
ANEXO II 
 

Ações, iniciativas, programas e projetos do Plano de Ação do FBEF 
 
 

Tabela II.1. Ações, iniciativas, programas e projetos 

 

Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

BCB Comunicado BCB 
34.201, de 2019 e 
o processo de 
Mapeamento de 
ações de Educação 
Financeira do 
Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) 

O Comunicado BCB n° 34.201, de 
2019 divulgou princípios para a 
promoção da educação financeira 
por parte das instituições 
financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BC, 
além de prever o 
acompanhamento de tais 
iniciativas.  

- Anualmente há a entrega 
dos resultados do 
diagnóstico do segmento 
analisado no ano em questão 

- Contínuo e 
iniciado em 2020 

- Febraban 
- Aceleradora Voe sem 
Asas (empresa 
contratada) 

- No ciclo do mapeamento, 
o primeiro ano é dedicado 
à coleta de dados e ao 
diagnóstico e o segundo 
ano ao acompanhamento e 
monitoramento 

- A cada ano um novo ciclo 
é iniciado para diferentes 
segmentos do SFN. Em 
2020, o primeiro ciclo de 
mapeamento foi iniciado 
com bancos e instituições 
de pagamento. Em 2021, o 
BCB iniciou o segundo ciclo 
para o setor de 
cooperativas de crédito. 
 
- Os resultados do 
diagnóstico do segmento 
analisado no ano em 
questão são divulgados em 
eventos específicos do 
segmento. 
 
https://www.bcb.gov.br/de
talhenoticia/375/noticia 
https://www.bcb.gov.br/est
abilidadefinanceira/exibeno
rmativo?tipo=Comunicado&
numero=34201 

BCB 
Projeto 
Mensagens 

Avaliar o impacto de ações de 
educação financeira através por 
meio do envio de mensagens pelo 
celular no comportamento 
financeiro da população de baixa 
renda. 

- Plano de Mensageria 
- Relatório de avaliação de 
impacto 

- Duração do 
projeto: 
Agosto/2019 a 
Agosto/2022 

- Caixa Econômica 
Federal 
- Ministério da 
Cidadania 

- Aplicação de avaliação de 
impacto após mensageria 

- Previsão de envio da 
mensageria no segundo 
ciclo em agosto/2021 

BCB 
Projeto Fatura 
Fácil 

Avaliar o impacto da introdução 
de um novo modelo de fatura de 
cartão de crédito sobre o 
comportamento financeiro dos 
usuários desse instrumento, 
especificamente daqueles que 

- Layout simplificado de 
fatura 
- Relatório de avaliação de 
impacto 

- Duração do 
projeto: 
Agosto/2019 a 
Fevereiro/2022 

- Caixa Econômica 
Federal 
- Ministério da 
Cidadania 

- Aplicação de avaliação de 
impacto após 14 meses de 
recebimento da nova fatura 
(tratamento) vs. Controle 

- Projeto em fase de 
intervenção 



Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

fazem parte da população de 
baixa renda. 

BCB 
Museu de 
Economia 

Fomentar o conhecimento de 
educação financeira e economia 
na população, por meio, de ações 
lúdicas. Dessa forma, mostrar aos 
visitantes que ele é um dos atores 
na economia e os efeitos 
econômicos afetam o seu 
cotidiano. 

- Desenvolvimento do 
projeto museográfico 
(exposição, serviço educativo 
etc.) 
- Desenvolvimento do 
projeto arquitetônico 
- Reforma do espaço 
- Implantação do projeto 
museográfico 

- Duração do 
projeto: 
Junho/2019 a 
Junho/2023 

- Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos 
(FDD)/ MJ  
- Diretoria Banco 
Central 

 

O Museu abordará os 
temas: economia, educação 
financeira, meios de 
pagamento e 
sustentabilidade. 

BCB Museu Virtual 

Tornar o conteúdo do Museu de 
Economia mais acessível, 
alcançando pessoas que não 
podem visitar o Museu e também 
aprofundar a experiência dos 
visitantes via ambiente on line. 

- Implantação de melhorias 
no Sistema 
- Digitalização dos acervos 
- Desenvolvimento do site 
- Desenvolvimento de 
sistema de agendamento de 
visita 
- Desenvolvimento de jogos 
- Desenvolvimento de tour 
virtual 

- Duração do 
projeto: Julho/21 
a Julho/2024 

- Diretoria Banco 
Central 

 

O Museu abordará os 
temas: economia, educação 
financeira, meios de 
pagamento e 
sustentabilidade. 

BCB 

Programa de 
Aceleração Meu 
Bolso em Dia (ACT 
BCB/Febraban) 

Viabilizar projetos de inovação em 
Educação Financeira que tenham 
como compromisso causar um 
alto impacto social, pelo seu 
alcance, pelas transformações 
culturais que pode gerar, por sua 
tecnologia ou solução. 

