PLANO DE AÇÃO
CONVÊNIO CONEF- ASSOCIAÇÃO
Esse documento contém os Projetos do Plano de Ação da Associação Brasileira
de Educação Financeira1 aprovado no âmbito do CONEF na VI reunião Ordinária
realizada em 24 de outubro de 2012

A AEF-Brasil esclarece que em janeiro de 2013 alterou sua razão social para Associação de Educação
Financeira do Brasil, mantendo seu número de CNPJ. Nos anos de 2011 e 2012 sua razão social foi
Associação Brasileira de Educação Financeira.
1
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PARTE I – APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
A ASSOCIAÇÃO Brasileira de Educação Financeira, organização que tem como
missão a promoção do desenvolvimento econômico e social, principalmente por
meio do fomento da Educação Financeira no Brasil, inicia o cumprimento de sua
missão por meio da concretização dos compromissos assumidos no convênio
firmado com o Comitê Nacional de Educação Financeira – CONEF. A partir de
junho de 2012 deu início a sua estruturação, passando a contar com uma equipe
profissional para liderança de sua gestão operacional e aplicação de suas
obrigações estatutárias, desenvolvimento de programas e projetos e do
estabelecimento de uma visão estratégica sobre seu modelo de gestão.

A ASSOCIAÇÃO estará dedicada à gestão e atuação intermediária, um modelo
de gestão específico da sociedade civil, quando a organização capta os recursos
financeiros, técnicos e as parcerias necessárias para o desenvolvimento de
programas e projetos que apoiarão outras organizações, não oferecendo,
portanto, atendimento ou oferta de assistência social e educacional diretamente
aos usuários e beneficiários. Outro diferencial é que desenvolve seus projetos por
meio de prestadores de serviços ou parceiros, compreendendo que a dimensão e
a especificidade dos programas e projetos pedem especialistas com maior
capacidade de execução.

Esse modelo de gestão conferirá à ASSOCIAÇÃO

alguns diferenciais:
 Equipe operacional de menor tamanho, com perfil de gestão de programas e
projetos;
 Representação no desenvolvimento dos programas e projetos por consultores
especialistas que colaborarão para o atingimento de melhores resultados;
 Competências institucionais voltadas à captação de recursos e à articulação de
parcerias para o alcance de seus resultados, permitindo assim que obtenha uma
visão mais estratégica e analítica, colocando-a em posição de referência no setor
em que atua.
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Esse modelo de gestão permitirá que a ASSOCIAÇÃO desenvolva projetos de
alta qualidade para diferentes públicos, uma característica necessária para uma
organização que tem como desafios a diversidade de públicos e a abrangência da
sua causa.

A partir da imagem abaixo, projetando esse modelo para a ASSOCIAÇÃO,
percebe-se que os esforços da equipe estão concentrados em duas grandes
frentes, a criação e coordenação dos seus projetos e a captação dos recursos e
parcerias necessários para desenvolvê-los.

INVESTEM RECURSOS
FINANCEIROS E TÉCNICOS

RECURSOS
DE GOVERNO
INICIATIVA
PRIVADA E
SOCIEDADE CIVIL

DESENVOLVIMENTO
PROJETOS

ASSOCIAÇÃO

PRESTADORES
DE SERVIÇOS
E
INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

BENEFICIÁRIOS

CAPTA RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
ARTICULA PARCERIAS
DESENVOLVE E COORDENA A EXECUÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS PARA
ALCANCE DOS RESULTADOS DOS PROJETOS

Projeção do Modelo de Gestão/Organização Intermediária

É importante ressaltar que essa dedicação à captação de recursos ocorre porque
numa organização intermediária, a estrutura de funcionamento é garantida por
seus sócios-mantenedores e associados, porém os recursos necessários à
execução dos projetos e programas de seu portfólio são captados em outras
organizações públicas, privadas e organismos multilaterais que nele investem,
sejam por meio de doação, patrocínios ou mesmo por parcerias técnicas. Esse
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modelo escolhido pela ASSOCIAÇÃO garante maior qualidade à coordenação
das ações e aos resultados propostos neste Plano de Ação.

Assim, após deliberação desse Plano de Ação por parte do CONEF, todos os
esforços da equipe da ASSOCIAÇÃO, bem como de seus mantenedores, estarão
concentrados na captação dos recursos para seu desenvolvimento e na
estruturação da própria organização, de forma que tenhamos logomarca própria,
apresentação e site institucional permitindo uma institucionalidade, que
juntamente com um portfólio qualificado de projetos possam atrair investidores e
parceiros. Concluindo, providenciará a titulação como OSCIP (organização da
sociedade civil de interesse público), conferindo-lhe condições de acesso a
fundos governamentais.

Papel da ASSOCIAÇÃO

Apesar de o tema Educação Financeira ser amplamente divulgado, ainda são
incipientes e localizadas as tecnologias sociais existentes e disponíveis na
sociedade brasileira para promoção gratuita de letramento financeiro com
qualidade, sendo essa uma das razões que levou o próprio CONEF a desenvolver
seu primeiro projeto, o piloto do Ensino Médio.

Tecnologias sociais são produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis,
desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas
soluções para problemas sociais. Dagnino, Brandão e Novaes (2010)2, em
pesquisa realizada para a Rede de Tecnologias Sociais e Educacionais,
entendem que o desenvolvimento de produtos ou serviços com finalidade social e
educacional para serem qualificados como uma tecnologia social devem ter sido
construídos em interação com seu público beneficiário e contemplar aspectos
técnicos que permitam a adesão por outras instituições. Dentre esses aspectos

2

- Dagnino, Renato;Cruvinel, Brandão Flávio e Henrique Tahan Novaes – “Tecnologia Social, uma
estratégia para o desenvolvimento- Rede de Tecnologia Social “- 2010. UNICAMP- SP
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técnicos estão, por exemplo, o processo de desenvolvimento de um programa ou
ação educativa como um experimento ou um teste com critérios rígidos de
seleção, monitoramento, avaliação e sistematização da experiência, de forma a
garantir a identificação de um modelo com mais baixo custo de aplicação e maior
garantia de efeitos positivos.
Segundo Maciel e Fernandes (2010)3, em estudo sobre a importância das
tecnologias sociais no Brasil, afirma tratar-se de uma das maiores e mais
estratégicas contribuições da sociedade civil para o desenvolvimento e
qualificação das políticas públicas, sociais e educacionais e poucas são as
organizações que conseguem se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento e
aplicação de testes destas tecnologias. Isso ocorre porque requer da organização
que se propõe a desenvolvê-las, uma equipe altamente qualificada, com
competências de inovação e observação analítica e estratégica para o setor em
que atua. Por essa razão, organizações como a Fundação Banco do Brasil,
Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, dentre outras, têm se
dedicado a investir esforços técnicos e financeiros para desenvolver e disseminar
tecnologias.

A partir desta importância das tecnologias sociais, a ASSOCIAÇÃO entende que
sua maior contribuição para o CONEF e para a causa da Educação Financeira
está no desenvolvimento, aplicação de testes e pilotos, avaliação e validação de
tecnologias sociais e materiais educacionais para o tema, de forma que estas
metodologias estejam aptas para disseminação e adesão por outras instituições.
O exercício desse papel poderá trazer maior efetividade para os desafios de
inserção e mobilização do tema Educação Financeira na sociedade brasileira.

- Maciel, Ana Lúcia Suárez, Fernandes, Rosa Maria Castilhos- “Tecnologias sociais: experiências e
contribuições para o desenvolvimento social e sustentável”. Porto Alegre: Fundação Irmão José Otão, 2010.
42 pag.
3
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PARTE II – VISÃO GERAL DO PLANO DE AÇÃO
O primeiro Plano de Ação a ser submetido ao CONEF pretende criar um ambiente
institucional estruturado que permita aos interessados em Educação Financeira
no Brasil encontrar na ASSOCIAÇÃO condições para o diálogo e a interação com
uma organização dedicada exclusivamente ao tema. Propõe um portfólio de
projetos que, além de promover a Educação Financeira para os públicos infantil,
juvenil e adulto, resultam em tecnologias sociais de qualidade e levantam
informações qualificadas das iniciativas brasileiras desenvolvidas pelos setores
públicos, privado e da sociedade civil, de forma a permitir uma visão mais
estratégica

sobre

o

cenário

brasileiro,

bem

como

a

possibilidade

de

reconhecimento das ações diferenciadas.

Os projetos e programas apresentados foram construídos com rigor técnico
(métodos, aplicação e avaliação e disseminação) apropriado a uma organização
que se propõe a desenvolver tecnologias sociais que servirão de referência ou
serão adotadas por outras organizações. Compõem esse Plano de Ação:
 Disseminação do material didático do Ensino Médio junto às escolas que
participaram do projeto piloto no Grupo de Controle;
 Uso do Site Vida & Dinheiro para fins disseminação deste material educativo, nos
formatos aberto e assistido;
 Construção de uma Plataforma de Disseminação Virtual do material didático do
Ensino Médio, com ferramentas de comunicação e monitoramento e construção
de uma Comunidade de Educadores em Educação Financeira;
 Desenvolvimento de manuais de procedimentos e de capacitação de professores;
 Construção de uma rede de instituições de ensino para aplicação do material
educativo que constituam como referência no cenário educacional;
 Revisão e aperfeiçoamento dos materiais didáticos e metodologias, com base nos
resultados dos projetos já avaliados;
 Implantação do Programa Educação Financeira nas Escolas como projeto piloto
nas escolas do Ensino Fundamental, tendo como área de abrangência as cinco
regiões brasileiras;

8

 Construção e implantação do Programa Educação Financeira para Adultos
concebidos como projetos pilotos para os públicos: Mulheres Beneficiárias do
Programa Bolsa Família do MDS e Aposentados com renda de até 02 salários
mínimos;
 Mapeamento das iniciativas nacionais de educação financeira com a finalidade de
contribuir com as Diretrizes da ENEF e desenvolvimento de critérios e selo ENEF
de reconhecimento das ações destacadas.

