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SOMOS uma organização
dedicada a promover a Educação
Financeira no Brasil.
ACREDITAMOS que a Educação
Financeira contribui para o
desenvolvimento social e
econômico do país.
COLABORAMOS com a Estratégia
Nacional de Educação Financeira
– ENEF, coordenando as ações
do Comitê Nacional de Educação
Financeira – CONEF.
DESENVOLVEMOS tecnologias
sociais e educacionais que
promovem no cidadão brasileiro
um comportamento financeiro
saudável e consciente.
ATUAMOS com base em parcerias
e relações institucionais com
governo, sociedade civil e
empresas.

Sumário
Palavra do Presidente

6

QUEM SOMOS

9
10

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

11

Mensagem da Gestão

PROJETOS REALIZADOS
Educação Financeira nas Escolas
Ensino Médio

13

Educação Financeira nas Escolas
Ensino Fundamental

21

PROJETOS FUTUROS
Programa de Educação Financeira
Adultos

25

Mapeamento Nacional
das Iniciativas de Educação Financeira

29

Demonstrações Financeiras

30

Palavra do Presidente
O Brasil vive momento especial. A população brasileira está otimista quanto ao futuro. Milhões de
brasileiros estão consumindo produtos e serviços que antes eram inacessíveis, inclusive serviços
financeiros. Isso faz da Educação Financeira uma causa necessária, pois o aumento da capacidade de
consumo com maior oferta de crédito, sem que haja uma equivalente educação para o uso dos produtos
financeiros, pode trazer maus resultados para as famílias e para a economia do país.
Os desafios são muitos, mas o Brasil não
está inerte. O governo lançou em dezembro
de 2010 a Estratégia Nacional de Educação
Financeira – ENEF, com o objetivo de orientar,
informar e formar a população brasileira sobre
o tema. Trata-se de uma iniciativa modelo
pela sua qualidade, transparência, construção
e gestão compartilhada, envolvendo a
participação de órgãos governamentais,
de instituições de ensino, de entidades
do Sistema Financeiro Nacional – SFN e da
sociedade civil.
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A criação da AEF-BRASIL pelas quatro entidades da sociedade civil,
membros do Comitê Nacional de Educação Financeira, tem entre outras
finalidades a de apoiar as atividades da ENEF. Hoje somos parceiros na
gestão de vários projetos dessa estratégia. Queremos contribuir para
ampliar o alcance e a dimensão das ações de educação financeira no
Brasil, incluindo a busca de recursos financeiros e a gestão operacional para esses projetos.
Em 2012 investimos na estruturação de equipe profissionalizada para
liderar o desenvolvimento de programas e projetos e o estabelecimento de uma visão estratégica sobre o tema.
Optamos por um olhar estratégico da AEF-BRASIL na promoção da
Educação Financeira. Ao desenvolvermos tecnologias sociais e educacionais para esse tipo de educação, reconhecemos que esse é um
tema a ser trabalhado por múltiplas e diversas organizações, sejam
elas privadas, públicas ou sociais. A Associação visa a desenvolver,
testar e oferecer gratuitamente métodos que comprovadamente dão
resultados.
O projeto de Educação Financeira no Ensino Médio, capitaneado pelo
Comitê Nacional de Educação Financeira, e hoje sob a responsabilidade da AEF-BRASIL, é exemplo disso – os resultados obtidos em
sua aplicação mostram, comprovadamente, que a capacidade do jovem de poupar, planejar sua vida e refletir sobre a decisão financeira
aumentou. Além disso, o projeto contribuiu para a multiplicação de
conhecimentos e de condutas desses jovens junto a seus familiares,
amigos e pessoas da comunidade.
Estes resultados positivos nos animaram a aprovar e apresentar nossas ações futuras, as quais são apresentadas nesse Relatório que
contem um portfólio de projetos planejados para os próximos dois
anos. Pretendemos depositar nossas energias nesses projetos para os
quais buscaremos parceiros e patrocinadores a fim de atingir mais de
250.000 crianças, adolescentes e adultos a serem envolvidos diretamente em nossos projetos.
Em nome do Conselho de Administração da Associação, das organizações que investiram na estruturação da AEF-BRASIL, convoco
aqueles que partilham dessa causa a colaborar conosco. Se
a construção da Estratégia Nacional de Educação Financeira
contou com a gestão compartilhada como fator de sucesso,
a etapa de desenvolvimento dos projetos tem como principal fator para o seu sucesso o apoio de diversos setores e
organizações.
Murilo Portugal
Presidente do Conselho Administrativo da AEF-BRASIL
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Mensagem da
Gestão
Relevante para diversos públicos,

