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Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 

Mais Informações 

BCB 
Calculadora do 
Cidadão 

Aplicativo que simula operações 
do cotidiano financeiro a partir de 
informações fornecidas pelo 
usuário. O cálculo deve ser 
considerado apenas como 
referência para as situações reais 
e não como valores oficiais. 

- Em 2021, integração com o 
DIN, chat bot do BC. Usuário 
poderá utilizar a Calculadora 
ao "conversar" com o bot 

- Contínuo   

- Avaliação anual 
do volume de 
acessos e da 
satisfação do 
usuário 

https://www.bcb.gov.br/acessoinform
acao/calculadoradocidadao 

BCB 
Gestão de 
Finanças Pessoais 
(GFP) 

Curso de formação sobre Gestão 
de Finanças Pessoais, com 
linguagem acessível e navegação 
em narrativa estruturada. 
Disponível em escolavirtual.gov.br 

- Curso disponível em 
escolavirtual.gov.br 

- Migração para 
EVG finalizada 
em 2019 

- EV.G/ Enap 

- Inscrições e 
conclusões. 
Informação 
disponibilizada 
pela Enap. 

- Projeto finalizado e disponível aos 
Cidadãos. 
 
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/170 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafina
nceira/cursos 
https://www.gov.br/pt-
br/servicos/aprender-a-administrar-
suas-financas-pessoais 

BCB 

Formação de 
Facilitadores em 
Gestão de 
Finanças Pessoais 
(FFGFP) 

Curso desenvolvido para formação 
de facilitadores e instrutores em 
Gestão de Finanças Pessoais. 
Curso oferecido por servidores do 
Banco Central e demanda Acordo 
de Cooperação Técnica. 

- Em execução 

- Curso 
consolidado e 
segue sendo 
ofertado sob 
demanda e 
Acordo de 
Cooperação 
Técnica (ACT) 

- Sescoop 
- Sistema cooperativo 
- Órgãos estaduais de 
formação de 
servidores 
- Exército 
- Fundação ENA-SC 

- Mensuração 
periódica junto 
aos parceiros, 
considerando o 
potencial de 
formação em 
GFP 

- Formação disponível sob demanda 

BCB 

Série Eu e meu 
dinheiro - 
Formação de 
multiplicadores e 
vídeos 

Curso online e gratuito de 
Formação de Multiplicadores da 
Série "Eu de Meu Dinheiro" 
destinado a sensibilizar os 
participantes para a gestão das 
finanças pessoais e a capacitá-los 
a conduzir grupos de discussão 
sobre cada um dos cinco vídeos da 
série "Eu e Meu Dinheiro". 

- Projeto já entregue e 
disponível para a população 
em geral 

- Curso auto 
instrucional, 
disponível na 
EV.G 

- Enap 
- EV.G 

- Inscrições e 
conclusões. 
Informação 
disponibilizada 
pela Enap 

- Projeto finalizado e disponível aos 
Cidadãos. 
 
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/251 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafina
nceira 
https://www.gov.br/pt-
br/servicos/tornar-se-multiplicador-
da-serie-eu-e-meu-dinheiro 



Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 

Mais Informações 

BCB 

Cartilha de 
Informações 
Financeiras para 
Migrantes e 
Refugiados 

Apresentar o Sistema Financeiro 
Nacional para Migrantes e 
Refugiados para a inclusão e 
integração desta população. 

- Cartilha em 5 línguas 
(Português, Espanhol, 
Francês, Inglês e Árabe). 

  

- Banco Central do 
Brasil 
- ONU 
- ACNUR 
- Ministério da Justiça 

  

https://www.bcb.gov.br/content/cida
daniafinanceira/documentos_cidadani
a/Cartilha_Migrantes_Refugiados/carti
lhaBC-esp_v3.pdf 
https://www.bcb.gov.br/content/cida
daniafinanceira/documentos_cidadani
a/Cartilha_Migrantes_Refugiados/carti
lhaBC-ing_v3.pdf 
https://www.bcb.gov.br/content/cida
daniafinanceira/documentos_cidadani
a/Cartilha_Migrantes_Refugiados/carti
lhaBC-Port_v3.pdf 
https://www.bcb.gov.br/content/cida
daniafinanceira/documentos_cidadani
a/Cartilha_Migrantes_Refugiados/carti
lha%20BC%20-
%20Franc%C3%AAs_vers%C3%A3o%2
03.0_final.pdf 
https://www.bcb.gov.br/content/cida
daniafinanceira/documentos_cidadani
a/Cartilha_Migrantes_Refugiados/carti
lha%20BC%20-
%20%C3%81rabe_vers%C3%A3o_3.0_f
inal.pdf 

BCB Mídias Sociais 

Utilizar os meios digitais de forma 
adequada para alcançar uma 
parcela cada vez maior da 
população brasileira. 