- Foram selecionados até 5 
projetos finalistas 
- Esses projetos receberão 
mentoria de aceleração por 
mais 10 meses além das 
mentorias recebidas ao longo 
do Programa (totalizando 1 
ano de mentoria) 
- Além disso, os projetos 
finalistas receberam 
investimento financeiro da 
Febraban para o 
desenvolvimento e 
escalabilidade da solução 
que somam R$ 500.000,00  

- De 
Dezembro/2020 
(quando houve o 
lançamento do 
edital) até 
Julho/2022 
(quando se 
encerram as 
mentorias dos 
finalistas) 

- Febraban 
- Aceleradora Voe sem 
Asas (empresa 
contratada) 

- Acompanhamento do 
alcance dos objetivos 
propostos nos planos de 
impacto das startups 
vencedoras até julho de 
2022. 

- Projeto conta com apoio 
técnico do Banco Central. 
Trata-se de projeto 
constante no Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) 
assinado com a Febraban 
em 2019 para desenvolver 
ações de fomento de 
educação financeira no 
Brasil. 
 
https://aceleracao.meubols
oemdia.com.br/ 



Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

BCB 

Índice de Saúde 
Financeira do 
Brasileiro (ACT 
BCB/Febraban) 

Criar um indicador adequado à 
realidade brasileira para a 
medição da saúde financeira.  
Será fonte de informação para 
diversos stakeholders utilizarem 
como forma de realizar 
diagnóstico sobre o tema saúde 
financeira, desde o cidadão ter 
maior consciência da sua situação, 
quanto IF´s ofertarem serviços 
mais adequados e a imprensa 
reportar a evolução do tema por 
meio de uma medição técnica, 
além de outros públicos. 

- Índice de Saúde Financeira 
do Brasileiro 
- Site do I-ISF 
- Metodologia de cálculo 
para a plataforma de EF 
- E-book 
- Dados abertos para 
utilização o ISF por parte de 
stakeholders e pesquisadores 
- Plano de Comunicação 

- De 2019 a 2022 
- Primeira 
entrega: 
Julho/2021 
- Segunda 
medição prevista 
para 
Janeiro/2022 

- Febraban 
- Empresas 
contratadas: Hyst e 
NCC 
- Bancos que compõe 
a comissão de EF da 
Febraban 
- ANBC 

  

- Projeto conta com apoio 
técnico do Banco Central. 
Trata-se de projeto 
constante no Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) 
assinado com a Febraban 
em 2019 para desenvolver 
ações de fomento de 
educação financeira no 
Brasil 

BCB 
Summits Saúde 
Financeira (ACT 
BCB/Febraban) 

Realizar um evento por ano para 
discutir temas relacionados ao 
desenvolvimento da Cidadania 
Financeira no Brasil 

- Realização de um summit 
por ano (início em 2019) 

- Próxima edição: 
setembro/2021 

- Febraban 
- Bancos 
- Comunidade de 
educação financeira 
do Brasil 

 - Avaliação de reação dos 
participantes 

- Projeto conta com apoio 
técnico do Banco Central. 
Trata-se de projeto 
constante no Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) 
assinado com a Febraban 
em 2019 para desenvolver 
ações de fomento de 
educação financeira no 
Brasil 

BCB 
Programa 
Aprender Valor 

Inserir educação para o consumo e 
educação financeira de forma 
integrada às disciplinas 
obrigatórias para as escolas 
públicas do Ensino Fundamental 
de acordo com as diretrizes da 
Base 
Nacional Comum Curricular. 

- Desenvolvimento de 
formações para profissionais 
- Desenvolvimento de 
projetos escolares 
- Criação de Plataforma de 
Gestão, Monitoramento e 
Desenvolvimento Profissional 
do Programa 
- Avaliação de Aprendizagem 
do Programa 
- Avaliação de Impacto do 
Programa 

- Duração do 
projeto: 
Junho/2019 a 
Junho/2023 

- Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos 
(FDD)/ MJ  
- Secretaria Estaduais 
e Municipais de 
Educação 
- Undime Nacional e 
Seccionais 
- Centro de Políticas 
Públicas e Avaliação 
da Educação da 
Universidade Federal 
de Juiz de Fora (CAEd) 

- Aplicação de avaliação de 
aprendizagem para o piloto 
(1º semestre de 2021) e 
expansão nacional (2º 
semestre de 2021 e 1º 
semestre de 2022) 
- Aplicação de avaliação de 
impacto no segundo ciclo 
da expansão nacional (1º 
semestre de 2022) 

- Programa em fase final do 
piloto e início da expansão 
nacional. 
 
https://aprendervalor.caed
digital.net/  
https://www.bcb.gov.br/cid
adaniafinanceira 



Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

BCB 
Apoio ao 
Superendividado 

Compreender o fenômeno do 
endividamento e formas de 
mitigar suas consequências 
negativas para as famílias e 
qualidade de vida dos cidadãos. 