A ASSOCIAÇÃO não inseriu neste momento do Plano de Ação um projeto para a
classe média por entender que suas abrangência e dimensão exigem maior
tempo de maturação para o desenvolvimento de uma tecnologia social. Assim,
propõe-se a apresentar no segundo semestre de 2013, período de revisão deste
Plano de Ação, a inserção de um projeto para o público.

Os projetos que integram esse primeiro Plano de Ação, dentro do modelo de
desenvolvimento de tecnologias assumido pela ASSOCIAÇÃO, estão agrupados
com base na fase em que cada um deles se encontra, conforme ilustra a figura
abaixo.
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DESENVOLVIMENTO
DE METODOLOGIAS

APLICAÇÃO DE
TESTE E AVALIAÇÃO

DISSEMINAÇÃO DE
METODOLOGIA

1 - Educação
Financeira para
Aposentados

Educação Financeira
no Ensino
Fundamental

Educação Financeira
no Ensino Médio

2- Educação
Financeira para
Mulheres
Beneficiárias do
Bolsa Família

Mapeamento das
Iniciativas Nacionais
e Reconhecimento
com selo ENEF

Projetos do Plano de Ação X Fase Desenvolvimento de Tecnologia Social

O início de desenvolvimento do Plano de Ação está condicionado à captação de
recursos, e em meados de 2015, os resultados terão beneficiado diretamente
8.000 professores, 218.000 alunos, 2.300 escolas públicas e privadas e 6.000
adultos, aproximadamente, e desenvolvido e avaliado 03 tecnologias sociais e
educacionais.
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PARTE III – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS
Disseminação do material educativo Ensino Médio
Visão Geral do Projeto
A disseminação do material educativo, proposta neste Plano de Ação, considerou
o atendimento ao compromisso assumido pelo CONEF na fase de implantação do
projeto piloto, a disseminação do material por meio do site Vida & Dinheiro e a
Formulação de parcerias com instituições que se apresentam como uma rede de
atendimento escolar e/ou que se articulem com os sistemas de ensino (públicos e
privado).

Considerando o compromisso assumido com as escolas que participaram do projeto
piloto, apresentamos a possibilidade de dois cenários:

CENÁRIO A: Implantação condicionada à impressão e distribuição de Kits de
materiais educativos (540.000 livros para os alunos e 8.991 livros para os
professores) por meio de parceria com o Ministério da Educação – MEC para
atendimento às escolas que responderam ao Formulário de Levantamento
de Interesse, atendendo aproximadamente 90.000 alunos. O número de Kits,
neste cenário, corresponderá ao número de turmas indicadas, por cada escola
e, para os professores, 3 kits por escola.
CENÁRIO B: Implantação condicionada à capacidade de impressão e
distribuição de Kits de materiais educativos (135.600 livros para os alunos e
8.136 livros para os professores) feita pela ASSOCIAÇÃO mediante
captação de recursos para atendimento às escolas que integraram o grupo de
controle na fase do projeto piloto. Neste cenário será considerado 1 kit por
escola, conforme projeto piloto, e para os professores 2 Kits por escola,
atingindo um número mínimo de 13.745 alunos, caso a escola opte por usar o
material com apenas uma turma. No caso das escolas que optarem por usar o
mesmo kit com diferentes turmas, esse número será maior.
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Qualquer que seja o cenário da etapa de disseminação, a ASSOCIAÇÃO
oferecerá capacitação aos Coordenadores e Supervisores do Programa nas
Secretarias de Educação envolvidas que atuarão como multiplicadores na
capacitação dos professores e fará o monitoramento da implantação. Além disso,
procurará fazer uso da rede de professores já mobilizada nos anos anteriores.

Finalizado o projeto piloto e constatados os resultados positivos na vida dos
jovens apresentados pela avaliação de impacto, entendeu-se que o material
educativo deverá ser colocado disponível abertamente aos Sistemas de Ensino
e/ou às Unidades Escolares que desejarem aplicá-lo. Assim, a ASSOCIAÇÃO
adotará a disponibilização no site Vida & Dinheiro e por meio de parceria com o
MEC para inserção do material no Portal do Professor ou integrando-o ao
Catálogo de Tecnologias Educacionais referenciadas para uso no Sistema
Educacional e, até mesmo, podendo ser impresso e distribuído para as escolas
participantes do Programa Mais Educação, que optarem pelo macrocampo
Educação Econômica/Economia Criativa4 ou do Programa Ensino Médio
Inovador.

Outra estratégia de disseminação diz respeito à formalização de parcerias diretas,
através do modelo de “franquia social”5, com o objetivo de consolidar uma rede de
instituições de ensino assistidas pela ASSOCIAÇÃO e usuárias do material
garantindo maior qualidade da aplicação e assim, permitir o referenciamento do
Programa Educação Financeira nas Escolas de Ensino Médio dentro do sistema
educativo. Entendemos como potenciais parceiros:

4

O macrocampo corresponde ao agrupamento de atividades que integram o Programa mais Educação/MEC.
Para cada macrocampo há um recurso financeiro correspondente que possibilita o desenvolvimento das
atividades para o seu fim.
5
O modelo de franquia social é utilizado como estratégia de ganho de escala para projetos
sociais/educacionais que contemplem uma tecnologia ou metodologia de redução de problemas sociais e
que, por meio do estabelecimento de sistematização de métodos e procedimentos padronizados, deem
condições para que outras, em parceria, possam aplicar a referida tecnologia social – Fonte: CHERTO,
Marcelo, A disseminação de projetos sociais pela franquia social In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE
AVALIAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, L 2002. São Paulo,
FUNDAÇAOABRINO, 2002, p. 95·102.
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INSTITUIÇÃO

CAPACIDADE DE ENVOLVIMENTO

Rede Marista de

Presente em cinco Unidades da Federação: SP, SC, PR, GO e DF.

Educação

Instituições de Ensino que trabalham com o Ensino Fundamental e Médio.

Sistema COC de

Constituída por uma Rede que integra cerca de 250 unidades parceiras no

Ensino

Brasil.

Instituto Unibanco

Instituição

que

tem

como

foco

o

Ensino

Médio.

Trabalha

no

desenvolvimento de tecnologias e metodologias que possam aumentar a
efetividade de escolas públicas que ofereçam este nível de ensino.
Fundação Bradesco

Rede de ensino que integra 40 escolas distribuídas em todas as Unidades
da Federação.

Sistema “S”

O sistema S é formado por organizações e instituições todas referentes ao
setor produtivo. Participam do Sistema S: SENAI, SESC, SESI, SENAC,
IEL etc.

Sistemas de Ensino:
Federal, Estaduais e

Rede formada por 19.153 estabelecimentos de ensino.

Municipais

Para garantir a efetividade das estratégias expostas acima se faz necessário:
1. O estabelecimento de padrões e modalidades para adesão e implantação do
Programa, de modo a permitir uma aplicação qualificada do material, tanto no
formato aberto quanto por meio de parceria.

2. O desenvolvimento de ferramentas que permitam aos educadores e às
instituições de ensino (públicas e privadas) o envolvimento necessário à aplicação
do Programa, de forma a termos um grupo de professores conhecedores da
educação financeira e aptos à multiplicação do conhecimento.

3. Criação de uma plataforma virtual dentro do site Vida & Dinheiro que ofereça às
instituições de ensino, que tenham interesse em aplicar o conteúdo de educação
financeira, a possibilidade de adesão ao Programa Educação Financeira nas
Escolas, mediante compromisso de implantação e assinatura eletrônica do Termo
de Parceria, conferindo ao final o acesso restrito aos materiais educativos, em
formato de PDF e a um conjunto de ferramentas que ofereçam condições
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diferenciadas de sua aplicação. Essa assistência especial às parcerias se dará
por meio de manuais de aplicação e desenvolvimento para os níveis institucional
e de coordenação, videoaulas para os professores, como ferramenta de
capacitação capaz de complementar a Educação a distância, a integração numa
comunidade

educativa

exclusiva

que

permitirá

o

compartilhamento

das

experiências vivenciadas pelos professores e alunos e o conhecimento, por parte
da ASSOCIAÇÃO, do envolvimento dos parceiros durante o desenvolvimento do
Programa.

A ASSOCIAÇÃO, concomitantemente às ações de disseminação do material
educativo, propõe neste Plano de Ação a revisão do material educativo prevista
no Convênio assinado.
No ANO II, esse plano de ação considerará a disseminação do material educativo,
fazendo uso da Plataforma e das parcerias firmadas no ano anterior, em um
conjunto mínimo de 1000 unidades escolares.

Como resultados, a realização desse projeto oferecerá no ANO I para as escolas
que integraram o grupo controle a capacitação dos coordenadores e professores
envolvidos, sendo os números condicionados ao cenário adotado. Para aplicação
desse grupo de escolas, faz-se necessário ter os materiais impressos para
aplicação do Programa, bem como a revisão dos materiais educativos e sua
disponibilização para o MEC. Ainda no ano I, será desenvolvida a Plataforma
Virtual e as parcerias para Disseminação no ano seguinte.