- Publicações adequadas para 
cada meio disponível para 
publicação 

- Sob demanda   
- Informações de 
alcance dos 
conteúdos 

- Ação transversal que utiliza e divulga 
informações de todas as ações 
correlatas desenvolvidas pelo Banco 
Central do Brasil 

BCB 
Palestras sob 
demanda 

Apresentar temas de Educação 
Financeira para instituições de 
interesse público sobre o tema 
Educação Financeira. As palestras 
podem ser executadas sob 
medida. 

- Palestra customizada - Sob demanda 

- Sebrae 
- Exército 
- Marinha 
- Escolas 
- etc. 

  

- Ação pontual que busca aumentar a 
atenção das pessoas para o tema 
educação financeira e que possa 
representar uma possibilidade de 
futura parceria institucional. 
 
https://www.gov.br/pt-
br/servicos/agendar-palestra-de-
especialista-do-banco-central 

BCB 

Orientações 
financeiras para o 
período da 
pandemia 

Prover orientações aos cidadãos 
para melhorar o bem estar 
financeiro durante o 
enfrentamento da pandemia. 

- Orientações sobre gestão 
de finanças pessoais e uso de 
produtos e serviços 
financeiros. 

      

Disponível em 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafina
nceira/emtemposdecoronavirus, a 
página aborda temas como situações 
de perda de renda, pagamento de 
contas e renegociação de dívidas, 
como evitar fraudes financeiras. 



Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 

Mais Informações 

BCB 
Fichas de 
Atividade – Ensino 
Fundamental 

Prover material de apoio sobre 
Educação Financeira para 
professores e educadores. 

- Atividades de educação 
financeira para crianças do 1º 
ao 5º anos (6 a 11 anos). São 
orientações práticas de 
brincadeiras, exercícios e 
temas para conversas que 
trabalham, de forma lúdica, 
conceitos como 
planejamento, orçamento, 
consumo consciente, 
diferenciação entre desejo e 
necessidade, matemática 
com dinheiro e 
reconhecimento das notas e 
cédulas. 

  
Escolas do Ensino 
Fundamental I 

  

Estão disponíveis na Biblioteca do 
Portal Cidadania Financeira, em 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafina
nceira/cidadania_biblioteca. Podem 
ser utilizadas por escolas que adotem 
educação financeira ou que queiram 
realizar atividades pontuais no tema. 

BCB 
Exposição “Você já 
Parou para 
Pensar?” 

Tratar a psicologia econômica de 
forma lúdica e acessível. 

- Conteúdos de psicologia 
econômica disponibilizados 
no portal Cidadania 
Financeira, proporcionando 
uma “breve visita virtual” a 
exposição presente no 
Museu de Valores do BCB no 
período pré-pandemia. 
Podem ser feitas campanhas 
por e-mail ou divulgação da 
exposição em redes sociais. 

      
O conteúdo está disponível em 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafina
nceira/cidadania_parou_pensar 

BCB 

Caderno de 
Educação 
Financeira | 
Gestão de 
Finanças Pessoais 

O Caderno tem o objetivo de 
promover a reflexão do cidadão 
sobre sua relação com o dinheiro 
e sobre como a adequada gestão 
de suas finanças pessoais pode 
contribuir para seu bem-estar.  

- Material auto-instrucional 
de Gestão de Finanças 
Pessoais. 

      

Com linguagem cotidiana e abordagem 
comportamental, procura ser de fácil 
entendimento e de aplicação prática 
na vida pessoal, razão pela qual pode 
ajudar o cidadão na administração dos 
seus recursos financeiros, abrindo 
caminho para melhorar sua qualidade 
de vida. 
Disponível na Biblioteca do Portal 
Cidadania Financeira, diretamente por 
este link: 
https://www.bcb.gov.br/content/cida
daniafinanceira/documentos_cidadani
a/Cuidando_do_seu_dinheiro_Gestao
_de_Financas_Pessoais/caderno_cidad
ania_financeira.pdf, ou a partir de 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafina
nceira/cidadania_biblioteca.  



Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 

Mais Informações 

BCB 
Série de Vídeos 
SFN 

Promover conhecimento sobre o 
SFN e melhorar a qualidade da 
Inclusão Financeira no país 

- Vídeos animados de curta 
duração, sobre os temas 
“Para que servem os 
bancos?”, “Qual a 
importância de manter os 
bancos saudáveis?” e “Como 
garantir um sistema sólido e 
eficiente?”. 

      

Os vídeos estão disponíveis 
diretamente no canal do Banco Central 
do Brasil no YouTube, em 
https://www.youtube.com/watch?v=6
e2TnUb4oc4&list=PLhqfgkxuHXh68iP2
sIieJy06XISgBb6Eu 

BCB 
“Minha Vida 
Financeira” 

Informações do Banco Central que 
podem auxiliar o cidadão. 

- Informações gratuitas que 
podem ajudar o cidadão no 
seu dia a dia, tais como os 
relatórios “Empréstimos e 
financiamentos (SCR)” e 
“Contas e relacionamentos 
em bancos (CCS)”. 

      
A página está disponível em 
https://www.bcb.gov.br/acessoinform
acao/minhavidafinanceira. 

BCB/ 
Senacon 

“É da sua conta” | 
Pílulas para 
divulgação 

Disponibilizar material do projeto 
"É da sua conta" para os cidadãos. 

- Vídeos curtos sobre 
produtos e serviços 
financeiros, como cartão de 
crédito, conta salário, 
portabilidade, entre outros. 

  
 
- Procons 

  

Podem ser divulgados no site da 
instituição de proteção e defesa do 
consumidor, em redes sociais, em 
televisões em salas de espera. Pílulas 
podem ser visualizadas em 
https://www.youtube.com/watch?v=Q
gq-6jO31g8&list=PLhqfgkxuHXh66-
3377vp2L88dbxUXCAtX. 

BCB/ 
Senacon 

Curso É da Sua 
Conta – Etapa 

Básica 

Compreender o funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional e seus 
produtos.  

Curso assíncrono e 
autoinstrucional 

Atividade 
permanente 

- ENDC  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/escolanacional/cursos/cursos-endc 

CVM 

Programa de 
Educação 
Financeira nas 
Escolas 

Disseminar educação financeira 
com objetivo de estimular a 
formação de poupança, conforme 
Lei n. 6.385/76. 

- Campanha Global Money 
Week Brasil e ações 
educacionais 
complementares 

É uma atividade 
permanente 

- Diversos parceiros 
do mercado de 
capitais, OCDE e 
órgãos 
governamentais 

  

- Programa já maturado, em fase de 
expansão em coordenação com as 
inciativas educacionais para Global 
Money Week. 
 
https://www.investidor.gov.br 

CVM 
Portal do 
Investidor 

Disseminar conteúdos 
educacionais de interesse dos 
investidores, atuais e potenciais. 

- Website com conteúdos 
educacionais 

Iniciado em 2007     

- Iniciativa lançada em 2007, 
atualmente em sua segunda versão. 
 
https://www.investidor.gov.br 

CVM 
Meu bem-estar 
financeiro 

Orientar o cidadão sobre finanças 
pessoais durante a pandemia 

- Página com conteúdos 
educacionais 

Atividade 
permanente 

    
http://bemestarfinanceiro.investidor.g
ov.br/ 

CVM 
Programa Bem-
estar financeiro 

Formar multiplicadores 
financeiros 

- Conteúdo educacional 
Atividade 
permanente 

    

https://www.investidor.gov.br/menu/
Menu_Academico/Programa_Bem-
Estar_Financeiro/multiplicadores/mult
iplicadores_apresentacao.html 

CVM 
Podcast CVM 
Educacional 

Disseminar educação financeira e 
de investidores 

- Duas temporadas lançadas 
desde 2020 

Atividade 
permanente 

    
https://open.spotify.com/show/7mhB
X6knpCM3L8IGulCOmH 



Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 

Mais Informações 

CVM 
Canal 
CVMEducacional 
nas mídias sociais  

Disseminar educação financeira e 
de investidores 

- Perfis educacionais nas 
mídias sociais: Twitter, 
Facebook, YouTube, 
Instagram, Linkedin e 
Telegram 

Atividade 
permanente 

      

CVM 
Programa para 
magistrados 

Disseminar a educação do direito 
societário e do mercado de 
valores mobiliários 