- Consolidação do conceito 
de Superendividamento e 
Endividamento de Risco 
- Relatório de Endividamento 
de Risco 

- De 2019 a 2022 
- TJDFT 
- Congresso Nacional 
- Febraban 

  

- Projeto em fase de 
pesquisa e estudo. Tem o 
objetivo de identificar 
comportamentos e 
características que levam ao 
superendividamento e 
propor uma política pública 
para auxiliar esse público de 
forma mais precisa. 
 
https://www.bcb.gov.br/co
ntent/cidadaniafinanceira/d
ocumentos_cidadania/serie
_cidadania/serie_cidadania
_financeira_6_endividamen
to_risco.pdf 

BCB 

Plataforma de 
Educação 
Financeira Meu 
Bolso em Dia (ACT 
BCB/Febraban) 

Desenvolvimento de uma 
plataforma interativa e gamificada 
de educação financeira com 
incentivos para sua utilização. 

- Lançamento previsto para 
outubro de 2021 
- Atualmente encontra-se na 
fase piloto  

- Início em 2019.  
- Entrega em 
Outubro/2021 

- Febraban 
- Empresas 
contratadas: Hyst e 
NCC 
- Bancos que compõe 
a comissão de EF da 
Febraban 
- ANBC 
- Senacon 

- Fase de planejamento da 
avaliação de impacto da 
plataforma. Coleta de 
dados prevista para 2022. 

- Projeto conta com apoio 
técnico do Banco Central. 
Trata-se de projeto 
constante no Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) 
assinado com a Febraban 
em 2019 para desenvolver 
ações de fomento de 
educação financeira no 
Brasil. 
 
https://plataforma.meubols
oemdia.com.br/ 

BCB/ 
Senacon 

Mutirões de 
Renegociação de 
Dívidas e 
Orientação 
Financeira (ACT 
BCB/Febraban + 
ACT 
BCB/Senacon/MJS
P) 

Ofertar ações de educação 
financeira durante o processo de 
renegociação de dívidas bancárias 
(momento de aprendizagem) 
visando que ocorra uma 
renegociação de dívidas com 
maior probabilidade de êxito para 
as duas partes. 

- Foi realizado o primeiro em 
dezembro/2019 
- A edição de 2020 foi 
prejudicada pela pandemia 
- Novo formato para 2021 
(lançamento no segundo 
semestre) 

'- Próxima 
edição: segundo 
semestre 2021 

- Febraban 
- Senacon/MJSP 

 - Cada edição do mutirão é 
avaliada 

- Projeto conta com apoio 
técnico do Banco Central. 
Trata-se de projeto 
constante no Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) 
assinado com a Febraban 
em 2019 para desenvolver 
ações de fomento de 
educação financeira no 
Brasil 

BCB/ 
Senacon 

É DA SUA CONTA 
(ACT 
BCB/Senacon/MJS
P) 

Disseminar conhecimentos sobre 
o sistema financeiro nacional, 
produtos e serviços financeiros e 
sobre como o BC e a Senacon 
trabalham para a melhoria do 
relacionamento entre instituições 

- EAD gratuito, com conteúdo 
desenvolvido em parceria 
pelo BCB e pela Senacon e 
disponibilizado no site da 
Escola Nacional de Defesa do 
Consumidor da Secretaria 

- A primeira 
etapa do curso 
foi lançada no 2° 
Semestre de 
2020 
- Previsão de 

- Sistema Nacional de 
Defesa do 
Consumidor (Procons 
Estaduais e  
Promotorias de 
Defesa do 

Metodologia de avaliação 
de reação por categorias, 
avaliando quatro diferentes 
fatores:  
- Aspectos organizativos 
- Aspectos pedagógicos  

- Fase 1 já entregue 
- Fase 2 em elaboração. 
 
https://www.defesadocons
umidor.gov.br/escolanacion
al 



Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

financeiras e consumidores 
financeiros.  

Nacional do 
Consumidor/MJSP 
- 1 ou 2 turmas são 
oferecidas anualmente, a 
depender do calendário dos 
demais cursos da ENDC 

lançamento da 
segunda etapa 
no 2° Semestre 
de 2021 

Consumidor, 
Defensorias e 
entidades civis de 
Defesa do 
Consumidor)                                                                
- Empresas que estão 
no projeto 
Capacitação - 
Inovação em prol do 
Consumidor                                                                           
- Órgãos com os quais 
a Senacon possui 
acordo de cooperação 
técnica                                                                                                                      
- Banco Central 
(Bacen) 

- Aspectos tecnológicos 
- Experiência com o curso 
O instrumento é 
disponibilizado ao final do 
curso, e o aluno 
compartilha suas 
impressões sobre o curso 
realizado.                                     
Após a coleta dos dados é 
realizada uma análise de 
conteúdo com base nas 
respostas evidenciadas 
pelos alunos e esta análise 
embasa uma série de 
recomendações, revisões e 
reestruturações para a 
oferta regular do curso.            