No ANO II, a partir das parcerias com instituições que integram uma rede
consolidada de ensino e/ou instituições que se articulam com a rede pública de
ensino, o material será utilizado por 1000 escolas aproximadamente, com
capacitação dos professores por meio de videoaulas e da Educação a distância.
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Concepção e Objetivos
Este plano foi concebido entendendo que o Programa de Educação Financeira
nas Escolas é uma tecnologia social e que, para ser disseminado em larga
escala, é preciso adotar estratégias que contribuam com a diminuição de custos
de impressão, de distribuição dos materiais educativos e de capacitação. A
proposta de disseminação desenvolvida considerou as seguintes premissas:


Atendimento ao compromisso assumido na fase de implantação do projeto piloto
oportunizando as escolas que participaram do grupo de controle a aplicação do
Programa;



Disseminação do material por meio do site Vida & Dinheiro, tornando-o uma
ferramenta de comunicação eficiente para disseminação do material, seja de
forma assistida ou aberta;



Formulação de parcerias com instituições que se apresentam como uma rede de
atendimento escolar e/ou que se articulem com os sistemas de ensino (públicos e
privado)

Objetivo Geral:
Disseminar, no território nacional, de forma consistente e com qualidade, o
Programa de Educação Financeira nas Escolas, abrangendo os sistemas de
ensino público e particular de Ensino Médio.

Objetivos Específicos:
 Disseminar o Programa nas escolas que participaram do projeto piloto de Ensino
Médio como escolas de controle ou nas escolas que responderam ao
Levantamento de Interesse nas seis Unidades da Federação – UF: CE, DF, RJ,
SP, TO e na Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora/MG;
 Estabelecer parceria com o MEC com o objetivo de disponibilizar em seus meios
de disseminação, os materiais educativos e também como possibilidade de
impressão e distribuição dos materiais;
 Disponibilizar o material educativo no site Vida & Dinheiro, de forma aberta, para
utilização por unidades escolares que desejem aplicá-lo;

15

 Desenvolver uma plataforma virtual para distribuir informações, materiais
didáticos, orientações pedagógicas e gestoras como também para monitorar por
meio de coleta dados e experiências;
 Padronizar a capacitação das equipes gestoras e docentes envolvidas na
disseminação do Programa por meio de materiais autoinstrutivos;
 Transpor as Situações Didáticas de maior dificuldade de entendimento para os
professores para o formato videoaula baseada na Web, mantendo-se alinhamento
ao projeto pedagógico dos materiais impressos;
 Estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil, com redes privadas e
com Secretarias de Estado de Educação para uso do material;
 Revisar o material educativo de forma a atender a necessidade de atualização
dos conceitos formais.

Resultados Desejados

ANO I
 Programa implantado nas escolas que participaram na fase do projeto piloto como
grupo de controle ou que manifestaram intenção de aplicá-lo, estando os
resultados condicionados ao cenário a ser adotado:
 Em parceria com o MEC para impressão e distribuição dos materiais,
atendendo as escolas que preencheram ao Formulário de Interesse;
 Sem a parceria com o MEC para impressão e distribuição dos materiais,
atendendo as escolas que integraram o grupo de controle.
 Material disponibilizado no site do Ministério da Educação no Portal do Professor,
no Catálogo de Tecnologias Educacionais referenciadas para uso nos Sistemas
de Ensino e podendo ser impresso para atendimento às escolas de seus
Programas;
 Manuais e padrões de processos concluídos;
 Peças de comunicação produzidas;
 Material revisado garantindo a atualização dos conceitos formais;
 Parcerias com Redes e/ou Sistemas de Ensino, formalizadas para disseminação
a partir da plataforma virtual;
 Produção de 20 videoaulas para capacitação dos professores;
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 Modelo de educação a distância produzido;
 Plataforma virtual desenvolvida no site Vida & Dinheiro e concluída para
implantação da disseminação nos formatos aberto e no formato assistido pelo
modelo franquia social;
 Material disponibilizado abertamente dentro do site vida & Dinheiro, para acesso
aberto pelos Sistemas de Ensino e unidades escolares.
ANO II
 Programa implantado em 1000 escolas por meio das parcerias construídas no
ano anterior;
 Plataforma virtual testada pelas 1000 escolas;
 Testagem das 20 videoaulas produzidas para a capacitação dos 3.000
professores que estiverem integrados à implantação do Programa.

Estratégias de Desenvolvimento
A disseminação do material educativo, no primeiro momento, estará voltada ao
atendimento do compromisso assumido durante a fase de projeto piloto. Neste sentido,
apresentamos a possibilidade de dois cenários:

CENÁRIO A: Implantação condicionada à impressão e distribuição de Kits de
materiais educativos por meio de parceria com o MEC para atendimento às
escolas que responderam ao Formulário de Levantamento de Interesse,
atendendo aproximadamente 90.000 alunos.
CENÁRIO B: Implantação condicionada à capacidade de impressão e distribuição de
Kits de materiais educativos feita pela ASSOCIAÇÃO mediante captação de recursos
para atendimento às escolas que integraram o grupo de controle na fase do projeto
piloto, atingindo um número mínimo de 13.745 alunos, caso a escola opte por usar o
material com apenas uma turma. No caso das escolas que optarem por usar o
mesmo kit com diferentes turmas, esse número será maior.

Reconhecendo a relevante contribuição do Programa na vida dos jovens, a partir dos
resultados positivos apontados na avaliação de impacto, a ASSOCIAÇÃO disponibilizará
abertamente o material no site Vida & Dinheiro e, a partir de parceria com o MEC, no
Portal do Professor e em outras ferramentas validadas possibilitando maior acesso, por
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parte das Secretarias de Educação e das Unidades Escolares (públicas e privadas), aos
referidos materiais.
Outra possibilidade de disseminação será através do modelo de “franquia social” com o

objetivo de consolidar uma rede de instituições de ensino que referenciarão o
Programa a partir da aplicação assistida, por parte da ASSOCIAÇÃO, dos
materiais educativos.
Sendo o material uma tecnologia social, esta para ser transferida para diferentes
contextos sociais deve considerar os seguintes aspectos: firmar parcerias, gerir e
monitorar os dados, padronizar os processos, capacitar os atores e/ou multiplicadores,
comunicar de forma eficaz e engajar no Programa os atores envolvidos.

Firmar parcerias
A formalização de parcerias é algo relevante em duas estratégias de disseminação: no
atendimento às escolas que participaram da etapa de projeto piloto e na utilização do
modelo de franquia social.

No caso das escolas que participaram do projeto piloto, as parcerias serão formalizadas
com assinatura de Termo de Adesão nas várias fases de articulação e engajamento, com
os gestores das Secretarias de Educação e com os gestores escolares.

As parcerias construídas com instituições que se apresentam como uma rede de
atendimento escolar e/ou que se articulem com os sistemas de ensino, utilizando o
modelo de “franquia social”, estará baseada em procedimentos mínimos de implantação
e de suporte que garantam as condições necessárias para o alcance de resultados
esperados.

Parcerias importantes em todo o processo de disseminação:
 Ministério da Educação e Consed
 Secretarias Estaduais de Educação – Designação de Coordenadores e
Supervisores do Programa no Estado e acompanhamento das escolas
 Escolas – Gestor Escolar: autonomia para designar o Coordenador na unidade de
ensino e que trabalhará diretamente com os professores envolvidos
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 Instituições que se apresentam como uma rede de atendimento escolar e/ou que
se articulem com a rede pública de ensino

Gestão e Monitoramento
As especificidades e a autonomia dos sistemas de ensino (públicos e privado) são
indicadores relevantes que necessitam ser considerados na gestão do Programa nesta
fase de disseminação. A ASSOCIAÇÃO cumprirá o papel de coordenador geral,
contando com uma equipe de gestão de projetos. Aos gestores das Secretarias e aos
gestores escolares será atribuída a coordenação específica do Programa, garantindo a
eficiência na disseminação. Abaixo representamos os dois tipos de coordenação
específica:

Coordenação Pública
Coordenação em nível do Sistema
de Ensino

Coordenação em nível da Escola

• Gestor Escolar

• Secretário de Educação

designa

designa

• Coordenador do Programa de
Educação Financeira na Secretaria

seleciona

• Coordenador do Programa de
Educação Financeira na escola

designa

• Equipe de Supervisores: 1 para cada
grupo de escola
supervisiona

aplica o
Programa e
multiplica

• Equipe de Professores: mínimo
de 3

Coordenação Privada
Coordenação da Instituição

Coordenação Escolar

• Gestor Escolar

• Gestor da Instituição
designa

designa

• Coordenador do Programa na
Instituição
designa

• Equipe de Supervisores: 1 para cada
grupo de escola
supervisiona

seleciona

aplica o
Programa e

• Coordenador do Programa de
Educação Financeira na escola

• Equipe de Professores: mínimo
de 3

multiplica
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O monitoramento permitirá conhecer, dentre as várias etapas do processo de
disseminação, como cada professor está desenvolvendo as Situações Didáticas e
como está sendo o envolvimento da equipe escolar. Os dados serão alimentados
de forma descentralizada pelos Coordenadores do Programa, por meio da
Plataforma Virtual disponível no site Vida & Dinheiro, como uma das
responsabilidades citadas no Termo de adesão. Abaixo apresentamos algumas
fases e informações que irão compor o monitoramento:

Coordenação
Geral

Coordenador na

Coordenador

Secretaria

na Escola

* Validação do cadastro

* Cadastro das secretarias

* Cadastro das escolas

das Secretarias

* Lançamento das visitas

participantes

* Análise dos dados

técnicas realizadas pelo

* Indicação do número de

lançados pelos

Supervisor à escola

professores e número de

Coordenadores no Portal

* Lançamento das

alunos participantes (por

(Secretaria e Escola)

reuniões realizadas com

ano de escolaridade)

os grupos gestores

* Informação do nível de

(supervisores com as

satisfação com relação ao

escolas)

material
* Registro de sugestões e
críticas apresentadas
pelos professores
* Lançamento das
reuniões realizadas com a
equipe escolar
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Padronização
O esforço de padronização é fundamental para garantir que a qualidade do
Programa chegue à ponta da maneira mais fiel possível ao modo como este foi
concebido. Os materiais de orientação para cada um dos atores da estrutura
gestora a serem desenvolvidos destina-se a cumprir esse papel. Os seguintes
materiais estarão disponíveis no Portal:
 Orientações de implantação, gestão e monitoramento relacionados à rede escolar
– para o Coordenador e Supervisores;
 Orientações de gestão e monitoramento relacionados à unidade escolar – para os
gestores escolares.