- Cursos 
Atividade 
permanente 

    
http://conteudo.cvm.gov.br/menu/inv
estidor/portais/comite.html 

CVM Prêmio imprensa 
Disseminar educação financeira e 
de investidores 

- Concurso 
Atividade 
permanente 

Comitê Consultivo de 
Educação 

  
http://conteudo.cvm.gov.br/menu/inv
estidor/portais/comite.html 

CVM Programa TOP 
Disseminar informações sobre o 
mercado de valores mobiliários  

- Cursos 
Atividade 
permanente 

Comitê Consultivo de 
Educação 

  
http://conteudo.cvm.gov.br/menu/inv
estidor/portais/comite.html 

CVM Meu pé-de-meia 
Disseminar educação financeira e 
de investidores 

- Concurso 
Atividade 
permanente 

B3   
https://www.investidor.gov.br/menu/
Menu_Academico/Concurso_Cultural/
Meu_Pe_de_Meia.html 

CVM 

Centro OCDE/CVM 
de Educação e 
Letramento 
Financeiro para 
América Latina e 
Caribe 

Disseminar educação financeira - Centro 
Atividade 
permanente 

OCDE    
https://www.oecd.org/finance/oecd-
cvm-financial-education.htm 

CVM 

Conferência de 
Ciências 
Comportamentais 
e Educação do 
Investidor 

Orientar sobre as ciências 
comportamentais e educação do 
investidor 

- Conferência 
Atividade 
permanente 

ANBIMA e B3   
- Evento realizado desde 2013. 
 
http://www.iecbrazil.com.br/ 

CVM 
Blog "Penso, Logo 
Invisto?" 

Orientar sobre as ciências 
comportamentais e educação do 
investidor 

- Blog 
Atividade 
permanente 

    https://pensologoinvisto.cvm.gov.br/ 

CVM Cursos a distância 
Disseminar a educação financeira 
e de investidores 

- E-learning: - Matemática 
Financeira Básica/ Educação 
Financeira para Jovens/ 
Poupança e Investimento 

Atividade 
permanente 

    http://cursos.cvm.gov.br/ 

CVM Série Alertas 
Disseminar a educação financeira 
e de investidores 

- 2 Alertas  
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/Alertas/listaalertas.html 

CVM Cadernos CVM 
Disseminar a educação financeira 
e de investidores 

- 15 Cadernos 
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/ListaCadernos.html 

CVM 
Carta ao 
Investidor 

Disseminar a educação financeira 
e de investidores 

- 6 cartas 
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/Carta_ao_Investidor/Carta_ao_Inv
estidor.html 



Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 

Mais Informações 

CVM Cartilhas 
Disseminar a educação financeira 
e de investidores 

- 3 cartilhas 
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/ListaCartilhas.html 

CVM 
Série CVM 
Comportamental 

Orientar sobre as ciências 
comportamentais e educação do 
investidor 

- 3 cadernos 
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/ListaCVMComportamental.html 

CVM 
Série CVM 
Sustentável 

Orientar sobre finanças 
sustentáveis 

- 2 guias 
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/ListaCVMSustentavel.html 

CVM Folhetos CVM 
Disseminar educação financeira e 
de investidores 

- 4 folhetos 
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/ListaCartilhas.html 

CVM Guias 
Disseminar educação financeira e 
de investidores 

  
Atividade 
permanente 

    
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/ListaGuias.html 

CVM Livros CVM 
Disseminar educação financeira e 
de investidores 

- 7 livros 
Atividade 
permanente 

Comitê Consultivo de 
Educação 

  
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/LivrosCVM.html 

CVM/ 
MEC 

 Educação 
Financeira 
Indígena e para 
comunidades 
tradicionais 

Disseminar educação financeira e 
inclusão social. 

- Material próprio adaptado 
e projeto OCDE para América 
Latina e Caribe 

Iniciado em 2020 
OCDE e órgãos 
governamentais 
(FUNAI, MEC etc.) 

2022 
- Material revisto, sendo editado 
 

CVM/ 
Senacon 

Boletim de 
Proteção do 
Consumidor-
Investidor 

Disseminar a educação e proteção 
do consumidor-investidor 

- 8 Boletins 
Atividade 
permanente 

CVM e Senacon   
https://www.investidor.gov.br/publica
cao/ListaBoletim.html 

CVM/ 
SPREV 

Participação na 
Global Money 
Week Brasil da 
OCDE, organizado 
pela CVM 

Participar da Global Money Week 
Brasil da OCDE, organizado pela 
CVM, com a gravação de dois 
podcasts com o objetivo de 
disseminar a previdência pública e 
a previdência privada para jovens 
e estudantes.  

