tentando entender mais sobre              
o tema. 
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O segundo passo que é um pouco mais profundo, é preciso saber fazer, é olhar para a sua                  
vida e saber adaptar, personalizar ou efetivamente colocar em prática os conceitos dentro da sua               
realidade. Nesse aspecto a educação financeira ainda hoje, é vista como algo muito elitizado, e por                
muitas vezes é mesmo! As pessoas falam que o indivíduo tem que poupar 30/40% da sua renda todo                  
mês. Mas isso não é a realidade de pelo menos 70% da população brasileira, então quando alguém                 
está em contato com a educação financeira pela primeira vez, escuta esses conceitos e olha para a                 
sua realidade e vê que não se encaixa, acaba definido não é para mim, não vou continuar aqui. 

 
O terceiro passo, é mais profundo e consiste em efetivamente fazer, porque é igual dieta,               

igual reeducação alimentar, às vezes a gente sabe que é importante, mas a gente quer comer                
chocolate! Aí a gente come chocolate, mesmo sabendo que a salada é boa, mais vai para o                 
chocolate. Isso está na necessidade de mudar hábitos e depois mudar comportamento de uma forma               
mais intensiva e robusta para que as pessoas efetivamente consigam colocar os conceitos em prática               
e mudem a sua realidade." 

 
Para a fundadora do canal Papo de Valor e consultora financeira com certificação CFP , Vivian                

Rodrigues, a ENEF está num estado de despertar para essa consciência de educação financeira,              
talvez alguns países que já estão numa outra fase de expansão, mas agora o grande desafio é o                  
movimento para o despertar dessa consciência. Alguns assuntos sobre educação financeira já são             
naturalmente reconhecidos pela sua importância, pela maior parte das pessoas. "Quando se pensava             
em educação financeira há 10 anos, pouca gente falava sobre esse assunto. Esse tema não era                
discutido nas escolas, nas empresas, nas famílias. Ao longo desses últimos dez anos, com a ENEF a                 
frente de todo esse movimento que está acontecendo, vem aumentando ano a ano a quantidade de                
pessoas que são impactadas através de algum conhecimento sobre educação financeira, através da             
política que está sendo implantada e dando muita força a essa transformação financeira na vida dos                
brasileiros", declarou. Abaixo outro trecho destacado da entrevista com Vivian: 

 
- “Eu acredito que a má gestão financeira que nós temos hoje, o superendividamento na maior               

parte das famílias brasileiras é resultado da falta de educação financeira, mas aliado com a               
quantidade absurda de incentivos diários de consumo e de crédito que adquirimos. A gente              
chega num cenário, que gastar tudo ou mais do que o salário recebido por mês, e isso parece                  
uma coisa normal. Em geral as pessoas não veem muitos problemas nisso. É um perigo               
imenso, a gente tem uma jornada muito grande para poder transformar essa realidade             
pensando na população brasileira”. 
 
Considerando as opiniões dos especialistas, a ENEF está num processo de transição, é preciso              

avançar com a estratégia, mas é preciso ampliá-la, envolver a sociedade civil e trazer novos               
elementos de avaliação, indicadores de desempenho e impacto. 

 
A jornalista e fundadora do canal Grana Preta Amanda Dias destacou que a tendência de se                

investir na educação financeira de forma mais democrática é muito positiva. Que o formato mais               
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recente comunicou muito com público da geração dos millennials, jovens que possuem mais acesso              
à internet, têm mais acesso a comunicação digital de forma ampla, mas precisa ser ampliada para                
poder atingir as famílias. Abaixo trechos destacados da entrevista com Amanda Dias: 

 
- "Um dos principais desafios enfrentado como produtora de conteúdo para a região norte e              

nordeste, é lidar com educação financeira para pessoas que não tem nem o mínimo suficiente               
para garantir a sobrevivência e enfrentar o custo de vida básico no Brasil. Então não é só                 
educação financeira quando não se tem nem o mínimo para sobreviver. Os números de antes               
da pandemia, mostravam que cerca de 40% da população brasileira vivia com R$ 412,00 por               
mês para sustentar uma família, uma situação muito grave e uma desigualdade econômica             
imensa." 
 