Com esse propósito, em 2012, a Associação dedicou-se à sua estru-

a Educação Financeira é uma

turação, de forma a estar pronta institucionalmente para dar vida

causa transversal do ponto de
vista organizacional, temático
e setorial. Muitas organizações
já estão contribuindo com
ações educativas e sociais

ao convênio que tem com o Comitê Nacional de Educação Financeira
– CONEF e a desenvolver um portfólio de projetos que expressem esse
compromisso. Você poderá conhecer nesse relatório todos os projetos realizados, seus próximos passos e os que planejamos para o futuro, e terá clareza
da dimensão dos desafios e dos resultados que podemos alcançar com o êxito da nossa ação. Conhecerá a primeira tecnologia educacional, voltada para

visando promover no brasileiro

jovens brasileiros estudantes do Ensino Médio, desenvolvida pelo CONEF, e

a capacidade de tomar decisões

que já se encontra em fase de disseminação para escolas públicas e privadas.

financeiras conscientes para
sua vida e para a economia do
país. Mas como e que método
poderá usar uma organização,
seja ela pública ou privada,
que queira desenvolver uma
ação educativa em Educação
Financeira? A AEF-Brasil cumpre

Verá que essa experiência motivou o desenvolvimento do material educativo
voltado para o Ensino Fundamental, abarcando crianças e adolescentes nos
nove anos de escolaridade. Sim, acreditamos que a Educação Financeira deve
ser ensinada desde cedo.
Os adultos também são alvo de nossas ambições. Iniciaremos nosso trabalho
com esse público desenvolvendo tecnologias de Educação Financeira para
mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família, as quais compõem atualmente uma população que conta com mais de 13 milhões de mulheres, e também para aposentados. Esses dois públicos, com base em estudos recentes,

esse papel na sociedade,

estão consumindo mais que no passado, são tomadores de crédito, além de

desenvolvendo tecnologias

decidirem e interferirem nas finanças familiares, fazendo da Educação Finan-

sociais e educacionais com o
mais alto rigor científico e técnico
e sistematizando-as para que
outras organizações possam,
com garantias de resultados e
gratuitamente, utilizá-las.

ceira um elemento fundamental para melhorar a qualidade de suas vidas. Por
fim, identificaremos as ações gratuitas e nacionais de Educação Financeira
para elaborarmos estudos analíticos sobre os avanços e limites da ação brasileira com o tema.
Ao conhecer nossos projetos, você verá que os nossos desafios para desenvolvê-los e elevar a Educação Financeira ao patamar das causas mais significantes para o desenvolvimento do Brasil fazem da AEF-Brasil uma organização aberta às parcerias e às relações interinstitucionais e setoriais;
portanto, se ao conhecer nosso trabalho você se identificar com ele, procure-nos. Boa leitura!
Silvia Morais
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A Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, instituída pelo Decreto
nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, tem a finalidade de promover a educação
financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania,
a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões
conscientes por parte dos consumidores.

Quem Somos
A Associação de Educação Financeira do Brasil – AEF-BRASIL é uma organização sem fins lucrativos, criada pela ANBIMA – Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais; BM&FBOVESPA – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros; CNSeg – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização; e Febraban – Federação Brasileira de Bancos.
O foco principal da AEF-BRASIL é contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país, por meio do fomento da Educação Financeira, tornando-a
inteligível e acessível a todos os brasileiros e inserindo o tema na pauta das
principais instituições do país.
A AEF-BRASIL pretende, para tanto, disseminar e reconhecer tecnologias sociais e educacionais que, ofertadas gratuitamente à população, promovam no
cidadão brasileiro um comportamento saudável para a sua vida econômica e
para a economia do país.
O início das atividades da organização ocorre em cooperação com o CONEF 1,
visando à concepção, ao planejamento, à estruturação, ao desenvolvimento,
à implantação e administração de iniciativas de Educação Financeira e previdenciária de caráter transversal que integram a ENEF.