CVM 
Semana Mundial 
do Investidor 
Brasil 

Promover educação de 
investidores 

Campanha Evento anual 
IOSCO (parceiro 
internacional) e 
stakeholders locais 

  

- Evento coordenado 
nacionalmente pela CVM. 
https://semanadoinvestidor
.cvm.gov.br/ 

CVM 
Global Money 
Week Brasil 

Disseminar educação financeira e 
de investidores 

Campanha Evento anual 
OECD (parceiro 
internacional) e 
stakeholders locais 

  

- Evento coordenado 
nacionalmente pela CVM. R 
http://gmw.investidor.gov.
br/ 

CVM/ 
MEC 

Programa de 
Educação 
Financeira nas 
Escolas 

Formação de Professores da 
Educação Básica em Educação 
Financeira estimulando seu uso na 
sala de aula. Temática importante 
para o Novo Ensino Médio (e para 
os Fundamental II).   

- Cursos e materiais para 
professores 

- 36 meses - MEC e CVM   
- Projeto em 
implementação 

CVM/ 
Senacon 

Curso 
Consumidor-
Investidor 

O objetivo geral do curso consiste 
na orientação dos 
consumidores/investidores sobre 
a compreensão da importância da 
poupança versus investimento, 
quais os riscos associados aos 
investimentos, perfis de 
investidores e aspectos relevantes 

 
 
- Curso auto instrucional, a 
distância, gratuito, com 
certificado de extensão da 
UNB   

- O curso estará 
disponível em 
2022 (previsão) 

- Sistema Nacional de 
Defesa do 
Consumidor (Procons 
Estaduais e  
Promotorias de 
Defesa do 
Consumidor, 
Defensorias e 
entidades civis de 

Metodologia de avaliação 
de reação por categorias, 
avaliando quatro diferentes 
fatores:  
- Aspectos organizativos 
- Aspectos pedagógicos  
- Aspectos tecnológicos 
- Experiência com o curso 
O instrumento é 

- O curso está na fase das 
tratativas iniciais. 
 
Quando for ofertado, estará 
na página da 
ENDC/SENACON: 
https://www.defesadocons
umidor.gov.br/escolanacion
al/cursos/cursos-endc 



Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

do mercado de capitais para os 
consumidores.   

Defesa do 
Consumidor)                                                                
- Empresas que estão 
no projeto 
Capacitação - 
Inovação em prol do 
Consumidor                                                   
- Órgãos com os quais 
a Senacon possui 
acordo de cooperação 
técnica                                                                                                                      
- Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) 

disponibilizado ao final do 
curso, e o aluno 
compartilha suas 
impressões sobre o curso 
realizado.                                     
Após a coleta dos dados é 
realizada uma análise de 
conteúdo com base nas 
respostas evidenciadas 
pelos alunos e esta análise 
embasa uma série de 
recomendações, revisões e 
reestruturações para a 
oferta regular do curso.                         

CVM/ 
SPREV 

Módulos de 
Previdência no 
Programa Bem-
Estar Financeiro 
da CVM 

Desenvolver módulos de 
previdência no Programa Bem-
Estar Financeiro da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Tal 
parceria visa levar educação 
financeira e previdenciária ao 
ambiente de trabalho.  
O objetivo do Programa é 
melhorar o bem-estar financeiro 
dos participantes e seus 
familiares, fornecendo conceitos, 
práticas e ferramentas que lhes 
ajudem a planejar, controlar e 
organizar melhor a sua vida 
financeira. 

- Desenvolver dois módulos 
com conteúdo de 
previdência pública (Regime 
Geral de Previdência Social e 
Regime Próprio de 
Previdência Social) e 
previdência privada (Regime 
de Previdência 
Complementar) para 
integrarem o Programa Bem-
Estar Financeiro da CVM 
- Desenvolver material de 
estudo para multiplicadores 

- Duração do 
Projeto: Junho A 
Dezembro/ 2021 

- Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) 

  

- O material dos módulos 
integrará a plataforma da 
CVM, no Programa Bem-
Estar Financeiro. 
 
Ainda não disponível; 
posteriormente estará em: 
https://www.investidor.gov
.br/menu/Menu_Academic
o/Programa_Bem-
Estar_Financeiro/Programa
_Bem-
Estar_Financeiro.html 

FBEF Semana ENEF 

Promover e incentivar a realização 
de ações de Educação Financeira, 
previdenciária, securitária e Fiscal 
em todo o país. Evento que 
promove a concentração de 
esforços de todos os atores da 
Sociedade e oferece oportunidade 
à população de melhor se educar 
financeiramente. 

- Aprimoramento do Site 
- Organização do evento de 
abertura 
- Realização da 8a Semana 
ENEF 

- 8ª edição: 8 a14 
de 
Novembro/2021 

- FBEF 
- Febraban 

- Ao final da Semana ENEF 
são feitos levantamentos 
de dados a respeito da 
oferta e demanda e, com 
isso, é elaborado um 
relatório público com os 
feitos mais importantes 

- Evento anual que está em 
sua 8a edição e busca 
ampliar a oferta e demanda 
por temas de educação 
financeira. 
 
https://semanaenef.gov.br 



Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

Previc 

Diagnóstico sobre 
Educação 
Previdenciária nas 
EFPC  

1) fomentar a educação 
previdenciária nas EFPC;  
2) estimular ampla divulgação e 
transparência informações 
educativas aos participantes;  
3) fortalecer a cultura 
previdenciária;  
4) induzir boas práticas junto às 
EFPC. 