Orientações metodológicas do Programa em relação ao uso dos materiais
didáticos serão disponibilizadas aos professores, por meio da plataforma virtual,
através de videoaulas acompanhados de material complementar.

Capacitação
No ANO I, a capacitação se refere à aplicação da disseminação nas escolas que
participaram do projeto piloto, preferencialmente as que integraram o grupo de
controle, com o objetivo de garantir que todos os atores estejam suficientemente
esclarecidos e preparados para exercerem seus respectivos papéis. Serão
desenvolvidos materiais explicativos sobre o Programa que sistematizam a função
dos atores em cada nível da estrutura gestora e os orienta a implantar e monitorar
o projeto piloto. As capacitações serão realizadas em um efeito cascata, conforme
figura abaixo:
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A ASSOCIAÇÃO capacita os Coordenadores e Supervisores do

Programa nas Secretarias de Educação.

Os SUPERVISORES capacitam o Grupo Gestor do Programa nas

Escolas (Gestor Escolar e Coordenador do Programa na Escola).

O COORDENADOR NA ESCOLA capacita os professores na

modalidade presencial - carga horária aproximada de 8 horas.

Após a capacitação presencial dos professores, estes participarão da
capacitação a distância acompanhada por tutoria reativa, ou seja, a tutoria será
oferecida para aqueles que demandarem.

No ANO II, a capacitação será oferecida para as unidades escolares que
formalizarem parceria com a Associação. Será viabilizada por meio de estudo das
videoaulas acompanhados de um material complementar online que forneçam,
aos professores, orientação didático-pedagógica para aplicação das Situações
Didáticas.

Ao final da capacitação a distância, nos dois anos da disseminação, os
professores receberão um certificado e estarão aptos a aplicar e multiplicar o
conhecimento no ambiente escolar.

Comunicação e Engajamento
A implantação de um processo de Comunicação e Engajamento eficiente e eficaz
é iniciativa necessária pela complexidade de públicos com os quais é preciso
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estabelecer comunicação direta e clara e, mais do que isso, pela necessidade de
se agregar o componente de mobilização dos atores para o sucesso do
Programa.

O engajamento dos sistemas de ensino e/ou das unidades escolares para
implantação do Programa, após a fase de articulação, priorizará a plataforma
virtual no site Vida & Dinheiro. Os esquemas abaixo exemplificam os serviços
oferecidos e o caminho a ser percorrido pelas instituições que venham a aderir à
aplicação do material, seja na modalidade ASSISTIDA pela ASSOCIAÇÃO ou
pela modalidade ABERTA:
ASSISTIDA
CADASTRAMENTO
FORMATO
DISSEMINAÇÃO
ASSISTIDA

ESPAÇO PARA
CADASTRO ESCOLAR

ANÁLISE DA
ASSOCIAÇÃO

ACESSO À ÁREA
RESTRITA

EAD

RETORNO DO TERMO
DE ADESÃO ASSINADO

ENVIO DE SENHA E
LOGIN PARA ÁREA
RESTRITA

PREENCHIMENTO DE
FICHA DETALHADA E
INDICAÇÃO DOS
PROFESSORES PARA
EAD

ENVIO DE
CERTIFICADO E ENVIO
DO PDF/ VÍDEO

INÍCIO DA FASE DE
MONITORAMENTO
PARCIAL - A
DISTÂNCIA

COMUNIDADE DE
PRÁTICA EDUCATIVA

MONITORAMENTO

RECEBIMENTO DO
"PACOTE" PARA
IMPLANTAÇÃO E
TERMO DE ADESÃO E
PARCERIA

COMUNIDADE:
FÓRUNS, REGISTRO
DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS, ETC

EAD PARA PROFESSOR
E COORDENADOR

FERRAMENTAS
DISPONÍVEIS NO
PORTAL
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ABERTA
CADASTRAMENTO
FORMATO
DISSEMINAÇÃO
ABERTA

ESPAÇO PARA
CADASTRO ESCOLAR

RECEBIMENTO DE
MATERIAL EM PDF,
INSTRUÇÕES DE
IMPRESSÃO E
APLICAÇÃO

A comunicação com os atores envolvidos será feita a partir da utilização de peças
comunicacionais, tais como:

cartas de
engajamento
aos sistemas
de ensino e às
escolas

folders
informativos

boletins
informativos
sobre as
experiências
inovadoras

vídeos
motivacionais
para as
capacitações

banner para
identificação
das escolas
participantes

Comunidade
de Prática
Educativa
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Cronograma
Ano I

Ano II

Meses
1

2

X

X

Produção de materiais (*) X

X

Formação de equipe

X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

6

7

8

Ação
Engajamento

X

Capacitação

X

Implantação
Gestão e monitoramento

X

X

X

Desenvolvimento do
Portal
Customização e
transposição

X

Padronização de
processos
Produção de peças
comunicacionais

X

(*) educativos e de suporte à disseminação
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10 11 12

Projeto Piloto do Ensino Fundamental
Visão Geral do Projeto
Os estudos sobre Programas de Educação Financeira empreendidos em diversos
países indicam, segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), que os resultados são mais eficazes quando as
iniciativas são aplicadas desde idades mais tenras. Por outro lado, o sucesso do
projeto piloto da Educação Financeira no Ensino Médio no Brasil realizado em
2010-2011 serviu como um sinal verde para se continuar a produção de materiais
didáticos para o Ensino Fundamental. Assim é que o Brasil engrenou a produção
de 9 livros didáticos para alunos e 9 livros orientadores para professores, à razão
de um livro por ano letivo para o aluno e um para o professor, do 1º ao 9º ano do
Ensino Fundamental.

Em essência, o trabalho para os alunos do Ensino Fundamental teve como foco
principal fornecer uma formação em conhecimentos básicos, porém úteis e
necessários, acerca do mundo financeiro, que seja capaz de auxiliá-los no
desenvolvimento de conhecimentos e atitudes concernentes à Educação
Financeira. Mais precisamente, o que se buscou foi desenvolver um material e
uma metodologia que dialogassem com o universo financeiro a partir da ótica
infantil e juvenil do aluno, dando-lhe subsídios para adquirir um comportamento
reflexivo, prospectivo e socioambientalmente consciente fruto de estudos de
temas de tal universo, ajudando-o diante de situações que envolvam decisões
nesse campo.

Com base na indicação do Banco Mundial ao qual foi submetida a concepção
desse projeto, a implementação do projeto piloto deverá ser feita, no mínimo, em
820 escolas, sendo 410 escolas do grupo de tratamento e 410 escolas do grupo
de controle. As escolas estarão distribuídas numa amostra nas cinco regiões
brasileiras, dando a abrangência territorial necessária para sua aplicação, em
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cinco Unidades da Federação, localizadas em áreas urbanas e rurais e que
integrem os sistemas de ensino federal, estaduais e municipais.

Dada à complexidade da idade do público e de desenvolvimento desse projeto, a
avaliação e a aplicação do piloto foram construídas considerando a faixa etária e
o estágio de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, a matriz de
competências e a necessidade de se realizar a avaliação em duas etapas, inicial
e ao final do segundo ano de aplicação. Além disso, foi agregado à avaliação um
instrumento identificado como portfólio que possibilitará aos professores e alunos
contribuírem com a avaliação de processo de implantação e também funcionar
como uma ferramenta de avaliação quanto ao material educativo.

Como resultados desse projeto ao longo de quase três anos, teremos: a aplicação
do material didático e sua avaliação em um universo de aproximadamente
164.000 alunos e aproximadamente 7.380 professores e a avaliação de impacto e
do material educativo ao final de seu desenvolvimento.

Concepção e Objetivos
O Programa Educação Financeira nas Escolas de Ensino Fundamental foi
concebido como um componente curricular a ser tratado transversalmente,
buscando contribuir para melhores resultados de desempenho dos alunos em
Língua Portuguesa e Matemática, por sua importância basilar na formação
escolar e cidadã. Assim, não há necessidade de perceber os conteúdos do
Programa como desvinculados dos conteúdos das disciplinas curriculares.

Parcerias com as instituições representativas do setor educacional tais como
MEC, CONSED e UNDIME, possibilitarão maior aproximação com os gestores
locais dos sistemas de ensino: Instituições de Ensino da Rede Federal,
Secretarias de Estado de Educação e Secretarias Municipais de Educação. Outro
ponto importante dessas parcerias está na possibilidade de convocatória dos
respectivos gestores.
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O projeto piloto pretende trabalhar com 820 escolas, sendo 50% no grupo de
tratamento e 50% no grupo de controle, seguindo metodologia desenvolvida, com
sucesso, pelo Banco Mundial para o projeto piloto do Ensino Médio e também
recomendado para o Ensino Fundamental, atingindo, portanto, 3.690 professores,
4.100 turmas e 164.000 alunos aproximadamente, em cada ano de implantação.
As atividades de cada livro serão desenvolvidas com base em aplicação e
avaliação longitudinal, conforme figura abaixo:

A partir do modelo de aplicação e de avaliação adotados, um aspecto importante
considerado nesse projeto é que a amostra do grupo de escolas permita que os
resultados apresentados possam ser inferidos a nível nacional, posto que se
propõe a ser uma tecnologia social e assim, servir de referência para qualquer
instituição escolar no futuro. Com base nesse pressuposto importante, se adotou
dois níveis de critérios para a determinação da Amostra: um primeiro, que
considere a avaliação longitudinal e o ambiente institucional a ser avaliado e o
segundo nível, o pareamento e a aleatorização. No primeiro nível, a amostra
considerará:
 Que as escolas escolhidas ofereçam os 9 anos do Ensino Fundamental;
 Que essas escolas estejam localizadas em um estado para cada região brasileira;
 Que as escolas integrem os sistemas federal, estaduais e municipais de ensino;

28

 Que as escolas estejam localizadas em áreas urbanas e rurais

No segundo nível, as 820 escolas serão organizadas, primeiramente, por meio de
pareamento,

técnica

que

consiste

em

escolher

escolas

que

possuam

características semelhantes entre si duas a duas. Assim, características como o
índice do IDEB, a taxa de Aprovação e Abandono, o desenvolvimento econômico
da comunidade à qual está inserida a escola, entre outras, deverão ser levadas
em consideração, permitindo uma amostra representativa.