1

Integram o Comitê Nacional de Educação Financeira

Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência Nacional de Previdência
Complementar, Superintendência de Seguros Privados, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação,
Ministério da Previdência Social, Ministério da Justiça, e quatro representantes da sociedade civil: Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais; Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização; e Federação Brasileira de Bancos.
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A educação financeira
sempre foi importante
para auxiliar as pessoas a
planejar e gerir sua renda,
poupar, investir e garantir
uma vida financeira mais
tranquila. Nos últimos
anos, sua relevância
cresce em decorrência
do desenvolvimento dos
mercados financeiros e
da inclusão bancária,
bem como das mudanças
demográficas, econômicas
e políticas.
Plano Diretor
ENEF, 2010

A Educação
Financeira
no Brasil
Reconhecendo a importância crescente da Educação Financeira no contexto brasileiro, a ENEF – Estratégia
Nacional de Educação Financeira foi
instituída como proposta de política
de Estado, de caráter permanente,
com necessidade de ação conjunta,
pública e privada, por meio de gestão centralizada e execução descentralizada.
Alinhando-se a esses propósitos, a
AEF-BRASIL cumpre sua missão por
meio do desenvolvimento e da coordenação de programas e projetos
de Educação Financeira, voltados às
crianças, aos jovens e adultos, que
resultem em tecnologias sociais e
educacionais que, disponibilizadas
gratuitamente, ganharão escala nacional por meio da adesão de outras
instituições.
Dessa forma, a Associação entende
que poderá oferecer a todos os brasileiros um conjunto amplo de informações sobre atitudes adequadas no
planejamento e no uso dos recursos
financeiros, ajudando-os a resolver
dificuldades, a planejar melhor suas
vidas e, com isso, ter melhores condições de alcançarem suas metas e
sonhos.
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PROJETOS
REALIZADOS
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Educação Financeira nas Escolas

Ensino Médio
A juventude corresponde ao ciclo da

comportamentos autônomos e sau-

vida em que as escolhas são decisi-

dáveis, permitindo que eles sejam os

vas, novos projetos e novos hábitos

protagonistas de sua história, com

estão em fase de construção e as

plena capacidade para planejar o

decisões podem determinar não ape-

que desejam para si e para os grupos

nas o futuro dos jovens como da eco-

familiares e sociais a que pertencem.

nomia do país. Essas escolhas são
feitas com base em valores, atitudes
e preferências. Por isso, a viabilização de um Programa de Educação
Financeira voltado aos jovens das escolas de Ensino Médio se constituiu
numa estratégia fundamental para
ajudá-los a enfrentar seus desafios

O Censo Escolar realizado
anualmente pelo Instituto
Nacional de Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
– INEP registrou, em 2011,
8.400.689 matrículas no Ensino
Médio Regular. Este número

cotidianos e a realizar seus sonhos
individuais e coletivos.

com essa idade que, idealmente,
deveriam estar matriculados
nesse nível regular de ensino da
educação básica.

ele se relaciona – individual, local,
regional, nacional e global, organizados de modo inclusivo, além de contribuir para a compreensão de que
suas decisões tomadas no presente
podem afetar o futuro e, por sua vez,
dem refletir no presente.

no currículo do Ensino Médio? O desafio foi construir um programa em
que alunos e professores se reconhecessem capazes, como cidadãos, de

81% da população de jovens na

na ocasião, 10.357.874 jovens

com os diversos níveis com os quais

escolhas adotadas no passado po-

reitos e deveres, deixando de serem

que registravam a existência de,

dimento sobre a relação de sua vida

programa que não fosse “mais um”

praticar o exercício pleno de seus di-

conforme os dados do IBGE 2010

consiste em possibilitar seu enten-

Mas como fazer chegar à escola um

compreende aproximadamente
faixa etária dos 15 aos 17 anos

O diferencial oferecido ao aluno

beneficiários passivos de programas
econômicos e sociais, para tornaremse agentes de seu próprio desenvolvimento.

Surge, então, um programa que trata a Educação Financeira como um
tema transversal no currículo escolar do Ensino Médio, incorporando Situações Didáticas1 (SD’s) que
dialogam com as diversas áreas do
conhecimento e que permitem trabalhar com os jovens temas do cotidiano relevantes para eles próprios e
para a sociedade.

O modelo pedagógico concebido
oferece aos jovens informações e
orientações que contribuem na construção de um pensamento financeiro
consistente e no desenvolvimento de