- Relatório "Educação 
Financeira e Previdenciária - 
Diagnóstico e Boas Práticas 
na Previdência 
Complementar Fechada" 

- Duração do 
projeto: 
Maio/2021 a 
Novembro/2021 

- Subsecretaria do 
Regime de 
Previdência 
Complementar  
- SURPC 
- Entidades Fechadas 
de Previdência 
Complementar    

 

- A proposta é realizar um 
relatório contendo o 
diagnóstico dos programas 
educacionais das Entidades 
Fechas de Previdência 
Complementar  

Previc 

Projeto "Live com 
os Fundos de 
Pensão - 
Divulgando seus 
programas de 
educação 
previdenciária" 

1) fomentar a educação 
previdenciária;  
2) estimular ampla divulgação e 
transparência informações 
educativas; 
3) fortalecer a cultura 
previdenciária;  
4) induzir boas práticas na área de 
educação previdenciária no 
segmento de previdência 
complementar. 

- Promoção e organização de 
reuniões virtuais com as EFPC 
para conhecer e divulgar suas 
ações educativas 
- Desenvolvimento de novos 
projetos educacionais 
voltados para o público em 
geral 

- Duração do 
projeto: 
Outubro/2021 a 
Novembro/2023 

- Entidades Fechadas 
de Previdência 
Complementar 
- ABRAPP 
- SINDAP 
- Parceiros a decidir 

 
- A proposta é realizar 
"Lives" com as EFPC e 
entidades representativas 
do segmento 

Previc/ 
SPREV 

Kit para Entidades 
Fechadas de 
Previdência 
Complementar 
(EFPC) 

Realizar pesquisa para mapear as 
ações de educação previdenciária 
promovidas pelas EFPC e fornecer 
materiais educativos para as 
entidades fechadas de previdência 
complementar divulgarem junto 
aos participantes. 

- Mapeamento das iniciativas 
de educação financeira e 
previdenciária por meio de 
pesquisa com as EFPC                                                   
- Estudo de educação 
financeira e previdenciária 
em parceria com a Previc  
- Desenvolvimento do kit de 
Educação Financeira para as 
EFPC para divulgação junto 
aos participantes. O kit será a 
combinação de vários 
materiais educativos, por 
exemplo, cartilhas, vídeos, 
curso EaD etc.                                                         
- Guia de Boas Práticas em 
Educação Previdenciária 

- Duração do 
projeto: 
Abril/2021 a 
Junho/ 2022. 

- Superintendência 
Nacional de 
Previdência 
Complementar 
(PREVIC) 

  

- Ação foi ampliada para a 
confecção de estudo em 
parceria com a Previc, no 
qual se pretende extrair 
alguns produtos adicionais, 
como Nota Técnica 
Conjunta, kit para as EFPC, 
Guia de Boas Práticas 
dentre outros. 

Previc/ 
SPREV 

Guias Rápidos de 
Previdência 

Desenvolver dois Guias Rápidos de 
Previdência Complementar (EAPC 

- Realizar parcerias com 
órgãos e entidades dos 

- Duração do 
projeto: 

- Previc   
- O material deverá ser 
divulgado em site 
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Complementar: 
Segmento Aberto 
e Segmento 
Fechado 

e EFPC) para levar informação 
concisa em linguagem simples 
para o público em geral.  

segmentos aberto e fechado 
de previdência 
complementar 
- Elaborar conteúdo com 
linguagem simples e 
informações importantes das 
entidades abertas e fechadas 
de previdência 
complementar 
- Divulgar os Guias 

Agosto/2021 a 
Junho/2022 

institucional. 
 
Ainda não disponível; 
posteriormente estará em: 
https://www.gov.br/previd
encia/pt-br 

Senacon 

Programa 
Educação 
Financeira para 
Consumidores 
composto por 3 
(três) cursos e 
publicações:                                                  
1) Planejar para 
Realizar Sonhos                                                         
2) Dominando Emoções 
e Criando novos 
Hábitos                                                           
3) Inteligência 
Financeira: saia do 
Sufoco                                          

O objetivo geral do referido 
Programa é ampliar o 
conhecimento dos consumidores 
relacionado aos produtos e aos 
serviços financeiros, ao orçamento 
doméstico e ao planejamento 
financeiro, com foco em exemplos 
concretos e na compreensão 
sobre seus direitos.                                                                                                          

 
 
- 3 cursos auto instrucionais, 
a distância, gratuitos, a 
distância com certificado de 
extensão da UNB    
- Materiais disponibilizados 
acerca dos conteúdos 

- Os cursos estão 
disponíveis 
desde 2016 com 
atualizações. 