Como valor agregado nesse projeto, foi considerada importante a avaliação dos
professores quanto às situações didáticas oferecidas nos livros.
Objetivo Geral:
 Realização de uma avaliação de impacto, testando a tecnologia educacional para
torná-la apta para disseminação.

Objetivos Específicos:
 Implantar o projeto piloto com os livros de educação financeira para o Ensino
Fundamental nos nove anos de escolaridade, em 5 Unidades da Federação;
 Definição de 820 escolas, conforme indicação do Banco Mundial, sendo 410 de
tratamento e 410 de controle;
 Desenvolver e aplicar instrumentos de comunicação e engajamento para todos os
níveis de participação no projeto piloto, de forma a garantir maior efetividade nas
ações propostas;
 Capacitar todos os profissionais que estarão envolvidos no projeto piloto, visando
maior engajamento e continuidade das ações implantadas;
 Desenvolver e implantar instrumentos de monitoramento com níveis diferenciados
de execução alinhados à gestão do projeto piloto;
 Desenvolver instrumentos de avaliação considerando os eixos de letramento em
educação financeira e de atitudes que possibilite identificar o impacto do
Programa na vida dos alunos;
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 Aplicar avaliação diagnóstica e somativa nos alunos envolvidos no projeto piloto
das 820 escolas;
 Avaliar o nível de satisfação dos professores em relação ao uso do material
didático.

Resultados Desejados
 Obter a adesão de 05 unidades da federação.
 Obter a participação de 820 escolas nessas unidades da federação.
 Implantar o projeto piloto em 410 escolas.
 Ter 410 escolas como controle do projeto piloto
 Aplicação da Avaliação Inicial e ao Final do segundo ano de aplicação, de forma a
identificar os resultados de impacto da tecnologia social

Estratégias de Desenvolvimento
A seguir são apresentadas as etapas consideradas importantes para o processo
de implantação do projeto piloto nas escolas públicas de Ensino Fundamental.

Gestão e Monitoramento
A gestão do projeto piloto deverá ser feita de forma a atender a especificidade das
redes estaduais e municipais em cada unidade da federação participante. É
importante considerar uma estrutura gestora que contribua com a eficácia e
eficiência do projeto. Neste sentido, propõe-se a seguinte estrutura gestora para
implantação e acompanhamento das ações do referido projeto.

Coordenação geral: será organizada por uma equipe com experiência em gestão
educacional supervisionada pela ASSOCIAÇÃO que acompanhará os processos
de implantação junto às secretarias, analisará os dados apontados pelo
monitoramento e recomendará correções de rumo, caso sejam necessárias.
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Coordenação específica: Representada nas figuras abaixo, será organizada a
partir da Secretaria de Educação nos âmbitos Estadual ou Municipal e da escola e
somente no nível escolar quando se tratar do âmbito Federal, considerando a
autonomia que estas escolas têm.

Coordenação em nível de
Secretaria Estadual ou Municipal

• Secretário de Estado de Educação /
Dirigente Municipal de Educação
designa

designa

• Coordenador do Programa de
Educação Financeira no estado ou
município

• Equipe de Supervisores: 1 para cada
grupo de escola
supervisiona

Coordenação em nível da Escola

• Gestor Escolar
designa

• Coordenador do Programa de
Educação Financeira na escola
seleciona

• Equipe de Professores
aplica o
Programa

Do ponto de vista do monitoramento os dados serão alimentados também de
forma descentralizada pelos Coordenadores do Programa, por meio da
Plataforma Virtual do Programa (a mesma da Disseminação do EM, porém com
acesso distinto) que deverá estar dentro do site Vida & Dinheiro, como uma das
responsabilidades citadas no Termo de adesão. Abaixo apresentamos algumas
fases e informações que irão compor o monitoramento
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Comunicação e Engajamento
A implantação de um processo de Comunicação e Engajamento eficiente e eficaz
é iniciativa necessária pela complexidade de públicos com os quais é preciso
estabelecer comunicação direta e clara e, mais do que isso, pela necessidade de
se agregar o componente de mobilização dos atores para o sucesso do
Programa.

A comunicação será feita por meio da Plataforma Virtual e de vários instrumentos
que serão incorporados a ela. Nessa plataforma serão postadas as informações
sobre o Programa e todo o material para os participantes, orientações para todos
os atores da estrutura gestora, entre outros. Além disso, haverá um espaço,
assim como no Ensino Médio, para as experiências serem compartilhadas por
meio de ferramenta de comunicação. Algumas funcionalidades do portal para o
projeto piloto consistirá em:
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CADASTRAMENTO

CADASTRO ESCOLAR

ENVIO DE SENHA E
LOGIN PARA ÁREA
RESTRITA

PREENCHIMENTO DE
FICHA DETALHADA
(ALUNOS, TURMAS E
PROFESSORES
ENVOLVIDOS)

EAD PARA
PROFESSOR E
COORDENADOR

ENVIO DE
CERTIFICADO

PUBLICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E
DISPONIBILIZAÇÃO
DE MANUAIS

EAD

INÍCIO DA FASE DE
MONITORAMENTO

ACESSO A ÁREA
RESTRITA

COMUNIDADE DE
PRÁTICA EDUCATIVA

MONITORAMENTO

COMUNIDADE:
FÓRUNS, REGISTRO
DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS ETC.

FERRAMENTAS
DISPONÍVEIS NO
PORTAL

A comunicação com os atores envolvidos será feita a partir da utilização de peças
comunicacionais, tais como: cartas de engajamento, folders com informações
sobre o projeto piloto, boletins informativos, destacando experiências inovadoras
a partir das atividades propostas, banner para identificação das escolas
participantes e vídeos motivacionais a serem utilizados nas capacitações
presenciais e pelos professores.

Capacitação
A capacitação garante que todos os atores estejam suficientemente esclarecidos
e preparados para exercerem seus respectivos papéis. Serão desenvolvidos os
seguintes materiais: um vídeo explicativo sobre o Programa, sua importância no
cenário nacional, na formação do cidadão brasileiro, suas diretrizes, objetivos,
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conteúdos, matriz de competências e resultados pretendidos; um vídeo sobre
cada uma das metodologias adotadas no Programa; e textos, em formato digital,
que sistematizam a função dos atores em cada nível da estrutura gestora e os
orienta a implantar e monitorar o projeto piloto. As capacitações serão realizadas
em um efeito cascata, conforme figura abaixo:

A COORDENAÇÃO GERAL capacita os Coordenadores e os
Supervisores do Programa nas Secretarias de Educação

Os SUPERVISORES DO PROGRAMA capacitam o Grupo Gestor
do Programa nas Escolas (Gestor Escolar e Coordenador do
Programa na Escola)

O COORDENADOR NA ESCOLA capacita os professores na
modalidade presencial - carga horária aproximada de 8 horas.

Após a capacitação presencial dos professores, estes participarão da
capacitação na modalidade EAD, acompanhados por tutores.

Ao final da capacitação a distância, nos dois anos da disseminação, os
professores receberão um certificado e estarão aptos a aplicar e multiplicar o
conhecimento no ambiente escolar.

Avaliação
A avaliação será desenvolvida e aplicada por organização competente para essa
função, realizada de forma externa, tal como executado pelo piloto do Ensino
Médio, que contou com a execução pelo CAED- UFJF. A avaliação considerará
os critérios de amostragem apresentados anteriormente e, conforme ilustra o
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quadro abaixo, desde o pareamento, a aleatoriedade necessária, a Avaliação
contará com uma etapa Diagnóstica no Ano I e outra Somativa ao final.

410 Escolas
Grupo de
Controle

410 Escolas
Grupo de
TRatamento

Aleatorização
das
Escolas

Pareamento
(escolas
semelhantes
duas a duas)

Diagnóstica
início do ANO I

Somativa
final do ANO II

AVALIAÇÃO
IMPACTO
E
PROCESSO

Análise dos
portfólios do
monitoramento

Objetivando uma maior aproximação e efetivo acompanhamento de todo o
processo de desenvolvimento do projeto piloto será combinado com os
professores, durante a etapa de capacitação, a construção de um Portfólio com
relatos das experiências vivenciadas com os alunos. Este instrumento possibilita,
ainda, o redirecionamento dos processos adotados.
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Cronograma

ANO I - PREPARAÇÃO E CAPACITAÇÃO
1

2

3

X

4

5

6

7

8

X

X

X

9

10

11 12

Etapas
Engajamento

X

X

Preparação dos Materiais

X

X

X

Formação da Equipe SEE e SME

X

X

X

Capacitações Professores

X
X

Implantação
Gestão

X

X

X

X

X

ANO II – APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO

ANO 1–AVALIAÇÂO E APLICAÇÂO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

X

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Etapas
Implantação e realização
Gestão e monitoramento

X

Avaliação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PARTE IV - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ADULTOS
Projetos Pilotos para dois públicos: Mulheres Beneficiárias do Programa
Bolsa Família do MDS e Aposentados com renda até 2 salários mínimos
Visão Geral do Projeto
A educação financeira é um processo por meio do qual os indivíduos se tornam
conscientes da importância de gerenciarem seu dinheiro, compreenderem e
aplicarem os conceitos e ferramentas de gestão financeira, bem como analisarem
os produtos financeiros, para que possam tomar as melhores escolhas para suas
vidas e seu futuro.
A ENEF considerou relevante definir dois segmentos de público-alvo (crianças e
jovens; adultos) em sua proposta de atuação. O público adulto corresponde à
expressiva parcela da população brasileira, que apresenta carências significativas
de informações financeiras de toda a ordem e em vários planos de complexidade,
pois o adulto trabalha, lida com dinheiro, consome, poupa e investe.