- "Essa desigualdade econômica que foi mantida ao longo dos anos pelas elites políticas do              
país, contribuíram muito para a dificuldade de avanços sobre educação financeira e sua             
popularização junto à população de baixa renda, porque essa condição foi mantida por             
historicamente em nosso país. Leis que dificultaram o acesso à educação, aos recursos             
financeiros, à terra e à agricultura familiar. Todas essas leis que visavam a manutenção do               
status das elites, prejudicaram muito uma grande camada da população, que é a maioria da               
população. Quando a desigualdade está implementada na maioria da população, realmente           
fica difícil promover esse equilíbrio apenas através da educação financeira." 
 

- “As políticas públicas precisam estar alinhadas com as políticas educacionais, porque senão,            
não vai funcionar. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxa as                  
grandes fortunas. Consequentemente, quando a gente vai comparar a quantidade de imposto            
que é paga por uma pessoa que ganha menos por uma pessoa que ganha mais, fica                
desproporcional, porque as pessoas que ganham menos, pagam impostos em itens básicos de             
consumo e muitas vezes são três alíquotas de impostos em cima de um item básico. O que                 
encarece muito o preço desse item, que não é reajustado de acordo com os salários.”  
 

4.4.2 O papel dos bancos na disseminação da Educação Financeira 

 
A opinião dos especialistas sobre o papel dos bancos, apontou a necessidade de mais              

transparência e engajamento das instituições financeiras, destacando a responsabilidade do setor           
bancário na disseminação da educação financeira, na ações para tratar o superendividamento e como              
os bancos podem contribuir para o aumento da poupança interna sua influência nas decisões dos               
consumidores. 

 
Para o professor Ladislau Dowbor, é preciso usar a educação financeira como elemento de              

pressão, para que haja uma cultura de comportamento de bancos e de intermediários financeiros,              
que seja simplesmente correta em termos de procedimentos econômicos. "É preciso entender que o              
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banco não é mais o que era no passado. Um pequeno banco local, de uma família conhecida, que                  
conhecia os seus clientes e as empresas locais e que se interessava por sua reputação e pertencia a                  
uma comunidade e era o dinheiro da comunidade que girava localmente. Como por exemplo, as               
poupanças das pessoas eram depositadas em caixas de poupança da própria comunidade do próprio              
município, como os bancos comunitários de desenvolvimento, existentes na França, chamados de            
organizações não governamentais de intermediação financeira que possuem atuação local", explicou.           
Abaixo outros trechos destacados da entrevista com o professor:  
 

- "No caso dos grandes bancos no Brasil, eles são essencialmente pressionados por acionistas             
que querem maximizar a extração de recursos, tem que render lucros financeiros, não estão              
interessados se a pequena empresa quebra ou não quebra. Um gigante que tem milhares de               
agências em diversas partes do país, e as pessoas precisam do crédito. E quando entram no                
crédito elas têm que renegociar, elas se afundam e se tornam um sistema permanente de               
transferência de excedente pessoal para os grandes acionistas."  
 

- "Essa lógica como sistema, é essencial para se entender por que a apropriação do excedente               
que a gente conhecia através do salário, de salários baixos é um sistema. Mas para explorar                
pelo salário você tem que pelo menos dar um emprego para ele. Hoje qualquer pessoa dos 40                 
milhões do setor informal do país, ou qualquer favelado que tem um cartão de crédito no                
bolso, qualquer compra que ele faça a crédito ele está pagando 5% para os bancos, ele não                 
tem como se defender das tarifas que são jogadas em cima do cartão. Você atinge toda a                 
classe mais pobre da população, mesmo ela não tendo emprego, mesmo que ela não tenha               
fonte adequada de recursos." 
 
Para a Evelin Bonfim, as instituições financeiras deveriam ser agentes de solução, porém,             

vivemos num sistema que não tem incentivos para que eles o façam. Dentro desse contexto, o poder                 
público precisa ajudar na ampliação da regulação para reduzir alguns abusos e para exigir algumas               
contrapartidas da parte do setor. 