- Sistema Nacional de 
Defesa do 
Consumidor (Procons 
Estaduais e 
Promotorias de 
Defesa do 
Consumidor, 
Defensorias e 
entidades civis de 
Defesa do 
Consumidor)                                                             
- Empresas que estão 
no projeto 
Capacitação - 
Inovação em prol do 
Consumidor                                                                           
- Órgãos com os quais 
a Senacon possui 
acordo de cooperação 
técnica 

- As avaliações dos cursos 
(52 ofertas) pelos alunos 
têm sido extremamente 
positivas com média acima 
de 8 conforme pode ser 
constatado no caso das 
empresas que fizeram os 
cursos. Boletim Projeto 
Capacitação - Inovação em 
prol do consumidor (2020): 
https://www.defesadocons
umidor.gov.br/images/Bole
tim_Capacita%C3%A7%C3
%A3o_Inova%C3%A7%C3%
A3o_em_prol_do_consumi
dor_2020_2.pdf 

https://www.defesadocons
umidor.gov.br/escolanacion
al/noticias/1119-conheca-
as-publicacoes-da-trilha-de-
educacao-
financeira?fbclid=IwAR1znn
v5EAebiqOx2ZbNSuZCoe1K
KCRcllQY9OhaNrVCp1beMB
p9EXa4Om0                                 
https://www.defesadocons
umidor.gov.br/escolanacion
al/cursos/cursos-endc                
https://www.defesadocons
umidor.gov.br/images/Bole
tim_Capacita%C3%A7%C3%
A3o_Inova%C3%A7%C3%A3
o_em_prol_do_consumidor
_2020_2.pdf 

Senacon/ 
SPREV 

Curso EAD: 
Previdência 
Privada para 
Consumidores 

1) Desenvolver conteúdo 
educacional em formato de curso 
EAD sobre previdência 
complementar voltado para os 
cidadãos em geral e grupos 
específicos de consumidores;                                                         
2) Disponibilizar para os cidadãos 
brasileiros curso gratuito, à 
distância, na plataforma Moodle 

- Desenvolver conteúdo de 
previdência complementar 
para curso EAD (SPREV)   
- Desenho instrucional do 
curso com base no material 
programático, bem como 
implementação do curso na 
plataforma Moodle da 
Senacon (SENACON)                         

- Duração do 
projeto: 
Outubro/2020 a 
Dezembro/2023. 

- Sistema Nacional de 
Defesa do 
Consumidor (Procons 
Estaduais e  
Promotorias de 
Defesa do 
Consumidor, 
Defensorias e 
entidades civis de 

Metodologia de avaliação 
de reação por categorias, 
avaliando quatro diferentes 
fatores:  
- Aspectos organizativos 
- Aspectos pedagógicos  
- Aspectos tecnológicos 
- Experiência com o curso 
O instrumento é 

- Em 29/10/2020, a SPREV 
firmou um Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) 
com a SENACON para a 
execução conjunta de ações 
de educação financeira e 
previdenciária, com 
vigência de 3 anos, nas 
quais se encontra o referido 
curso EaD 
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da Senacon; 
3) Esclarecer os consumidores 
acerca dos seus direitos em 
relação a produtos e serviços 
financeiros e previdenciários; 
4) Promover a educação 
previdenciária; e 
5) Promover a educação para o 
consumo. 

- Divulgação na plataforma 
da Escola Nacional de Defesa 
do Consumidor – ENDC 
(SENACON) 

Defesa do 
Consumidor)                                                                
- Empresas que estão 
no projeto 
Capacitação - 
Inovação em prol do 
Consumidor                                                                           
- Órgãos com os quais 
a Senacon possui 
acordo de cooperação 
técnica                                                                          
- Secretaria de 
Previdência (SPREV) 

disponibilizado ao final do 
curso, e o aluno 
compartilha suas 
impressões sobre o curso 
realizado.                                     
Após a coleta dos dados é 
realizada uma análise de 
conteúdo com base nas 
respostas evidenciadas 
pelos alunos e esta análise 
embasa uma série de 
recomendações, revisões e 
reestruturações para a 
oferta regular do curso.                    

SPREV 

Curso EAD: 
Previdência 
Complementar 
para Servidores 

Desenvolver conteúdo 
educacional em formato de curso 
EAD sobre previdência 
complementar voltado para os 
servidores públicos de entes 
federativos, abordando as 
mudanças para a previdência 
desse público-alvo advindas da 
Nova Previdência (EC nº 
103/2019).                                                       

- Desenvolver conteúdo de 
Previdência Complementar 
para servidores públicos 
- Realizar parceria com a 
Escola Nacional de 
Administração Pública 
(ENAP) para diagramação e 
formatação do curso para 
linguagem EAD 
- Disponibilizar do curso na 
plataforma da Escola Virtual 
de Governo 
- Divulgar curso 

- Duração do 
projeto: 
Junho/2021 a 
Junho/2022. 