1 Situação Didática é o conjunto de ações e
atividades que desenvolvem no aluno as
competências que acionam os conhecimentos necessários para lidar com as múltiplas
e variadas situações do cotidiano.
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Os três livros do Programa de Educação Financeira nas Escolas – Ensino
Médio apresentam, entre os temas abordados, o da “Vida Familiar Cotidiana”,
relatando situações da vida pessoal e familiar dos jovens em curto prazo;
o do “Empreendedorismo”, descrevendo situações da sua vida pessoal e
familiar em médio e longo prazos; e o tema “Bens Públicos”, que corresponde
a situações do país e do mundo em articulação com a sua vida pessoal e
familiar no curto, médio e longo prazos.
Com o objetivo de avaliar os resultados do uso dos livros no trabalho com os
jovens, o Programa foi aplicado de maio de 2010 a dezembro de 2011 como
um projeto piloto, neste período sob a coordenação da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, numa amostra de 891 escolas públicas de Ensino Médio,
distribuídas em dois grupos: Controle e Tratamento2, conforme descreve o
quadro abaixo. A aplicação desse projeto contou com a capacitação dos professores envolvidos, alcançando 1.200 deles e um número de aproximadamente 27.000 alunos.
NÚMERO DE ESCOLAS E ALUNOS DO PROJETO PILOTO
Unidade da
Federação

N˚ total de
escolas

Grupo de
controle

Grupo de
tratamento

N˚ total de
alunos

Grupo de
controle

Grupo de
tratamento

Ceará

122

60

62

3.971

1.959

2.012

Distrito
Federal

64

32

32

2.217

1.112

1.105

Minas
Gerais

29

15

14

731

371

360

Rio de
Janeiro

270

136

134

7.265

3.752

3.513

São Paulo

372

192

180

11.778

6.037

5.741

Tocantins

34

17

17

1.019

514

505

452

439

26.981

13.745

13.236

Total

891

2 Grupo de Controle – grupo de escolas que não aplicaram o material, mas participaram das etapas
de avaliação. Grupo de Tratamento – grupo de escolas que aplicaram o material e participaram
das etapas de avaliação.
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Avaliação de Impacto
A implantação do projeto piloto esteve alinhada a uma proposta de
avaliação de impacto, coordenada pelo Banco Mundial juntamente com
o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAEd/UFJF 1 .
O objetivo dessa avaliação foi aplicar métodos de pesquisa rigorosos
para identificar o impacto causal da Educação Financeira sobre o
conhecimento dos alunos e das famílias, sobre as suas atitudes e tomada
de decisões, levando-se em consideração o bem-estar econômico e social
dos jovens envolvidos.

Os resultados apontaram que o pro-

porcentagem mais alta de alunos do

grama contribuiu para melhorias

grupo de tratamento diz que costuma

significativas no conhecimento, nas

negociar o preço e os meios de paga-

atitudes e no comportamento finan-

mento ao realizar uma compra (78%

ceiro dos alunos, reforçando aspec-

do grupo de tratamento comparado a

tos valiosos do Programa de Educa-

74% do grupo de controle em dezem-

ção Financeira fundamentados nos

bro de 2010; e 77% do grupo de trata-

seus objetivos: formar para a cidada-

mento comparado a 74% do grupo de

nia; oferecer conceitos e ferramentas

controle em dezembro de 2011).

para a tomada de decisão autônoma
baseada em mudança de atitude; ensinar a consumir e a poupar de modo
ético, consciente e responsável; formar disseminadores; e proporcionar

Outro aspecto
positivo do
programa verificado
na vida dos jovens
foi o fato de que
eles assumiram
uma atitude mais
participativa nas
finanças domésticas.
Esse item contou
com uma avaliação
exclusiva realizada
com os pais e
responsáveis.

a possibilidade de mudança da condição atual.

Outro aspecto positivo do programa
verificado na vida dos jovens foi o
fato de que eles assumiram uma atitude mais participativa nas finanças
domésticas. Esse item contou com
uma avaliação exclusiva realizada
com os pais e responsáveis. Nessa

Algumas perguntas apresentadas

avaliação um número maior de res-

permitiram avaliar se as intenções

ponsáveis do grupo de tratamento

dos jovens se traduziam em ações.

relatou que seus filhos conversavam

Com os resultados, foi possível iden-

com eles sobre finanças, em compa-

tificar que uma porcentagem maior

ração com os responsáveis do grupo

de alunos do grupo de tratamento

de controle (74% do grupo de tra-

poupa pelo menos uma parte de sua

tamento em comparação com 70%

renda (63% do grupo de tratamento

em dezembro de 2011). A motivação

em comparação com 59% do grupo

dos alunos em relação ao tema “Or-

de controle na avaliação de dezem-

çamento Doméstico” possibilitou

bro de 2010; e 59% e 55% em de-

maior envolvimento na organização

zembro de 2011) e faz uma lista de

do orçamento da família (56% do

despesas mensais (16% do grupo

grupo de tratamento comparado a

de tratamento, em comparação com

52% do grupo de controle em dezem-

13% do grupo de controle, em dezem-

bro de 2011).