 
- “A gente sabe que eles têm alguns benefícios, que até outros setores da economia não               

possuem, então que esses benefícios, se revertam em medidas de proteção para esse tipo de               
problema, o superendividamento e falando também de uma realidade crescente, onde as            
pessoas vão envelhecer e vão chegar na idade da aposentadoria e não vão ter nenhum               
dinheiro para isso." 
  
Para Fred Marques, o papel dos bancos é visto a partir de duas possibilidades de atuação, a                 

primeira é ser mais transparente. "É responsabilidade dos bancos, se o papel deles é oferecer               
produtos e serviços financeiros, que a população entenda exatamente o que está contratando. Há              
muitos relatos de pessoas que contrataram algo sendo oferecido como se fosse outra coisa, com               
outras características, outros riscos, onde entramos numa discussão ética, por isso, o banco precisa              
ser transparente em sua atuação", declarou. 
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Na segunda possibilidade, Marques destaca como importantíssimo que os investimentos e           
produtos sejam um pouco mais acessíveis, e que haja um processo de democratização dos              
investimentos. "Antes a pessoa física com pouco recurso tinha acesso somente a investimentos             
horrorosos. Os investimentos de fato promissores com melhores características e mais favoráveis ao             
investidor ficavam restritos aos investidores de alta renda". Abaixo outro trecho destacado da             
entrevista de Fred Marques: 

 
- “Então se reduzir os investimentos iniciais, se fizer mais publicidade desses investimentos para             

todas as classes, e não só na seção do banco direcionada para a alta renda, que é o que                   
acontece hoje, se fizer isso, acho que já ajuda bastante, considerando a limitação da              
responsabilidade social do banco nesta situação. Se o banco for mais transparente e contribuir              
para democratização dos investimentos, tornando-os mais acessíveis, acho que a gente já            
está bem encaminhado nesse sentido”.  
 
Para a Beatriz Santos, os bancos influenciam muito e continuarão influenciando bastante a             

população, nem sempre de uma forma positiva. Por isso, é também responsabilidade deles, correr              
atrás desse prejuízo e atuarem como os principais patrocinadores desta iniciativa, inclusive da             
democratização do acesso à educação financeira no Brasil. “Alguns bancos já perceberam e têm              
iniciativas mais robustas em relação à educação financeira, mas ainda há muito trabalho a ser feito                
se eles tomarem a educação financeira como parte da sua responsabilidade”, disse. 

 
A Beatriz destacou ainda, que a experiência com os bancos impactaram historicamente as             

famílias na relação com o dinheiro e por conta dos confiscos da poupança dos anos 90 deixaram                 
traumas e depois com o estímulo ao crédito criou uma relação inversa para as pessoas.  

 
- “Como 'crédito é legal' e 'poupança não é', porque se eu botar na poupança vão furtar. Tem                 

uma questão cultural muito forte, que vem antes ainda dessa fase, que é a questão da                
emergência. A questão da colonização e da pós-colonização, foi muito focado na            
sobrevivência. A gente vive para sobreviver e até as gerações que conseguiram evoluir a              
partir disso, eu falo da minha família também, principalmente da geração dos meus pais e da                
minha também, que conseguimos um aumento de renda e chegamos à graduação e tem um               
contexto um pouco melhor”. 
 
Para Vivian do Papo de Valor, os bancos possuem um papel fundamental na disseminação da               

Educação Financeira, eles têm um papel muito importante dentro desse mercado. "Porém, é pouco              
eficiente fazer isso lá na página escondida do site e ter o hábito de ligar todos os dias oferecendo                   
crédito ou um cartão com limite pré-aprovado para uma pessoa que não pediu ou ficar assediando e                 
instigando um desejo de consumo que naturalmente não existia". Então é preciso entender que esse               
papel é fundamental, mas é preciso alinhar para que isso de fato seja feito de uma forma                 
consistente. Abaixo trechos destacados da entrevista de Vivian: 
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- “A responsabilidade do consumidor também existe, ele não está isento porque muitas vezes             
ele vai atrás desse crédito para realizar ou antecipar um desejo, que ele não teria condição                
financeira de realizar naquele momento. Mas, assumir o papel no qual essas fragilidades             
emocionais das pessoas, são aproveitadas para a venda de produtos inadequados e depois             
isentar a responsabilidade desses players do mercado, é no mínimo injusto”.  
 