- Gravação de dois podcasts: 
i) O jovem na previdência 
pública 
(https://spoti.fi/2RIOyOj); e 
ii) Previdência Privada é 
Assunto de Jovem 
(https://spoti.fi/3vdAfia). 

- Março/2021 
- Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) 

  http://gmw.investidor.gov.br/ 

Senacon 

Livros sobre o 
Programa de 
Educação 
Financeira para 
Consumidores 

Orientar sobre produtos e serviços 
financeiros a partir de  

Kit com 3 livros 
Atividade 
permanente 

SNDC  

https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/escolanacional/noticias/1119-
conheca-as-publicacoes-da-trilha-de-
educacao-
financeira?fbclid=IwAR1znnv5EAebiqO
x2ZbNSuZCoe1KKCRcllQY9OhaNrVCp1
beMBp9EXa4Om0 

Senacon 

Objeto de 
aprendizagem – 
Classificação das 
despesas 

Realiza educação para o consumo 
Objeto de aprendizagem 
disponível 

Atividade 
permanente 

  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/oda/?oda=0 



Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 

Mais Informações 

Senacon 

Objeto de 
aprendizagem – 
Quiz dominando 
as emoções 

Realiza educação para o consumo 
Objeto de aprendizagem 
disponível 

Atividade 
permanente 

  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/oda/?oda=1 

Senacon 

Objeto de 
aprendizagem – 
Qualificação das 
contas 

Realiza educação para o consumo 
Objeto de aprendizagem 
disponível 

Atividade 
permanente 

  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/oda/?oda=2 

Senacon 
Objeto de 
aprendizagem – 
cartão de crédito 

Realiza educação para o consumo 
Objeto de aprendizagem 
disponível 

Atividade 
permanente 

  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/oda/?oda=3 

Senacon 

Livro sobre 
Prevenção e 
Tratamento do 
Superendivida-
mento 

Disseminar informações sobre 
prevenção e tratamento do 
superendividamento 

1 Livro  
Atividade 
permanente 

  

https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/images/manuais/vol_1_prevencao
_e_tratamento_do_superendividamen
to.pdf 

Senacon 

Vídeo - Se Liga, 
Consumidor!, 
Dicas para 
prevenção e 
tratamento do 
superendivida-
mento 

Realiza educação para o consumo 1 vídeo 
Atividade 
permanente 

MPDFT  
https://www.youtube.com/watch?v=v
PVnry8dE7E&list=PL355zAawpTTZ2mE
REJdKnfGhYa63NUR3Q&index=16 

Senacon 

Vídeo - Se Liga, 
Consumidor!, 
Práticas Bancárias 
abusivas 

Realiza educação para o consumo 1 vídeo 
Atividade 
permanente 

MPDFT  
https://www.youtube.com/watch?v=
M1DmNVVa3N8&list=PL355zAawpTTZ
2mEREJdKnfGhYa63NUR3Q&index=9 

Senacon 
Vídeo - Se Liga, 
Consumidor!, 
Ligações abusivas 

Realiza educação para o consumo 1 vídeo 
Atividade 
permanente 

MPDFT  

https://www.youtube.com/watch?v=
M1DmNVVa3N8&list=PL355zAawpTTZ
2mEREJdKnfGhYa63NUR3Q&index=9&
t=196s 

Senacon 

Live sobre Crédito 
Consignado e 
Superendivida-
mento 

Informações sobre crédito 
consignado e superendividamento 

1 vídeo 
Atividade 
permanente 

  
https://www.youtube.com/watch?v=H
BVYKSviHfs 

Senacon 

Curso 1 do 
Programa de 
Educação 
Financeira para 

Consumidores – 

Ampliar o conhecimento dos 
consumidores relacionado aos 
produtos e aos serviços 
financeiros, ao orçamento 
doméstico e ao planejamento 
financeiro, com foco em exemplos 

Curso assíncrono e 
autoinstrucional 

Atividade 
permanente 

  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/escolanacional/cursos/cursos-endc 



Membro 
Ações, iniciativas 

e programas 
Objetivos Entregas Período 

Stakeholders,  
Parceiros 

Avaliação de 
resultados 
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Planejar para 

realizar sonhos 
concretos e na compreensão 
sobre seus direitos. 