bro de 2010, e 17% e 14% em dezembro de 2011). Adicionalmente, uma

1

Universidade Federal de Juiz de Fora
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Ter conhecimentos financeiros não garante, por si só, que a pessoa
adotará condutas baseadas em tomada de decisão autônoma ou
mesmo que lhe possibilite mudança da condição financeira e social
atual, porém, pode contribuir para a conscientização da Educação
Financeira como algo necessário para a realização de seu projeto de
vida. E isso, os resultados da avaliação comprovam: as atividades
propostas nas Situações Didáticas contribuíram, significativamente,
com a elevação de 5%, em 2010, a 7%, em 2011, da proficiência
financeira dos alunos, em relação aos estudantes do grupo de controle
que só participaram das avaliações.
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Desenvolver a capacidade de se tomar decisões autônomas é um dos objetivos do Programa de
Educação Financeira. Para avaliar a autonomia financeira e a intenção dos jovens de pouparem,
o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação baseou-se em estudos anteriores de
psicologia econômica. Os resultados mostraram que o nível de autonomia financeira média dos
alunos do grupo de tratamento foi de 51, em comparação com o grupo de controle, 49, em dezembro
de 2010, e de 52 no grupo de tratamento e 51 no grupo de controle na avaliação final de dezembro
de 2011. A intenção de poupar também cresceu entre os alunos do grupo de tratamento (ficou em
51, em dezembro de 2010, e em 53, em dezembro de 2011) em relação aos jovens do grupo de controle
(medida a 49 e 51, respectivamente).
Depois de concluída a avaliação, os resultados foram apresentados para as escolas participantes, para os parceiros
envolvidos e para a imprensa, num evento realizado em junho de 2012, nas instalações da BM&FBOVESPA, na cidade
de São Paulo.
Com esses resultados, podemos dizer que temos em mãos um projeto que permite ao jovem adquirir conhecimento
sobre a Educação Financeira e ter atitudes e comportamentos financeiros mais saudáveis, podendo ainda impactar na
economia familiar e do país. E isso não é só uma constatação da AEF-BRASIL e do CONEF: o projeto já foi apresentado
em dois eventos internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, na Rússia
e na Colômbia, e reconhecido como modelo internacional de experiência em Educação Financeira dentro do sistema
público educacional.

Resultados
além do
esperado
Os resultados da avaliação de

À prática dos professores:
•

Possibilitou o planejamento coletivo para a aplicação das SD’s;

•

Permitiu a integração do conteúdo das SD’s ao currículo;

•

Possibilitou a realização de seminários temáticos, oficinas e feiras;

•

Tornou possível a busca por parceria com empresas locais para maior
vivência dos alunos;

impacto apontaram avanços
relevantes na forma de agir dos
estudantes do Ensino Médio
envolvidos pelo projeto de

•

Garantiu o envolvimento da família nas atividades da escola;

•

Alinhou as situações da vida cotidiana dos alunos às atividades
desenvolvidas na escola.

Educação Financeira. E as boas
notícias não param por aí: outras

À gestão escolar:

contribuições importantes foram

•

percebidas, dessa vez na prática
docente, na gestão escolar e
na vida dos educadores. Tais
resultados só foram possíveis
porque os profissionais das escolas
que aplicaram as atividades das
SD’s também se reconheceram

Permitiu a abertura do diretor à participação dos alunos na discussão do
orçamento escolar.

À vida pessoal dos professores:
•

Permitiu aproximação a situações reais de seus cotidianos;

•

Possibilitou repensar as atitudes ligadas à tomada de decisão financeira;

•

Contribuiu com efetiva reorganização da situação financeira a qual viviam.

como sujeitos do processo de
aprendizagem no projeto piloto.
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Disseminação em escala
Após obterem-se resultados positivos e significativos com o
projeto piloto do Programa de Educação Financeira nas escolas
de Ensino Médio, é hora de novos desafios: levá-lo a outras escolas públicas e privadas.
A disseminação estará pautada em estratégias que possibilitem a escalabilidade dos materiais educativos no universo de escolas públicas e privadas,
a partir da criação de uma Plataforma Virtual que ofereça às instituições de
ensino, interessadas em aplicar o conteúdo de Educação Financeira, a possibilidade de adesão ao Programa Educação Financeira nas Escolas. Nessa plataforma, mediante Compromisso de Implantação, escolas públicas e privadas
terão acesso a uma área restrita, onde acessarão os materiais educativos e
um conjunto de ferramentas, como manuais de desenvolvimento do programa em diversos níveis dentro da escola, oferecendo condições de aplicação.
Além desse formato aberto de disseminação às parcerias realizadas com redes de escolas públicas e privadas, serão desenvolvidas como diferenciais
de relacionamento as Videoaulas para os professores, como ferramenta de
capacitação capaz de complementar a Educação a Distância e a integração
numa Comunidade Educativa exclusiva, que permitirá o compartilhamento
das experiências vivenciadas pelos professores e alunos.