- “Idealizar o mundo no qual os bancos não queiram aumentar os lucros, não queiram vender               
mais, aumentar suas margens, eles são empresas e dessa forma, é natural esse movimento              
deles, mas a gente precisa disso com um pouco mais de responsabilidade. Olhando para              
dentro da própria operação, olhando para o que de fato do que é passado para aquele público                 
e para que ninguém mais ofereça uma PGBL para uma senhora de 80 anos, como se aquilo                 
fosse um ótimo lugar para ela colocar todo o dinheiro que o marido dela deixou para ela. Acho                  
que não existe um problema na venda de produtos financeiros, porque a gente precisa desses               
produtos financeiros, os investimentos, os seguros, as previdências e qualquer que seja esses             
produtos, a própria operação das transações. Nós como consumidores, precisamos desses           
produtos, mas isso precisa ganhar um tom de responsabilidade maior porque é a vida das               
pessoas e um limite precisa ser estabelecido.” 
 

- "Não adianta ter várias políticas maravilhosas e ações levando educação financeira para as             
pessoas e ao mesmo tempo, várias ações que estão dificultando que aquilo aconteça de uma               
forma prática. Então, antes de oferecer essa prática de educação financeira, diminuir um             
pouco, parar de promover a deseducação financeira." 

 

4.4.3 Orientações sobre educação financeira para o enfrentamento da pandemia 

 
No terceiro bloco, os especialistas foram questionados sobre os rumos da política pública de              

educação financeira, sobre o que seria possível esperar dos bancos e quais dicas poderiam ser               
adotadas pelos consumidores. 
 

O professor Ladislau Dowbor acredita que o consumidor tem sim que protestar junto aos              
bancos, quanto aos juros e tarifas.  

 
- “Olha eu acho que o consumidor tem sim que protestar junto aos bancos quanto aos juros e                 

coisas do gênero. Isso é muito mais difícil, porque quando você está numa empresa e baixa o                 
seu salário, você pode fazer greve, você pode pressionar junto com os companheiros e coisas               
do gênero. Para se mobilizar contra uma agência bancária é muito mais complicado, ainda              
mais que tudo é online e te tiram o dinheiro do bolso.” 
 
Para Evelin Bonfim,“os consumidores devem estar atentos a duas coisas, uma delas é olhar              

para o seu orçamento, dar uma olhada nos gastos, ver onde está indo o seu dinheiro, suspender                 
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alguma despesa temporariamente. O outro ponto é a recuperação da renda e do trabalho, buscar               
um novo trabalho". Abaixo trecho destacado da entrevista com Evelin: 

 
- “Eu não sou favorável a renda extra, eu trabalho com mulheres que muitas vezes já tem                

jornada tripla ou quádrupla, e não é saudável, é uma furada e precisamos ganhar mais pelo                
que a gente já desempenha. Mas para consumidores de baixa renda, é necessário procurar              
alguma coisa e desenvolver um meio de recompor a sua renda, e essa grana pode se tornar a                  
reserva de emergência.” 

 
O psicólogo e educador financeiro Fred Marques destacou que a dica para lidar com a crise é                 

entender que dinheiro não é o único recurso que as pessoas têm. "Ele pode ser até muito importante,                  
talvez o mais importante no nosso sistema, mas ele não é o único. Por mais que as pessoas não                   
tenham dinheiro, elas têm tempo, elas têm energia, elas têm conhecimento, elas têm contatos com               
outras pessoas. Então, na hora que o dinheiro falta, você precisa ativar esses outros recursos. É                
preciso usar a criatividade para olhar para si mesmo e o seu contexto, entender quais são os recursos                  
que possui e com esses recursos tentar atravessar a crise e até conseguir dinheiro, que talvez seja o                  
recurso que falte nessa equação, então olhar para o contexto inteiro e não só para o dinheiro", disse.                  
Abaixo trecho destacado da entrevista de Fred:  
 

- “Lembre-se, se você tentou se organizar financeiramente, se você tentou mudar a sua vida              
financeira e não conseguiu sucesso nessa empreitada, antes de questionar a si mesmo,             
questione a sua disciplina, a sua motivação, a sua organização, questione o método que você               
usou. Educação financeira não é só uma estratégia, só um método, só um esforço. Se esse                
método que você utilizou não teve sucesso, talvez o problema esteja no método e não em                
você, talvez o método não seja tão apropriado para o seu contexto e para o seu perfil e para                   
o jeitinho que você tem. Então, busque outros métodos antes de se culpar por não saber se                 
organizar financeiramente”. 