Senacon 

Curso 2 do 
Programa de 
Educação 
Financeira para 

Consumidores – 
dominando 

emoções e criando 

novos hábitos. 

Fornecer noções básicas de 
como as emoções influenciam na 
nossa relação com o dinheiro, bem 
como a importância da vontade e 
disposição para criar novos 
hábitos e novas atitudes em 
relação aos gastos que fazemos. 

Curso assíncrono e 
autoinstrucional 

Atividade 
permanente 

  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/escolanacional/cursos/cursos-endc 

Senacon 

Curso 3 do 
Programa de 
Educação 
Financeira para 

Consumidores – 
Inteligência 

Financeira: Saia 

do sufoco 

Informar sobre os riscos, direitos e 
deveres acerca dos principais 
produtos e serviços financeiros 
demandados nos órgãos de 
proteção e defesa do consumidor 

Curso assíncrono e 
autoinstrucional 

Atividade 
permanente 

  
https://www.defesadoconsumidor.gov
.br/escolanacional/cursos/cursos-endc 

Senacon 
Educação para o 
consumo 

Disseminar os principais aspectos 
sobre tarifas bancárias 

Banner e vídeo 
Atividade 
permanente 

  www.defesadoconsumidor.gov.br 

Senacon 
 

Educação para o 
consumo 

Tratar do tema Crédito 
Consignado e 
Superendividamento 

Live 
Atividade 
permanente 

  
https://www.youtube.com/watch?v=H
BVYKSviHfs 

SPREV 

Guia - A Economia 
Comportamental 
a Favor da 
Previdência 
Privada. 

Disseminar os principais conceitos 
das ciências comportamentais, 
bem como incentivar a adoção de 
algumas soluções adaptadas a 
partir das melhores práticas 
internacionais. 

- Elaboração do conteúdo do 
Guia 
- Publicação e divulgação 
- Organização e realização de 
Webinar, em 12 de maio de 
2021, com apresentações 
sobre o tema 
(https://bit.ly/3v84U0C) e o 
lançamento do guia 

- 
Novembro/2020 
a Março/2021 

    

https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-
complementar/mais-
informacoes/arquivos/sprev-surpc-
guiaecocompb.pdf 

SPREV 

Curso EAD - 
Critérios do 
Certificado de 
Regularidade 
Previdenciária - 
CRP 

Abordar de forma detalhada a 
base legal, os critérios para a 
obtenção do CRP e medidas para a 
manutenção da sua regularidade. 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários à 
boa gestão dos RPPS 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 
público com 
carga horária de 
60h 

- Órgãos de Controle 
- STN 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/202 
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SPREV 

Curso EAD - 
Demonstrativo do 
Resultado da 
Avaliação Atuarial 
- DRAA 

Abordar as partes que compõem o 
DRAA, visando o correto 
preenchimento das informações 
necessárias para a consolidação 
do demonstrativo. 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários à 
boa gestão dos RPPS 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 
público com 
carga horária de 
60h 

- Órgãos de Controle 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/230 

SPREV 

Curso EAD - 
Demonstrativo de 
Investimentos do 
RPPS - DAIR E 
DPIN. 

Ser um meio transparente para 
proporcionar informações seguras 
aos agentes envolvidos e 
participantes com foco em: 
Segurança, Rentabilidade, 
Solvência, Liquidez e 
Transparência. 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários à 
boa gestão dos RPPS 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 
público com 
carga horária de 
30h 

- Órgãos de Controle 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/225 

SPREV 

Curso EAD - 
Demonstrativo de 
Informações 
Previdenciárias e 
Repasses (DIPR) e 
Parcelamento de 
débitos 
previdenciários 
dos RPPS. 

Abordar conhecimentos 
relacionados ao DIPR, sua 
importância para a obtenção do 
CRP e a forma de transmissão das 
informações no sistema Cadprev, 
e relacionados aos procedimentos 
para realização do parcelamento 
de débitos, conforme legislação 
em vigor, para regularizar os casos 
em que o Ente Federativo não 
teve condições de fazer os 
repasses em dia. 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários à 
boa gestão dos RPPS 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 
público com 
carga horária de 
30h 

- Órgãos de Controle 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/231 

SPREV 

Curso EAD - 
Gestão de 
Consultas e 
Normas GESCON - 
RPPS. 