A AEF-BRASIL desenvolverá para o
CONEF a disseminação do material
pedagógico em aproximadamente

1.000
escolas

com população de, pelo menos,

3.000
professores
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45.000
alunos

O Brasil embarcou numa experiência
extraordinária com Educação Financeira, que tem atraído a atenção internacional para o seu alcance, inovação e
resultados. A ambição era apresentar
a prática de intervenções educativas
orientadas por meio de uma ação multidisciplinar que pudesse melhorar as
decisões pessoais e consequentemente os resultados econômicos de uma
nação inteira. Inovação foi um elemento central desse programa, com uma
coalizão de instituições financeiras e
educacionais que trabalharam com os
melhores educadores para desenvolver ferramentas criativas e didáticas
interativas, visando transformar a maneira como os jovens pensam sobre as
escolhas financeiras e econômicas de
suas vidas.

Depoimentos
Os resultados da primeira etapa do programa – rigorosamente testada por meio de um
grande ensaio clínico aleatório em escala liderada pelo Banco Mundial – foram impressionantes: a abordagem é eficaz em melhorar o que estudantes do Ensino Médio sabem,
em suas atitudes para investir no seu futuro e seu comportamento de poupança. Além
disso, educar os pais ajudou a melhorar o impacto em quatro vezes. Trazido em escala,
esse programa poderia afetar de forma significativa as taxas de poupança nacional e de
crescimento econômico.
As primeiras lições dessa experiência são importantes para o Brasil e para o resto do
mundo. Primeiro, a Educação Financeira deve ser entendida como uma habilidade necessária para a tomada de boas decisões sobre a vida, a consciência das oportunidades
e da importância do planejamento. Como tal, a Educação Financeira pode reforçar a
eficácia de políticas voltadas para o crescimento econômico e redução da pobreza. Em
segundo lugar, a parceria entre diferentes setores pode desempenhar um papel transformador na melhoria das escolas públicas, transformando-as em um lugar dinâmico
para a aprendizagem e para o crescimento pessoal, injetando novos recursos e energia para melhorar a igualdade de oportunidade para todos os brasileiros. Terceiro, a
educação dos pais permite que seu envolvimento na educação de seus filhos gere uma
dinâmica poderosa na família. A educação de adultos também é, portanto, um elemento
importante na redução da pobreza.

Mario Miranda | Agência Luz

Arianna Legovini
Diretora do Departamento de Avaliação de Impacto do Banco Mundial, sobre o projeto
e material educativo.

A avaliação do programa piloto de Educação Financeira foi conduzida de modo bastante rigoroso, com o objetivo de aferir
com a máxima precisão os efeitos do programa em dimensões especialmente relevantes. Primeiro, interessava saber
se o programa aumentou o conhecimento e a habilidade com que o jovem estudante lida com os inúmeros fenômenos
financeiros que participam de seu dia a dia.
A essa dimensão cognitiva, demos o nome de letramento financeiro, a capacidade de o jovem lidar com textos e problemas que vão
da pesquisa do melhor preço para a aquisição de um bem à interpretação correta de uma cláusula contratual relativa aos direitos do
consumidor. Mas os objetivos do programa de educação financeira não se esgotam nas habilidades cognitivas. Também se esperava
que o programa contribuísse para o desenvolvimento no jovem de uma atitude mais autônoma em suas relações com o universo econôdecisões por conta própria. Foi um desafio para o CAEd, com resultados gratificantes,
não só pela qualidade dos indicadores produzidos, mas também, e principalmente, pela
comprovação dos efeitos significativos do trabalho realizado pelos professores em sala
de aula, tanto na dimensão propriamente cognitiva, quanto no território das atitudes e
do comportamento.