 
Para Beatriz Santos, dar dicas sobre educação financeira é sempre uma pergunta muito difícil,              

porque depende bastante da situação financeira, do histórico, do tamanho do problema, o tamanho              
do desafio é individual daquela família.  

 
- “Eu não gosto de dar direcionamentos muitos encaixotados, que eu acho exatamente contra o              

que a gente acredita. Mas, existem alguns passos que eu acho que são básicos e são bons                 
para todo mundo: primeiro, entender que situação você está hoje, a gente infelizmente às              
vezes sabe que situação está meio zuada, não está conseguindo pagar, mas não sabe o               
número exato de quanto a gente está devendo; quantas parcelas faltam; quantas já foram;              
qual a taxa de juros; quanto a gente gasta todo mês; quanto a gente ganha todo mês. Então,                  
ter esses números ajudam a tomar decisões mais inteligentes. Agora, se a gente não tem               
esses números, a gente parte de onde? De onde a gente tira e onde a gente coloca? Como a                   
gente faz esse diagnóstico? Para entender como está sua vida financeira e tomar os próximos               
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passos. Enfim, não é uma regra geral, nem todo mundo tem que empreender, mas eu acho                
legal, a gente aprende um pouco mais sobre isso, porque pode ser uma tendência              
interessante e ajuda a melhorar as contas nesse momento.”  

 
Para Vivian Rodrigues do canal Papo de Valor, é preciso ter um olhar muito específico para o                 

crédito, porque naturalmente para muitas empresas e famílias precisaram e vão precisar recorrer ao              
crédito para poder aliviar um pouco a situação financeira, para suprir uma necessidade momentânea,              
é importante olhar com mais cuidado para os juros e o que acontece no setor bancário.  

 
- “Para quem está com uma realidade muito complicada e sem reserva, com as entradas              

prejudicadas de alguma forma. O primeiro passo é ter clareza na situação na qual essa               
família, pessoa ou empresa se encontra, porque a partir do momento que a gente entende a                
situação, e essa é uma barreira que muitas pessoas não querem vencer, porque é difícil olhar,                
é difícil encarar a realidade e às vezes descobrir que a gente não vai poder pedir tanto                 
delivery, como a gente estava pedindo nas últimas semanas. A partir do momento que a               
gente encara essa realidade e consegue fazer um ajuste fino desse padrão de vida, das reais                
necessidades dessa família. A gente destina um dinheiro para algo que não é tão necessário, e                
agora a gente está aprendendo que ele pode custar caro, no momento que necessidade bate               
à nossa porta.”  
 
Para a consultora financeira Amanda Dias do canal Grana Preta, primeiramente é preciso             

garantir a sobrevivência, garantir um mínimo para pagar os itens básicos com alimentação recorrendo              
ao auxílio emergencial, correr atrás desses direitos que estão garantidos e disponíveis para poder              
passar pelo momento de crise. Abaixo trechos destacados da entrevista de Amanda: 
 

- "Em relação às outras contas, renegociar. Estamos num período crítico de pandemia até o              
final do ano, então a população tem o direito de renegociar as contas de água, luz e o aluguel                   
até o final do ano. Orientar esse público, a buscar um mínimo de educação financeira para                
tentar se organizar e garantir esse básico. Conversar com o seu locador, por exemplo, e               
negociar o aluguel até o final do ano de acordo com o que ele pode pagar, com o que vai                    
caber dentro do orçamento que ele tem disponível agora." 
 