- Escola Nacional de 
Administração Pública 
(ENAP) 

  

- O material deverá ficar 
disponível para acesso 
público na plataforma da 
Escola Virtual de Governo 
na Escola Nacional de 
Administração Pública 
(ENAP). 
 
Ainda não disponível; 
posteriormente estará em:  
https://www.escolavirtual.g
ov.br/ 

SPREV 

Vídeos 
educacionais para 
o Canal 
"Previdência e 
Trabalho" 

Transmitir, por meio de mídias 
sociais do Ministério da Economia, 
conteúdo sobre Previdência 
Complementar a ser obtido junto 
a especialistas. 

- Elaborar escopo dos vídeos 
informativos 
- Gravar e disponibilizar no 
canal "Previdência e 
Trabalho" do Youtube, 
quatro vídeos informativos 
sobre previdência 
complementar com duração 
aproximada de 5 a 10 
minutos  

- Duração do 
projeto: Junho a 
Dezembro/2021 

    

- O material deverá ser 
divulgado no canal 
"Previdência e Trabalho" no 
Youtube que possui mais de 
10 mil seguidores inscritos. 
 
Ainda não disponível; 
posteriormente estará em: 
https://www.youtube.com/
results?search_query=previ
dencia+e+trabalho 

SPREV 
Melhoria do Site 
da SPREV com 

Apresentar informações gerais e 
específicas sobre previdência 

- Elaborar conteúdo 
informativo e educativo 

- Duração do 
projeto: Início 

    
- O novo conteúdo proposto 
sobre previdência 
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informações de 
Previdência 
Complementar 

complementar de forma 
tempestiva, organizada e de fácil 
entendimento para o público em 
geral. 

sobre entidades abertas e 
entidades fechadas de 
previdência complementar                                  
- Atualizar constantemente a 
aba de previdência 
complementar no site da 
Secretaria de Previdência 

em Maio/2021 
com atualização 
constante 

complementar está 
finalizado, aguardando 
alterações gerais do site da 
Secretaria de Previdência. 
 
Ainda não disponível; 
posteriormente estará em: 
https://www.gov.br/previd
encia/pt-br 

SPREV 

Guia de 
Previdência 
Complementar 
para 
Trabalhadores 
Autônomos 

Desenvolver conteúdo 
educacional sobre previdência 
complementar direcionado aos 
profissionais liberais, 
trabalhadores autônomos e 
informais, considerando o 
contexto fiscal, a estrutura 
previdenciária brasileira, bem 
como os produtos já ofertados 
pela previdência privada. 

- Elaborar conteúdo do Guia 
com base no estudo que 
analisou possíveis políticas 
públicas aptas a estimular a 
poupança previdenciária de 
profissionais liberais, 
autônomos e trabalhadores 
informais 
- Diagramar e divulgar o Guia 

- Duração do 
projeto: Janeiro 
a 
Dezembro/2022 

    

- O material deve ser 
divulgado em site 
institucional. 
 
Ainda não disponível; 
posteriormente estará em: 
https://www.gov.br/previd
encia/pt-br 

STN 
Projeto Em Busca 
do Tesouro 

Fomentar o conhecimento sobre 
temas como responsabilidade 
fiscal, função social dos tributos, 
qualidade do gasto, transparência 
das contas públicas, que são muito 
importantes para o 
desenvolvimento do país e 
precisam ser mais bem 
compreendidos e apropriados pela 
sociedade brasileira. É 
fundamental, portanto, começar a 
promover a educação fiscal e 
financeira e o acompanhamento 
cidadão das políticas públicas 
desde a infância, desenvolvendo 
noções de responsabilidade social 
e pessoal e estimulando novos 
comportamentos 

- Material didático impresso 
e digital (seis histórias, duas 
revistas das Turma da 
Mônica) 
- Manual do Educador 
(projeto pedagógico, 
referencial teórico, aplicação 
básica: miniplanos de aula, 
com possibilidade de 
ressignificação) 
- Minicurso do Educador (seis 
aulas) 
- Plataforma digital na 
internet com todo o 
conteúdo do projeto 
- Avaliação de impacto 
aleatorizada ex-ante, no DF, 
para até 30.000 crianças 
- Se bem-sucedida, 
disseminação da experiência 

- De 2019 a 2025 

- PNEF 
- PNUD 
- BID 
- GDF 
- Enap 

- Após escala, ciclos anuais 
de avaliação de impacto 

- Avaliação de impacto 
aleatorizada ex-ante, no DF, 
para até 30.000 crianças, 
com previsão de início em 
março de 2020, 
interrompida pela crise 
sanitária de covid-19, que 
demandou a paralisação 
das aulas presenciais. 
Cooperação técnica com o 
GDF prorrogada até 
outubro de 2023. 
 
https://embuscadotesouro.
tesouro.gov.br/principal 



Membro 
Ações, iniciativas, 

programas e 
projetos 

Objetivos Entregas Período 
Stakeholders,  

Parceiros 
Avaliação de resultados Mais informações 

para até dois milhões de 
crianças em 3 anos 

STN 

Projeto de 
Educação Fiscal e 
Financeira para 
Centros de 
Negociação 
Judicial para 
Devedores 
Tributários 