Mario Miranda | Agência Luz

mico e financeiro, menos vulnerável aos apelos do consumo imediato, com uma percepção mais confiante de sua capacidade de tomar

Manuel Palacios
Coordenador do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade
Federal de Juiz de Fora e responsável pelo desenvolvimento da avaliação de impacto do
projeto.
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Educação Financeira nas Escolas

Ensino Fundamental
Concepção do Material
Educativo
A entrada da Educação

O projeto pedagógico dirigido a esse

“vinculação entre a educação esco-

Financeira nas escolas não

nível escolar foi feito em conformi-

lar, o trabalho e as práticas sociais”

poderia se restringir ao público

dade com o documento “Orienta-

(DCNEB1, Art. 4º, inciso IX).

jovem – era preciso incluir
crianças e adolescentes.
Acreditando que essa temática
contribui para a mudança
da qualidade de vida de

ções para Educação Financeira nas
Escolas”, da Estratégia Nacional de
Educação Financeira, e, também,
pensado de forma a prestar grande
contribuição do tema às principais
questões da escola na atualidade:

todos os envolvidos e se

do ponto de vista do ensino, crian-

constitui em “uma estratégia

do o pensamento em Educação Fi-

fundamental para ajudar as
pessoas a realizar seus sonhos
individuais e coletivos”, tornouse imprescindível pensar em
atividades e metodologias

nanceira desde os anos iniciais do
Ensino

Fundamental,

chegando,

posteriormente, ao Ensino Médio e,
assim, propiciando a ligação entre
os pensamentos das diversas áreas
do conhecimento, e não entre os

pedagógicas que estivessem

conteúdos formais; do ponto de vista

alinhadas ao conteúdo formal de

da aprendizagem, era preciso contri-

educação financeira do currículo
dos nove anos do Ensino
Fundamental do país.

buir para a melhoria do desempenho
dos alunos em Língua Portuguesa e
Matemática, pois nessas disciplinas
estão os pontos críticos apontados
por todos os sistemas de avaliação

Então, como tratar da Educação Financeira, vista como complexa e
assunto específico da Matemática,
com crianças que estão iniciando no
processo de alfabetização? A proposta construída e validada pelos representantes dos setores educacional e
financeiro, incluindo o Ministério da
Educação, UNDIME2 e CONSED3, indicou que o tema deveria ser desenvolvido a partir da reprodução da ideia
de ciclo e integrando os conteúdos
formais (financeiros) aos conteúdos
sociais (situações reais cotidianas
da faixa etária dos alunos, envolvendo organização pessoal, financeira e
decisões de consumo e poupança).
Assim, foram redigidos nove livros –
aluno e professor, correspondendo a
cada ano do Ensino Fundamental.

da educação brasileira.
A partir dessas contribuições, procurou-se garantir que a entrada da Educação Financeira nesse nível da educação básica estivesse articulada
com um dos princípios que sustentam o projeto nacional de educação:

1 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica.
2 União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação.
3 Conselho Nacional dos Secretários de Educação.
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Para cada ano de escolaridade foi proposta uma metodologia adequada ao
desenvolvimento do tema, por exemplo, do 1º ao 4º ano foram adotados
projetos temáticos. Para o 5º e 6º anos, as atividades foram organizadas em
histórias estruturadas e com atividades práticas relacionadas ao contexto de
vida real. Para os anos finais do Ensino Fundamental, foi explorada a capacidade autônoma dos alunos, com atividades lúdicas, possibilitando o exercício da cooperação e a negociação, aprendizados importantes nos conceitos
de Educação Financeira.
O material do 9º ano consolida os conteúdos formais já trabalhados ao longo
dos oito anos anteriores e se mostra capaz de despertar o potencial desafiador e investigativo dos adolescentes, já bastante familiarizados com as novas
tecnologias e sujeitos ativos das redes sociais.
Acreditamos que, assim como aconteceu com os jovens do Ensino Médio, os
conteúdos de Educação Financeira, voltados ao Ensino Fundamental, contribuam para melhorias significativas no conhecimento, nas atitudes e no comportamento financeiro das crianças e adolescentes em longo prazo.
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Implantação
do Projeto Piloto
Finalizada a fase de produção dos livros que atenderão ao
Ensino Fundamental, é o momento de fazê-los chegar ao
ambiente escolar e avaliar seus resultados. Para isso, será
desenvolvida a implantação de um projeto piloto em uma
amostra de escolas que permita a avaliação dos resultados
e sua inferência em nível nacional.
Esse projeto piloto será aplicado em 820 escolas públicas, distribuídas nas três esferas administrativas, localizadas nas cinco regiões brasileiras, buscando envolver 7.380 professores e 164.000
alunos. Dada a complexidade da idade do público e do 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, uma
inicial e outra ao final do segundo ano de aplicação. Além disso,
está previsto o monitoramento do projeto, que contará com um
instrumento identificado como portfólio, o qual possibilitará aos
professores e alunos contribuírem com a avaliação de processo
de implantação e também funcionará como uma ferramenta de
avaliação quanto ao material educativo.