- "Para quem conseguiu manter o emprego ou está empreendendo e conseguindo vender e             
faturar nesse momento, a orientação é tentar agora, organizar ao máximo as finanças e              
aproveitar que muitas famílias não estão saindo para trabalhar, não estão gastando com             
transporte, por exemplo, que é um dos principais gastos do brasileiro. Aproveitar o dinheiro              
que está sobrando, para custear o aumento dos itens de alimentação, mas se estiver              
sobrando começar a se organizar para fazer uma reserva de emergência.Porque a gente não              
sabe quando a situação vai melhorar é preciso que você continue seguindo nessa estratégia              
de educação financeira, para que em outros momentos de crise, já que é recorrente no               
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capitalismo, e precisa que você já esteja com um pouco mais de segurança financeira para               
poder enfrentar essa crise." 

 
- “Estava faltando muita representatividade nessa área da discussão de economia e finanças. A             

gente entregava essa discussão apenas aos grandes gestores financeiros, aos bancários, as            
pessoas do setor financeiro, a galera da Avenida Paulista, das pessoas que trabalham em              
corretoras. Não é assim, a Educação financeira é extremamente importante, e mais            
importante e delicada ainda, para quem tem pouco para gerir. Então é se apropriar dessa               
educação financeira.” 

 
 

5. CONCLUSÃO 

O estudo reuniu quatro diferentes abordagens para avaliar como a Estratégia Nacional de             
Educação Financeira - ENEF evoluiu nos últimos dez anos e como o sistema financeiro atua na                
disseminação da educação financeira. Além disso, como as ações desenvolvidas pela política pública             
estão impactando a população e a percepção dos consumidores em como interagem com o conteúdo               
produzido pelos bancos. 

 Na primeira etapa com uma amostra de 975 entrevistas, o dado que 75% dos participantes               
afirmam que não conhecem as informações disponíveis pelos bancos sobre educação financeira,            
requer uma reflexão sobre a aderência do que está sendo disponibilizado e as reais necessidades dos                
consumidores.  

Esse resultado é um indicativo de desinteresse ou desconfiança do consumidor, por não             
reconhecer o conteúdo como orientador para educação financeira e por avaliar que o conteúdo visa a                
atender os interesses dos bancos na venda de crédito e outros serviços. 

 
Na segunda etapa foi realizado levantamento sobre o conteúdo de informações nos canais             

digitais dos bancos (site, aplicativos e redes sociais) e a facilidade de acesso. Identificamos muitos               
conteúdos de pelo menos uma das seguintes ferramentas: cartilhas; palestras e workshops; vídeos;             
treinamento de colaboradores; oficinas, cursos presenciais e online.  

 
Nem todos os bancos possuem um canal de acesso identificado como “Educação Financeira”,             

na maioria dos bancos, as informações estão fragmentadas nos diversos espaços dedicados ao             
conteúdo dos produtos e serviços e também não tem um direcionamento ao público específico que               
movimenta a conta. Existem conteúdos para crianças, idosos e tudo muito pulverizado, o que pode               
ser interpretado pelo consumidor como publicidade de produtos e serviços e não como conteúdo              
norteador de planejamento financeiro. 
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 A busca por indicadores de desempenho e impacto dos últimos dez anos, não foi encontrada               
nos canais dos bancos e nas respostas encaminhadas também não há referências qualitativas,             
somente dados quantitativos que apontam a popularização do termo “educação financeira” mas não é              
uma garantia de mudança de comportamento por parte dos consumidores.  

Sobre o papel dos bancos, a única iniciativa encontrada pertence ao banco Itaú. No site do                
banco estão disponíveis os compromissos de impactos em ações de Cidadania Financeira, com metas              
previstas para 2020 e 2021 e segmentadas em temas como: Gestão financeira digital; Prevenção ao               
endividamento; Inclusão financeira; Renegociação de dívidas; Orientação financeira e Apoio ao           
reequilíbrio financeiro.  

Na terceira etapa cinco bancos (Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Itaú e Safra) enfatizaram a               
existência de uma política de Educação Financeira, destacando as várias iniciativas adotadas            
internamente e em parcerias com empresas e instituições. O conteúdo é bastante diversificado com              
materiais impressos; digitais; vídeos; cursos presenciais e online; palestras; oficinas de capacitação;            
treinamento dos colaboradores e uso das redes sociais. 