Este Plano de Ação considerou dois projetos pilotos que visam o desenvolvimento
de duas tecnologias sociais de educação financeira para adultos – mulheres e
aposentados. A escolha do público mulheres beneficiárias do Programa Bolsa
Família (PBF) do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e do público de
aposentados com renda de até dois salários mínimos, dentro do universo amplo
dos adultos, faz parte de um esforço da ASSOCIAÇÃO de destacar esses dois
segmentos, dada a vulnerabilidade de ambos e por se constatar que a educação
financeira poderia exercer um papel fundamental na melhoria das condições de
vida dessas pessoas.

No caso das mulheres, estudos mundiais recentes reforçam a importância de seu
papel no contexto familiar e apontam que a gestão financeira é entendida como
um novo papel social desse público. Assim, por se tratar da gestora da família, a
mulher consciente da importância da gestão e do planejamento financeiro da
família, torna-se capaz de transformar a perspectiva de sua vida e de seus filhos.
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O desenvolvimento de uma tecnologia social para as mulheres beneficiárias do
PBF quanto à gestão do orçamento familiar poderá contribuir significativamente
para a mudança da condição de vida dessas mulheres.

Em relação aos aposentados, nota-se que no contexto brasileiro eles são uma
das principais vítimas do endividamento, especialmente em decorrência do uso
inadequado do crédito consignado. Portanto, a tecnologia social focada nos
idosos abordará a questão do endividamento.

Apesar de existirem algumas pesquisas com esses dois públicos, pouco se
conhecem sobre seu comportamento e que valores e visões de vida os levam à
tomada de decisão financeira. Além disto, diferentemente do público em idade
escolar, esses públicos não são institucionalizados em um ambiente formal de
aprendizagem. Essas considerações tornam o desenvolvimento da tecnologia
social considerada de média complexidade6, sendo necessária a proximidade dos
beneficiários em seu processo de construção, de forma a permitir que esta seja
efetiva no cumprimento de seu objetivo e passível de reaplicação a baixo custo
por todo o Brasil.
Assim, os projetos foram estruturados de forma a aprofundar e entender o
comportamento dos públicos, apropriar-se e utilizar dos conhecimentos já
existentes e inseri-los no desenvolvimento das tecnologias, para que as ideias
geradas se tornem protótipos e possam ser testadas e melhoradas com maior
rapidez.

Durante os 16 meses de desenvolvimento, teste e sistematização das tecnologias
sociais, o trabalho pretende ser realizado em municípios rurais e urbanos
espalhados em estados de três regiões brasileiras: Norte, Nordeste e Sudeste,
decididos pela representatividade dos 02 públicos nesses locais. Estima-se que
serão envolvidas no total 2700 mulheres do PBF e 2700 aposentados com renda
6

O desenvolvimento de tecnologias sociais para solução de problemas de média complexidade considera a
falta de clareza sobre causa-efeito do problema social, quando o futuro do público não é algo determinado e
quando há o envolvimento de vários atores com diversidade de intenções. (Laboratório de Sistemas
Dinâmicos do MIT).
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inferior a dois salários mínimos por meio das parcerias com os órgãos
responsáveis pela relação com ambos os públicos.

A escolha dos municípios será feita na preparação para o início dos projetos a
partir das informações do Cadastro Único7 do MDS, da localização dos Centros
de Referência a Assistência Social (CRAS) e dependendo das localidades em que
os parceiros do projeto já tenham entrada.

Vale destacar a importância da articulação e do estabelecimento de parcerias
com MDS, MEC (Programa Mulheres Mil), INSS, membros do CONEF e a
necessidade de constante apoio da ASSOCIAÇÃO, a fim de que as tecnologias
sociais criadas possam ser incorporadas e institucionalizadas.

Como resultados dos projetos, além das tecnologias sociais operando, serão
entregues: manuais de reaplicação e padrões de processos concluídos para
serem utilizados para a reaplicação; relatório de avaliação que mostre o grau de
educação financeira, no início dos projetos e ao término, dos idosos e das
mulheres envolvidas, evidenciando as transformações conquistadas.

Concepção e Objetivos
Os projetos pilotos voltados para dois públicos específicos dentro do universo
amplo de adultos têm como propósito o desenvolvimento, o teste, a avaliação e a
sistematização de duas tecnologias sociais de educação financeira que possam
ser adotadas e reaplicadas a baixo custo por organizações públicas, sociais e
privadas por todo o Brasil. Espera-se que, ao serem reaplicadas, elas se mostrem
capazes de: conquistar a adesão das populações alvo; contribuir para a

7

O Cadastro Único conta com informações de 16 milhões de famílias brasileiras com renda igual ou menos a
R$ 120 per capita. Por meio deste, é possível identificar as carências de cada família, assim como, em nível
municipal, traçar o perfil da pobreza e realizar diagnósticos das principais carências, possibilitando um melhor
direcionamento dos recursos e focalização das ações. Também pode servir como instrumento de avaliação
de impacto.
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aprendizagem e o desenvolvimento de competências que os ajudem a lidar com
suas principais questões financeiras.

Diferentemente dos projetos pilotos de educação financeira nas escolas de ensino
fundamental e médio, os projetos propostos neste documento têm características
que os tornam bastante peculiares, desafiadores e exigem outros tipos de
abordagem para serem efetivos. Entre elas estão o entendimento quanto ao
público-alvo e o contexto no qual ele está inserido e o estabelecimento de
objetivos claros para a tecnologia social para cada um dos públicos.

Público-alvo: Mulheres Beneficiárias do PBF

Para se definir um objetivo para a tecnologia social a ser desenvolvida, alguns
fatores foram considerados. O primeiro é a representatividade do gênero feminino
no contexto familiar. Essa população de mulheres beneficiárias do Programa
Bolsa Família em situação de pobreza (um salário mínimo per capita) ou extrema
pobreza (menos de um quarto de salário mínimo per capita) podem melhorar as
condições de sua própria vida e a de seus filhos. Outro fator que está relacionado
à realidade das famílias beneficiárias é a instabilidade de sua inserção no
mercado de trabalho, agravada por sua baixa escolaridade, o que gera
instabilidade no fluxo de rendimentos, reforçando, portanto, a importância da
educação financeira.

Portanto, o objetivo dessa tecnologia é contribuir para a gestão do orçamento
familiar e o planejamento de seu projeto de vida, permitindo que adquiram as
competências e visão necessárias para se planejarem financeiramente no longo
prazo.

Faixa etária do projeto: 25 a 44 anos: corresponde a 65% do total de mulheres
responsáveis pela retirada do benefício. São mulheres, em geral, já com filhos,
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mas que terão ainda muitos anos de vida, e, por isso, é essencial que se planejem
financeiramente.
Habitantes das regiões geográficas: Norte, Nordeste e Sudeste, podendo ser 1
ou 2 estados por região. Essas regiões são as que concentram o maior número de
beneficiários. No projeto, serão considerados municípios das zonas urbanas e
rurais.
Observação: para a escolha dos estados consideramos a presença de parceiros
importantes para o desenvolvimento do projeto, neste caso o Programa Mulheres
Mil8 e o CRAS.

Público-alvo: Aposentados com renda de até 2 salários mínimos
No Brasil, o tamanho da população de idosos é relevante atualmente e no futuro,
pois dados do IBGE (2000 e 2010) projetam sua duplicação nos próximos 25
anos, alcançando estimativamente 32 milhões de pessoas. Em junho de 2012, a
Previdência Social9 pagou aposentadorias previdenciárias que somaram 16,407
milhões de benefícios, no valor médio de R$ 843,11. A maior parte destes
benefícios (69,8%) – incluídos os assistenciais – pagos neste período tinha valor
de até um salário mínimo, contingente de 20,6 milhões de benefícios.
Com base nos dados do INSS10 (2010), essa população é uma grande tomadora
de crédito, em especial o crédito consignado. Em relatório dessa instituição, os
contratos de crédito consignado envolvendo somente beneficiários do INSS
alcançaram R$ 24,6 bilhões, sendo que a quantia acumulada de operações foi de
10,6 milhões. Esses dados são preocupantes, pois muitos créditos resultam no
superindividamento, como um reflexo da baixa escolaridade dessa população e
do pouco conhecimento que tem da dinâmica do Sistema Financeiro, que hoje
está mais complexo. Além disto, o fato de ser um ator social que depende de

8

www.mulheresmil.mec.gov.br
Revista da Previdência Social – Publicação do Ministério da Previdência Social – Ano II, nº 4 – setembro –
dezembro de 2012
10
INSS. Instituto Nacional de Serviço Social. Instrução Normativa INSS/DC nº 110/2010. Instrução Normativa
INSS/DC nº 117/2010
9
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cuidados familiares o coloca em situação de vulnerabilidade, sendo pressionado,
em muitos casos, a tomar crédito em favor da própria família. Como resultado da
ação de “emprestar o crédito”, muitos idosos acabam superendividados.
Conforme a especialista em educação financeira Cássia D’Aquino, é importante
ressaltar que o peso da dívida para um idoso é muito maior, uma vez que este
tende a precisar de remédios e atendimentos especiais de saúde cada vez mais
ao longo dos anos.