Abordar de forma detalhada as 
funcionalidades e a utilização do 
GESCON. 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários à 
boa gestão dos RPPS 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 
público com 
carga horária de 
40h 

- Órgãos de Controle 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/226 

SPREV 

Curso EAD - 
eSocial para 
Órgãos Públicos - 
RPPS 

Abordar a prestação de 
informações, dos dados 
cadastrais, funcionais e financeiros 
dos servidores, dos beneficiários e 
dos dependentes do eSocial. 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários 
ao acompanhamento dos 
RPPS 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 
público com 
carga horária de 
20h 

- Órgãos de Controle 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/218 

SPREV 
Curso EAD - Pró-
Gestão RPPS 

Abordar os conceitos do modelo 
de gestão para os RPPS proposto 
pela Secretaria de Previdência, 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 

- Órgãos de Controle 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/206 
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suas dimensões e como 
implementar os requisitos para 
buscar a certificação institucional. 

ao acompanhamento dos 
RPPS 

público com 
carga horária de 
30h 

SPREV 
Curso EAD - Censo 
Cadastral 
Previdenciário 

Abordar todas as fases de 
planejamento e execução para a 
criação e a manutenção de um 
banco de dados atualizado, 
utilizando a ferramenta 
SIPREV/Gestão. 

- Transmissão de 
conhecimentos necessários 
ao acompanhamento dos 
RPPS 

- Curso EAD - 
constantemente 
aberto ao 
público com 
carga horária de 
30h 

- Órgãos de Controle 
- ESAF 
- DATAPREV 

  
https://www.escolavirtual.gov.br/curs
o/201 

SPREV 

Guia de 
Previdência 
Complementar 
para Todos 

Promover a educação financeira e 
previdenciária e o conhecimento 
sobre o Regime de Previdência 
Complementar.  

- Desenvolver material 
informativo para orientar a 
população brasileira a se 
preparar melhor para a 
aposentadoria                                                  
- Publicar e divulgar material 
na 7ª Semana Nacional de 
Educação Financeira 
(Semana ENEF) 
- Organização e participação 
ativa em quatro lives durante 
o evento, destinadas ao 
público em geral:  
i) Secretaria de Previdência: 
Os caminhos para se 
aposentar no Brasil 
(https://bit.ly/3gkPi4f);  
ii) A Importância dos Planos 
Privados de Caráter 
Previdenciário para o 
Brasileiro 
(https://bit.ly/3v9rEND); 
iii) A Importância da 
Previdência Privada oferecida 
pelo empregador para o 
trabalhador 
(https://bit.ly/3pzGBHw); e 
iv) Previdência privada para 
servidores públicos, entenda 
porque ela pode ser 

- Janeiro a 
Novembro/2020 

- Superintendência 
Nacional de 
Previdência 
Complementar 
(PREVIC) 
- Superintendência de 
Seguros Privados 
(SUSEP) 
- Federação Nacional 
de Previdência 
Privada e Vida 
(Fenaprevi) 

  

- Material finalizado e disponibilizado 
em site institucional desde novembro 
de 2020. 
 
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-
complementar/mais-
informacoes/arquivos/prevcomptodos
21-03.pdf 
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importante para você 
(https://bit.ly/3w6KTso).  

SPREV 

Guia de 
Previdência 
Complementar 
para Mulheres 

Promover material de educação 
financeira e previdenciária voltado 
para mulheres.                      

- Elaboração do conteúdo do 
Guia de Previdência 
Complementar para 
Mulheres                                                              
- Publicação e divulgação 
- Organização e participação 
ativa em duas lives durante o 
evento: i) DESAFIO DAS 
MULHERES NA 
APOSENTADORIA: Como a 
Previdência Privada pode 
ajudar? 
(https://bit.ly/3ipPzWp); e ii) 
PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA 
SERVIDORAS PÚBLICAS: o 
que preciso saber? 
(https://bit.ly/2SlxEpc);                                         
iii) Podcast sobre o Guia no 
site da Associação Nacional 
dos Contabilistas das 
Entidades de Previdência 
(www.prevdigest.com/ancep 
- radar da semana de 10 a 
14/05/2021. 

- 
Dezembro/2020 
a Março/2021 

    

- Material finalizado e disponibilizado 
em site institucional desde março de 
2021. 
 