 O Banco Central destacou o papel do Estado como protagonista na promoção da formação da               
educação financeira e o seu papel para além da regulação e supervisão das instituições financeiras,               
apontou a formação de reserva no regime da previdência privada como um exemplo da relevância               
das ações para contribuir com a elevação da taxa de poupança brasileira. Também, informou que as                
diretrizes instituídas em 2010 contribuíram para a disseminação da educação financeira e hoje fazem              
parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tornando o tema parte da agenda pública nacional. 

Os bancos confirmaram o alinhamento com as premissas estabelecidas na Estratégia Nacional            
de Educação Financeira com abordagens voltadas para professores e alunos do ensino básico,             
fundamental e médio, aposentados do INSS, mulheres assistidas por programas sociais e destacaram             
ações e políticas próprias para estimular a educação financeira com a participação efetiva da Semana               
ENEF.  

A Febraban apontou que é parceira na iniciativa do governo federal na implementação da              
ENEF e a AEF-Brasil como executor do programa transversal para professores da rede pública do               
ensino básico, fundamental e médio e na assistência aos adultos em vulnerabilidade social, idosos              
aposentados e pensionistas e mulheres assistidas por programas sociais. Apesar de ainda não ser              
possível avaliar os resultados, informou que a iniciativa de educação financeira atingiu dois públicos              
que somente eram assistidos por iniciativas isoladas. 

 Os indicadores adotados são focados nos grupos previamente definidos para o           
programa, como escolas, aposentados e mulheres em situação de vulnerabilidade. Eles são aplicados             
nas escolas do ensino médio e fundamental através do letramento de professores e inserção do tema                
nas escolas de municípios e estados. Já os alunos, através do letramento e nível de aprendizagem e                 
retorno e dos pais, através do nível de abordagem com os filhos. 

58 
 



 

 
 

Por fim, destacou como exitoso os resultados dos últimos 10 anos e considerou os esforços do                
setor público, privado e sociedade civil para alcançar novos patamares de educação financeira e              
acompanhar os desafios que precisarão da atenção de toda a sociedade. 

Na quarta e última etapa da pesquisa, na opinião dos entrevistados, o desempenho dos              
dez anos da ENEF evidencia as fragilidades que precisam ser enfrentadas no país e que vão muito                 
além da dificuldade de lidar com produtos e serviços bancários. Os desafios para fortalecer a               
educação financeira vai além do ambiente escolar é preciso expandir as iniciativas de curto prazo,               
alinhadas com as atividades impactadas pelo sistema financeiro.  

 
Além disso, eles abordam a necessidade de ampliar a participação dos representantes da              

sociedade civil na promoção e integração da diversidade amparada em iniciativas monitoradas e em              
indicadores de desempenho, além de monitoramento na produção de conteúdo. 

Para o Idec, os resultados obtidos na pesquisa apontam um distanciamento da política pública              
de educação financeira da população economicamente ativa. Está focada em crianças e jovens,             
enquanto fica de fora a população mais vulnerável, a exemplo daqueles com relacionamento mais              
restrito com os bancos e dos aposentados do INSS, frequentemente assediados.  

Mesmo com o foco da política pública em crianças e jovens, dados disponibilizados pela OCDE               
revelam que o Brasil é o 4º pior país no quesito letramento financeiro. A pesquisa PISA demonstra                 
que o país está muito abaixo da média dos países da OCDE, apesar da leve melhora dos dados                  
apresentados de 2015 a 2018. Ou seja, mesmo existindo uma política pública focada para esse               
público, ainda há muito o que fazer para melhorar de fato a situação dos cerca de 44% dos                  
estudantes que desempenharam no nível 1 ou abaixo dele, no quesito proficiência em letramento              
financeiro. 

Fora do contexto da OCDE, não há iniciativas para alcançar outros segmentos da sociedade, a               
população economicamente ativa, já integrada ao mercado e ao sistema financeiro, apresenta            
deficiências expressivas em relação à educação financeira, com ausências de parâmetro de escolhas             
de decisão financeira, exposição excessiva ao crédito e baixa capacidade de investimento. Com a              
manutenção dessa realidade, as estatísticas sobre o superendividamento se mantém em patamares            
crescentes e aprofunda-se pelos impactos da pandemia, reforçando a necessidade de aprimoramento            
da ENEF e a ampliação do alcance da sua execução. 