Mitigar a incidência de débitos 
tributários ocasionados, no todo 
ou em parte, por carências dos 
cidadãos no acesso a informações 
e/ou compreensão de elementos 
de finanças pessoais ou coletivas 

- Material didático digital 
(oito animações curtas), para 
distribuição nos locais de 
conciliação e pela internet 
- Material didático impresso, 
para distribuição nos locais 
de conciliação 
- Plataforma digital na 
internet com todo o 
conteúdo do projeto 
- Avaliação de impacto ex-
post, no DF 
- Se bem-sucedida, 
disseminação da experiência 
por meio de todos os 
tribunais de justiça do país, 
por intermédio do CNJ 

- De 2021 a 2023 
- TJDFT 
- CNJ 

- Após escala, ciclos anuais 
de avaliação de impacto 

- Plano de trabalho, com 
produção do material 
audiovisual ainda em 2021. 
 
Plataforma digital a ser 
construída em 2021/2022 

Susep 
Prêmio Susep de 
Monografias 

Fomentar a produção acadêmica e 
a pesquisa que venha a contribuir 
para o aprimoramento da 
regulação, da supervisão e com o 
desenvolvimento do mercado 
brasileiro de seguros, resseguros, 
previdência complementar aberta 
e capitalização, assim como a 
promoção da educação securitária 
no país. 

- Realização do Prêmio Susep 
de Monografias 

- A ser definido. 
 
Expectativa: 
publicar o edital 
este ano, com 
período de 
inscrições até o 
primeiro 
trimestre de 
2022. 

- CNSeg/Fenaseg 
- FGV 
- Insper 

- Avaliação de impacto e 
efetividade do prêmio após 
realização da 1ª edição 
(2022) 

- A efetivação do acordo de 
cooperação técnica para 
realização do prêmio está 
pendente de manifestação 
dos apoiadores e de 
submissão ao Conselho 
Diretor da Susep para 
aprovação e assinatura 

Susep 

Instituto de 
Inovação em 
Seguros e 
Resseguros (IISR) / 
FGV - Termo de 
Referência - 
Estudo do setor de 
seguros privados 
no Brasil 

Fornecer ampla análise econômica 
do setor de seguros privados no 
Brasil e, dessa forma, contribuir 
para uma crescente produção de 
conhecimento nesse importante 
segmento de proteção da 
sociedade. 
 
Identificar e recomendar ações 
que possam contribuir para 

- Relatório consolidado com 
análises econômicas 
quantitativas e qualitativas 
sobre o setor de seguros 
privados no Brasil 

- De Junho/2021 
a 
Dezembro//2021 

- Fundação Getúlio 
Vargas (IISR)  
- Comitê Consultivo  
- Multidisciplinar 

- Apresentações parciais, 
revisão de relatório, 
participação em seminários 
para apresentação de 
resultados 
- Datas a serem definidas 
em plano de trabalho 

- Termo de referência (TR) 
aprovado pelo conselho do 
IISR. Equipe FGV está 
elaborando plano de 
trabalho detalhado com 
base no TR. A ser 
apresentado à Susep 
(previsão: jul/2021). 
 
https://www.linkedin.com/
company/fgv-instituto-de-
inova%C3%A7%C3%A3o-
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alavancar o desenvolvimento do 
setor e a proteção da sociedade. 

em-seguros-e-
resseguros/about/ 

Susep 
Hub de 
informações no 
site da Susep 

Facilitar a compreensão de 
informações relacionados aos 
produtos do mercado 
supervisionado, em linha com as 
iniciativas de abertura do mercado 
e maior diversidade de coberturas 
para os diferentes públicos aos 
quais se destinam. 

- Página no novo leaiute do 
site da Susep 

- Duração do 
projeto: 
Maio/2021 a 
Dezembro/2021. 

- Canais de ampla 
penetração no 
público-alvo: Senacon, 
Procons, Sicoob, 
entidades de defesa 
do consumidor. 

- Avaliação de impacto e 
efetividade até seis meses 
após entrada em produção 
(1o semestre 2022) 

- O projeto depende de 
disponibilidade de recursos 
de TI e Comunicação. Ainda 
em fase de priorização 
interna 

Susep 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica com 
Instituto Sicoob 

Promover iniciativas conjuntas de 
Cidadania Financeira, de forma a 
disseminar conhecimentos sobre 
seguros e de previdência, bem 
como ampliar a compreensão 
sobre o funcionamento dos 
produtos disponibilizados pelo 
mercado de seguros. 

- Realização de eventos 
conjuntos e 
compartilhamento de 
conhecimento 

- A ser definido. 
 
Expectativa: 
publicar o 
acordo durante 
2021. 

- Instituto Sicoob - A serem definidos no ACT 

- A efetivação do acordo 
está pendente de revisão. 
 
Processo Susep 
15414.618442/2020-74. 

 