Portanto, o objetivo dessa tecnologia social é contribuir com a redução do
superendividamento, ajudando-os na gestão de sua renda e em formas de
proteger-se, principalmente, quanto aos riscos do crédito consignado.

Gênero: feminino e masculino
Faixa Etária: 60 a 70 anos – após os 70 anos, é cada vez mais difícil garantir que
o idoso apreenda novos conteúdos ou desenvolva novas habilidades e
comportamentos.
Habitantes das regiões: Norte, Nordeste e Sudeste, podendo ser 1 ou 2 estados
por região. No projeto, serão considerados municípios das zonas urbanas e rurais.

Os dois projetos serão desenvolvidos nas mesmas localidades objetivando
potencializar o conhecimento e os recursos necessários para o desenvolvimento
das duas tecnologias sociais. A região Sul, segundo dados estatísticos, não
possui representatividade em população e faixa de renda para desenvolvimento
dos projetos, além disso, o interior da região sudeste apresenta características
muito próximas da região sul, permitindo o uso de seus dados para inferir nessa
região.

Na concepção do projeto foram concebidas quatro premissas que são relevantes
para o desenvolvimento, a testagem, a sistematização e a possibilidade de
reaplicação

das

duas

tecnologias

sociais

de

educação

financeira

por

organizações públicas e privadas. São elas:
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 Trabalho conjunto com Parceiros: Ter a possibilidade de contar com o apoio
e/ou estrutura das instituições, programas e/ou políticas públicas já enraizadas e
focadas nos públicos selecionados.
 Apropriação e utilização de conhecimento existente: dados do Cadastro Único
do MDS, relatórios de pesquisas referentes aos públicos dos projetos,
identificação de boas práticas nacionais e internacionais, dentre outros.
 Co-criação e foco no comportamento do público-alvo: etapa de confirmação
das hipóteses levantadas e, a partir da observação dos públicos mulheres e
aposentados, acessar outros níveis de informação e reflexão que revelem os
padrões de comportamento e modelos mentais destes públicos, o que é essencial
para que se desenvolva uma tecnologia social que faça sentido e seja efetiva para
os potenciais usuários.
 Constante

prototipagem,

teste,

refinamento

e

sistematização

de

aprendizados: Para que se chegue à solução mais efetiva para os desafios
escolhidos, trabalharemos na lógica de testar e aprimorar as ideias criadas de
forma rápida e barata. Quanto mais refinarmos a tecnologia social e registrarmos
sistematicamente os aprendizados, tanto melhor será o resultado final e mais rico
será o conteúdo do material desenvolvido a ser utilizado para a disseminação.

O trabalho a ser realizado estará pautado em três etapas, representadas na figura
abaixo:

Aprofundamento
e co-criação

Desenvolvimento
da Teconologia
Social

Avaliação e
Sistematização
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Objetivos Específicos:
 Formalizar parcerias com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Previdência
Social (MPS) para o desenvolvimento do projeto;
 Obter a adesão e colaboração do CRAS dos estados definidos para abrigar as
ações de desenvolvimento das tecnologias;
 Envolver no processo de idealização e teste das duas tecnologias sociais por
volta de 2700 idosos e 2.700 mulheres;
 Desenvolver, prototipar, testar e sistematizar duas tecnologias sociais de
educação financeira, sendo uma para aposentados com renda de até dois
salários mínimos e outra para mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família,
possibilitando sua reaplicação futura por todo o território nacional;
 Estruturar relatório de avaliação que mostre o grau de educação financeira, no
início do projeto e ao seu término, dos aposentados e das mulheres envolvidas,
evidenciando as transformações conquistadas;
 Elaborar manuais de reaplicação e definir os padrões de processos para serem
utilizadas pelas organizações públicas e privadas que queiram reaplicar a
tecnologia social.

Resultados Desejados
 Ter formalizado parcerias com o MDS e o MPS para o desenvolvimento dos
projetos;
 Obter a adesão e colaboração do CRAS dos estados definidos para abrigar as
ações de desenvolvimento das tecnologias;
 Ter envolvido no processo de idealização e teste das duas tecnologias sociais por
volta de 2.700 idosos e 2.700 mulheres;
 Ter desenvolvido, prototipado, testado e sistematizado duas tecnologias sociais
de Educação Financeira, sendo uma para idosos e outra para mulheres,
possibilitando sua reaplicação futura no território nacional;
 Ter estruturado um relatório de avaliação que mostre o grau de educação
financeira, no início do projeto e ao seu término, dos idosos e das mulheres
envolvidas, evidenciando as transformações conquistadas;
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 Ter manuais de reaplicação e padrões de processos concluídos para serem
utilizados pelas organizações públicas ou privadas que forem adotar a tecnologia
social.

Estratégias de Desenvolvimento
A estratégia a ser adotada nos projetos para desenvolvimento das tecnologias
sociais é específica para lidar com desafios de alta ou média complexidade. Ela se
fundamenta na associação entre toda a base conceitual e ferramental da
Administração Pública e num conjunto de métodos testados e validados por
instituições focadas na inovação social e na resolução de problemas de grande
complexidade (como o Design Thinking, Teoria U, Investigação Apreciativa,
Diálogo Bohmiano, Comunicação Não Violenta).

A figura abaixo exemplifica a metodologia desenvolvida por pesquisadores e
estudiosos do MIT (Massachusetts Institute of Technology), Stanford e outras
universidades para resolver problemas sociais complexos, isto é, desafios em que
as relações de causa-efeito não sejam claras e que envolvam vários atores com
ações e intenções diferentes. Esta metodologia se fundamenta em:

i.

Adquirir um entendimento profundo do usuário e do sistema, através de
pesquisas existentes e de métodos de conhecimento do comportamento do
público;

ii.

Envolver diversos atores no entendimento e na criação de soluções;

iii.

Fazer protótipos, testá-los, refiná-los, a fim de obter as melhores soluções para
evitar um longo desenvolvimento e planejamento de iniciativas, sem necessitar
de muito tempo e recursos.
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Um desafio de baixa complexidade requer uma abordagem de especialistas e
melhores práticas. Já um desafio de média ou alta complexidade requer um
processo que não depende apenas de especialistas ou melhores práticas, embora
leve esses elementos em consideração, mas requer justamente uma abordagem
sistêmica, participativa e emergente. Considerando o contexto e os desafios dos
públicos citados, os projetos e suas etapas de desenvolvimento foram
estruturados com base no tripé: co-criação, foco no usuário e prototipagem,
garantindo assim, o desenvolvimento das tecnologias sociais.

O quadro abaixo busca sintetizar as etapas de desenvolvimento. É importante
esclarecer que as etapas ocorrem concomitantemente, sendo cada uma delas
desencadeadas a partir da criação de um Núcleo de Inovação formado pelos
CRAS envolvidos, seus parceiros e um pequeno grupo de aposentados e
mulheres envolvidos. A cada nova etapa, serão acrescidos, gradativamente,
novos núcleos até alcançar-se o número suficiente de envolvidos (públicos, CRAS
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e parceiros) para a identificação de um bom número de tecnologias e suas
validações a partir da recorrência.

Etapa 2
DESENVOLVIMENTO

Execução: 8 meses
Acompanhamento: 8
meses

Execução: 5 meses
Acompanhamento: 7
meses

Execução: 8 meses
Sistematização de
aprendizados: 7 meses

* Estudo e
aprofundamento das
pesquisas, dos casos de
sucesso e insucesso de
tecnologias análogas,
entrevistas com
especialistas.
* Criação e testagem das
primeiras versões da
tecnologia social

* Estudo e
aprofundamento das
pesquisas, dos casos de
sucesso e insucesso de
tecnologias análogas,
entrevistas com
especialistas.
* Criação e testagem das
primeiras versões da
tecnologia social

* Sistematização das
tecnologias criadas na Etapa
1
* Reaplicação em novas
localidades em cada um dos
Estados trabalhados, em
municípios distribuídos nas
zonas rural e urbana.

1- Parceria com o
primeiro grupo de CRAS
(rural e urbano)
2- Envolver o público-alvo
no desenvolvimento da
metodologia

1- Parceria com o segundo
grupo de CRAS (rural e
urbano)
2- Envolver o público-alvo
no desenvolvimento da
metodologia

1- Parceria com o terceiro
grupo de CRAS (rurais e
urbanos)

3- Desenvolver e aplicar
avaliação inicial

3- Desenvolver e aplicar
avaliação inicial

4- Criar núcleo I de
inovação nas localidades
participantes do processo
de co-criação

4- Criar núcleo II de
inovação nas localidades
participantes do processo
de co-criação

1- Aprofundamento no
entendimento sobre
usuário nas comunidades
envolvidas

1- Aprofundamento no
entendimento sobre
usuários das comunidades
envolvidas

2- Prototipagem e teste
das soluções co-criadas

2- Prototipagem e teste
das soluções co-criadas

3- Aprimoramento
contínuo dos protótipos

3- Aprimoramento contínuo
dos protótipos

Métodos de
desenvolvimento

Objetivos

Duração

Etapa 1.2
APROFUNDAMENTO E
CO-CRIAÇÃO

Definição

Etapa 1.1
APROFUNDAMENTO E
CO-CRIAÇÃO

Etapa 3
AVALIAÇÃO E
SISTEMATIZAÇÃO
Execução: 5 meses

* Sistematização e
consolidação dos
aprendizados
decorrentes das Etapas
1e2
* Aprimoramento e
avaliação das
tecnologias criadas para
unificá-las em uma
tecnologia social, para
que seja reaplicada em
nível nacional.