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/assuntos/previdencia-
complementar/mais-
informacoes/arquivos/guiaprevmul_21
-03-08.pdf 

SPREV 

Cartilha de 
Educação 
Financeira para 
Pessoas Idosas 

1) Disseminar princípios e 
conceitos básicos sobre Educação 
Financeira; 
2) Trazer informações sobre 
benefícios e alguns serviços a que 
a pessoa idosa tem direito, de que 
modo e onde acessá-los; 
3) Fornecer subsídios para tomada 
de decisões mais conscientes no 
que se refere ao crédito 
consignado; 
4) Apresentar informações 
oportunas a fim de contribuir para 
a redução do super 

- Elaboração da cartilha 
- Apresentação no Conselho 
Nacional de Previdência - 
CNP 
- Elaboração de apresentação 
sobre a cartilha para uso de 
entidades de aposentados e 
pensionistas do Regime Geral 
- Divulgação e 
disponibilização do material 
no site e na 7ª Semana 
Nacional de Educação 
Financeira 

- 
Novembro/2020 

- Entidades de 
aposentados e 
pensionistas do 
Regime Geral e 
demais instituições 
com representação no 
Conselho Nacional de 
Previdência 
(divulgação). 

  

- Iniciativa pontual de Educação 
Financeira destinada ao público do 
Regime Geral em decorrência de 
demandas apresentadas pela 
sociedade civil, representada no CNP, 
e das ações da Secretaria de 
Previdência na 7ª Semana Nacional de 
Educação Financeira, realizada entre 
23 e 29 de novembro de 2020, sem 
prejuízo de demais iniciativas futuras. 
 
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/previdencia-social-regime-
geral-
inss/GuiadeEducacaoFinanceiraparaPe
ssoasIdosas.pdf 
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endividamento; 
5) Alertar sobre possibilidades de 
golpes e fraudes e como evitá-los.  

- Disseminação do conteúdo 
através de meios diversos 

https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/previdencia-social-regime-
geral-
inss/CartilhadeEducaoFinanceiraparaP
essoasIdosas.pdf 
 
https://www.gov.br/previdencia/pt-
br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/publicacoes-
sobre-previdencia-
social/informes/arquivos/informe-de-
previdencia-outubro-de-2020.pdf 

STN 

Cursos EaD de 
Educação Fiscal e 
Educação 
Financeira 

Apoiar a formação da sociedade 
em temas afetos à redução 
financeira e à educação fiscal 

- Cursos online, sem tutoria, 
(código do curso na EVG): 
- Trilha de Educação Fiscal: 
- Curso: Introdução ao 
Estudo da Economia do Setor 
Público (114) 
- Curso: Introdução ao 
Orçamento Público (116) 
- Curso: Federalismo e 
Federalismo Fiscal no Brasil 
(118) 
- Curso: Controles 
Institucional e Social dos 
Gastos Públicos (12) 
- Curso: Tesouro Direto (244) 
- Curso: Equilíbrio Fiscal (261) 
- Curso: Tesouro Gerencial 
(283) 

- Desde 2017 
- Enap 
- PNUD 

- Ciclos anuais e 
bianuais de 
atualização e 
avaliação 
(coletas mensais) 

- Cursos atualizados, com diferentes 
níveis de maturidade. 
 
https://www.escolavirtual.gov.br/ 

Susep 
Performance de 
fundos 
previdenciários 

Tornar o processo de decisão do 
consumidor (participante) mais 
eficiente com práticas 
transparentes e competitivas, por 
meio da divulgação do 
desempenho dos fundos de 
investimento previdenciários. 
A ferramenta reúne a classificação 
de cada fundo por 
seguradora/entidade, 
considerando a performance 
ajustada ao risco.  

- Ferramenta de performance 
dos fundos previdenciários 
com aplicação automática da 
metodologia de cálculo do 
índice de performance sobre 
a rentabilidade histórica, 
possibilitando uma melhor 
comparação (inclusive 
gráfica) dos fundos 

- Contínuo, com 
entrega em 2020 
e atualizado 
mensalmente.  

    
http://www.susep.gov.br/menu/servic
os-ao-cidadao/performance-de-
fundos-previdenciarios 
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Dessa forma, o consumidor terá 
mais transparência na avaliação 
final, considerando não apenas a 
rentabilidade do fundo, mas 
também as bases técnicas, como 
taxa de juros e tábua biométrica, 
utilizadas na composição do 
produto. 

 