Além dos problemas relacionados com o foco de atuação acima descrito, a ausência de              
indicadores impossibilitou a avaliação de impacto e alinhamento. Em dez anos houve uma             
popularização do termo educação financeira, que, contudo, não foi suficiente para impactar questões             
fundamentais envolvendo uso de crédito e redução do nível de endividamento. 

As evidências apontadas por especialistas e bancos confirmam que o equilíbrio financeiro e             
maior autonomia de escolhas dos consumidores, além de ser muito elitizado, dependem de outros              
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aspectos além da educação financeira, que estão associados à questão da desigualdade social e              
econômica.  

Os desafios passam pela democratização dos conceitos, adequação aos vários segmentos           
sociais, maior transparência na atuação das instituições financeiras em busca da neutralidade das             
relações e conflitos de interesses entre a oferta de produtos e serviços bancários e disseminar a                
educação financeira. A educação financeira sozinha é um começo, mas está muito distante da              
conscientização para fazer escolhas e tomar decisões acertadas.  

Diante dos pontos elencados nas quatro etapas, o Idec propõe as seguintes pautas,             
enfatizando sempre que é imperiosa a participação da sociedade civil, juntamente com os membros              
do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) para a construção de novas frentes para ampliar o                
acesso da educação financeira no Brasil:  

● Incorporação de novos grupos de consumidores vinculados ao sistema financeiro com recortes            
de perfil de tomador de crédito e de investidor; 

● Criação de grupo de estudo multidisciplinar para elaboração de indicadores de monitoramento            
e de impacto; 

● Alinhamento com iniciativas internacionais para definição de parâmetros de desenvolvimento          
de implementação da política ENEF; 

● Elaboração de política de monitoramento de consumidores assistidos pelas estratégias de           
educação financeira desenvolvida no âmbito da FBEF; 

● Definição de políticas de educação financeira para as instituições financeiras amparadas nos            
resultados financeiros do crédito, inadimplência, recuperação de crédito, investimento,         
recuperação de negativados, evolução do ranking da pontuação de crédito, elevação dos            
indicadores de poupança interno; 

● Estímulo a geração de reservas e premiação pela superação de situações de metas de crédito               
e investimentos; 

● Realização de debates com representantes da sociedade civil com atuação direta com            
consumidores (influenciadores digitais), academia, instituição financeira, reguladores setoriais. 
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6. Anexo I - Principais resultados na pesquisa online com 975 entrevistados 
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1.    Você sabe o que é educação financeira? 

 

2. Como avalia a sua própria situação financeira? 
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3.Você recebeu alguma orientação do seu banco sobre Educação Financeira? 

 

4.Como é a sua relação com o seu banco? 
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5. Você acredita que ações sobre Educação financeira oferecidas pelo seu banco            
podem contribuir para melhorar a sua vida financeira? 

 

6. Você se lembra a última vez que consultou alguma informação sobre Educação             
Financeira nos canais disponíveis pelo seu banco? 
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7. Você acha que os bancos oferecem o mesmo conteúdo de Educação Financeira que é               
oferecido por outras fontes de informação? Exemplo: cursos, influenciadores, livros, escolas           
etc 

  

8. Atualmente você possui algum tipo de investimento (poupança, título do tesouro,            
ações) com o banco onde possui conta? Se, sim indique o tipo de investimento em               
"outros" 

 



 

 
 

65 
 

9. Você está pagando alguma linha de crédito do banco atualmente? 

  

10. Quais as dívidas que você possui em andamento com o seu banco? (múltipla              
escolha) 
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11. Você já tentou renegociar suas dívidas bancárias? 

 

12. Você acredita que seu banco oferece informações sobre Educação Financeira para            
evitar o seu endividamento? 
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13. Se você já teve acesso ao conteúdo de Educação Financeira do seu banco, qual a                
avaliação? 

 

14. A linguagem que o banco utiliza para falar sobre Educação Financeira é de fácil               
compreensão para você? 
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15. Qual o banco onde você possui conta? 

 