1- Sistematizar e
estruturar duas
tecnologias sociais de
educação financeira,
2- Envolver outros grupos de sendo 1 para mulheres e
idosos e mulheres no
1 para aposentados
desenvolvimento da
metodologia
2- Aplicar avaliação final
do projeto, de forma a
3- Aplicar avaliação inicial
retratar o grau de
educação financeira da
4- Criar núcleo III de
população do públicoinovação nas localidades
alvo
participantes do processo de
co-criação
3- Envolver uma
população total de 5.400
5- Definição das tecnologias idosos e mulheres no
sociais que foram
desenvolvimento da
recorrentes
metodologia
1- Testes e iteração da
1- Incorporação dos
tecnologia social criada em
feedbacks e
mais 4 comunidades de
aprendizados das
cada localidade selecionada tecnologias sociais nas
fases anteriores
2. Melhoria contínua das
tecnologias sociais
criadas
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Cronograma
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PARTE V – MAPEAMENTO DAS INICIATIVAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Visão Geral do Projeto
Esse projeto tem como objetivo o Mapeamento das Iniciativas de educação
financeira existentes no território brasileiro. Sua finalidade é levantar informações
mais aprofundadas sobre os projetos/iniciativas existentes e as ferramentas
educacionais já desenvolvidas e disponíveis por diferentes instituições (setores
públicos, privados e da sociedade civil), possibilitando conhecer com maior
abrangência o cenário da educação financeira no Brasil. É esperado que as
informações levantadas proporcionem diversidade de análises para tomada de
decisão mais estratégica; forneçam subsídios para a definição dos critérios do
selo ENEF; colaborem para a ASSOCIAÇÃO identificar parceiros e fomentar a
parceria entre as instituições que atuam com o tema, considerando que poderá
ser um instrumento disponível continuamente no site Vida & Dinheiro para
consultas e constante inserção de dados. Além disto, esse projeto poderá
proporcionar informações que colaborem para a revisão futura do site Vida &
Dinheiro.

Esse mapeamento contará com estratégia de comunicação dirigida para acesso
às informações das iniciativas já mapeadas pelo Site Vida & Dinheiro e outras
identificadas pela ASSOCIAÇÃO, contará com a criação de um formulário online,
também disponibilizado para a coleta de informações, e, ao final do levantamento,
realizará um evento para apresentação do balanço das informações levantadas.
Como resultados indiretos desse Mapeamento, a partir das informações
levantadas poderão ser definidos de forma mais concreta os critérios e a marca
do Selo ENEF, além de colaborar para uma revisão do site Vida & Dinheiro.

As metas desse projeto são adesão/participação mínima de 80% das 64
organizações constantes do inventário apontado no Plano Diretor do CONEF,
mínima de 80% das 125 iniciativas identificadas no pré-inventário realizado pela
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ASSOCIAÇÃO e entre as Instituições de governo que integram o CONEF;
elaboração de mailing com endereços e contatos dessas organizações no
território nacional; o desenvolvimento da logomarca e dos critérios do selo ENEF,
a realização de um evento e produção de um relatório analítico das experiências
cadastradas; e definição de diretrizes e revisão do site Vida & Dinheiro.

Concepção e Objetivos
A finalidade do Mapeamento é levantar dados qualificados de um número
significativo de iniciativas de educação financeira no Brasil, a fim de subsidiar as
decisões estratégicas da ASSOCIAÇÃO bem como do CONEF.

A ideia é apurar, dentre outros aspectos:


Organizações do universo de relacionamento do CONEF e outras que
desenvolvem ações nessa área.



O alinhamento aos princípios definidos pela Estratégia Nacional de Educação
Financeira (ENEF - Decr. Nº 7.397/2010).



Que públicos estão sendo beneficiados.



Que metodologias e instrumentos utilizam.



Quais os pontos fracos e fortes, lacunas e melhores práticas de educação
financeira.

Para elaboração desse projeto, foram considerados os seguintes pontos de
partida:


Análise das conclusões e diretrizes do Plano Diretor da ENEF (2009).



Análise do Inventário de Ações em Educação Financeira publicado no site Vida e
Dinheiro (www.vidaedinheiro.gov.br), conforme indicado nesse estudo.

Realização e análise de pré-inventário, a partir de informações disponíveis na
web, para compreensão amostral do cenário atual de educação financeira no país
e testagem de critérios e itens propostos para o mapeamento.
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Objetivo Geral:
Identificar iniciativas de Educação Financeira, atualmente em operação, alinhadas
à Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), promovidas por
organizações dos setores público, privado e da sociedade civil.
Objetivos Específicos:


Conhecer de forma amostral o cenário da Educação Financeira no Brasil.



Oferecer subsídios para decisões estratégicas da ASSOCIAÇÃO e do CONEF.



Identificar possíveis parceiros para o desenvolvimento da ENEF.



Identificar oportunidades de sinergia entre as iniciativas mapeadas e seus
proponentes.



Oferecer subsídios para a proposição de selo de reconhecimento de práticas de
Educação Financeira alinhadas à ENEF.



Oferecer

subsídios

para

revisão

do

site

Vida

&

Dinheiro

(www.vidaedinheiro.gov.br).

Resultados Desejados


Adesão/participação mínima de 80% das organizações ativas entre:
 As 64 participantes do inventário promovido pelo site Vida e Dinheiro entre
2008 e 2009, conforme indicado no Plano Diretor da ENEF (2009);


As

125

que

foram

identificadas

no

pré-inventário

realizado

pela

ASSOCIAÇÃO;
 As organizações parceiras do CONEF, promotoras de iniciativas de educação
financeira alinhadas à ENEF.


Elaboração de mailing com endereços e contatos de organizações proponentes
em todo território nacional.



Proposição de critérios e marca do selo ENEF



Realização de 01 evento público



Definição de diretrizes e revisão do site Vida & Dinheiro
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Estratégias de Desenvolvimento
No âmbito do Mapeamento proposto neste plano de ação, iniciativa de educação
financeira, com base na Estratégia Nacional de Educação Financeira, é toda ação
que contribua para informação, formação e orientação de usuários atuais e
potenciais de produtos e serviços do sistema financeiro nacional e que se
caracterize pela gratuidade em relação aos beneficiários.

Essas iniciativas podem ser classificadas em dois tipos de ação:


Metodologias estruturadas na forma de programas ou projetos, com escopo
definido e resultados mensuráveis, e que possam ser compartilhadas.



Ferramentas ou instrumentos de apoio, como publicações, vídeos, simuladores,
jogos, planilhas, etc., disponibilizados de forma gratuita, e que possam ser
aplicados de forma complementar em processos de educação mais estruturados.

Para participar do Mapeamento, a iniciativa de educação financeira deve estar
alinhada aos princípios definidos pela ENEF, Decreto Nº 7.397/2010, Art. 1º e,
ainda, que estejam em operação no momento do cadastro. O Mapeamento será
realizado por meio de um formulário padronizado, disponível on-line, desenvolvido
na forma de banco de dados e será publicado em hotsite com endereço
específico, publicado como um link ou funcionalidade no atual site Vida &
Dinheiro, contendo 50 itens, distribuídos em 7 seções, conforme exemplificado a
seguir:
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A seção 5 – Descrição da Iniciativa – possibilitará, por exemplo, uma análise mais
qualitativa da iniciativa, quando será possível identificar a conformidade aos
princípios estabelecidos pela ENEF, inclusive ao da gratuidade. Abaixo
apresentamos, como exemplo, o quadro que contempla os itens desta seção:
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Os testes realizados, pela ASSOCIAÇÃO, no pré-inventário indicaram a
ocorrência dos seguintes instrumentos disponibilizados pelas iniciativas:
* Conteúdo informativo

* Publicação em PDF

* Simulador on-line

* Jogo ou aplicativo on-line

* Vídeo on-line

* Podcast ou rádio web

* Palestra

* Seminário

* Campanha

* Concurso / premiação

* Curso gratuito

* Outra. Especificar: _____________

O levantamento será realizado por meio de pesquisa direta para levantamento de dados
e pela disponibilização do formulário para as organizações proponentes identificadas. A
proposta é desenvolver esse mapeamento ao longo de 09 meses, culminando com um
evento público coordenado pela ASSOCIAÇÃO em conjunto com o CONEF, podendo ser
na ocasião, comunicado a existência do selo ENEF e seus critérios.

O objetivo do evento público é apresentar um balanço das informações
levantadas e divulgar outras estratégias da ASSOCIAÇÃO e do CONEF. Para
esse evento devem ser engajados, além das organizações mapeadas, outros
potenciais parceiros estratégicos que possam atuar como rede em ações futuras
da ASSOCIAÇÃO e do CONEF, como ASHOKA, GIFE - Grupo de Institutos
Fundações e Empresas, ABONG - Associação Brasileira de Organizações não
Governamentais e CONJUVE - Conselho Nacional de Juventude, considerando
que o formulário continuará disponível no site, sendo, portanto importante sua
divulgação.

Um resultado importante desse Mapeamento e do evento público será a
possibilidade da constituição de um banco de dados (mailing) atualizado de um
número significativo de organizações proponentes de iniciativas de educação
financeira.
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ATIVIDADES PREVISTAS
1 - Planejamento
2 - Elaboração de hotsite
3 - Execução do Mapeamento
4 - Sistematização de dados
5 - Direcionamento estratégico
Realização de evento público *

2013
JAN - MAR

ABR - JUN

JUL - SET

OUT - DEZ

3 meses
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