Ilustração: “Top Education 1” por yirsh | www.sxc.hu
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Programa
de Educação Financeira de Adultos

O melhor desempenho de cada cida-

direção oposta o total destinado a in-

dão em sua vida financeira contribui

vestimentos, de 16,50% para 4,76%.

para o bem-estar coletivo, seja por-

Quanto à organização financeira

que dessa melhor qualificação re-

doméstica das famílias brasileiras,

sultará um sistema financeiro mais

os números revelaram que 36% dos

sólido e eficiente, seja porque cada

pesquisados declararam ter perfil de

pessoa estará em melhores condi-

tipo gastador; 54% não conseguiram

ções para lidar com os bons e difíceis

honrar suas dívidas pelo menos uma

momentos da vida.

vez na vida; e apenas 31% poupam

Desenvolvimento de
novas tecnologias
e formas de
aprendizagem

A constatação dessa necessidade é

Um indivíduo adulto precisa
estar consciente dos fatores
externos e internos que
influenciam suas escolhas. Para
isso, é necessário um programa

regularmente para a aposentadoria.

comprovada pelo resultado de pes-

Os fatos e os números revelam, por

quisa diagnóstica, em âmbito na-

fim, que se faz necessário oferecer

cional, visando mensurar o grau de

ao público adulto um conjunto am-

Educação Financeira da população

plo de orientações sobre atitudes

brasileira. O estudo realizado pelo

e comportamentos adequados ao

Instituto Data Popular, em 2008, na

planejamento e ao uso dos recursos

ocasião do desenvolvimento da Es-

financeiros, com o objetivo de levá-lo

tratégia Nacional de Educação Finan-

a planejar melhor sua vida e seu fu-

ceira, apontou alguns números que

turo, proporcionando-lhe melhores

chamaram a atenção: o aumento da

condições para o alcance de suas

de educação financeira

participação do consumo nos gas-

metas e sonhos e conscientizando-o

de conteúdo transversal e

tos dos brasileiros pulou de 74,59%

do direito que tem de conhecer o que

para 82,41%, entre 1974/1975 e

vai comprar.

interdisciplinar que o ajude a
equilibrar suas necessidades e

2002/2003, enquanto caminhava na

seus desejos de curto, médio e
longo prazos.
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Desenvolver novos projetos para
o público adulto não é uma tarefa
fácil, pois, além de possuírem
valores já enraizados, muitos
que pertencem a esse grupo se
mantêm presos a velhos hábitos e,
diferentemente das crianças e dos
jovens, não estão inseridos em um
sistema formal de aprendizagem.

Mulheres
e Aposentados
Para o desenvolvimento de tecnologias sociais e educacionais de Educação Financeira dirigidas ao público adulto, foram definidos dois grupos –
mulheres e aposentados. A escolha do público mulheres beneficiárias do
Programa Bolsa Família – PBF do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – MDS e do público de aposentados com renda de até
dois salários mínimos baseia-se na vulnerabilidade de ambos e no fato de
que a Educação Financeira poderá proporcionar a 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. Os dados de 2010 do
Cadastro Único do MDS mostram que 92,5% dos responsáveis pela retirada
do benefício são mulheres, sendo que o maior número se concentra na
região Sudeste (93,9%) e o menor, na região Norte (90,9%)1. Segundo o
IPEA2, quase 13 milhões de famílias foram contempladas com o programa
em 2010, o que contabiliza em termos relativos quase um quarto da
população brasileira com o menor nível de renda per capita.

1 “Perfil dos Beneficiários do Programa Bolsa Família”, capítulo 8 da publicação Bolsa Família
2003-2010: avanços e desafios – volume 1”.
2 Publicação Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafios – volume 1.
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Em junho de 2012, a Previdência Social1 pagou benefícios (69,8%)
– incluídos os assistenciais – no valor de até um salário mínimo, totalizando um contingente de 20,6 milhões. Em relatório do
INSS2 (2010), essa população é apontada como grande tomadora
de crédito, sendo, portanto um público a quem a Educação Financeira aparece como uma grande solução para seus problemas.
Apesar da existência de pesquisas realizadas com esses dois públicos, pouco se conhece sobre o comportamento, os valores e as visões de vida que
os levam à tomada de decisão financeira, o que torna necessário o desen-

Em relação aos aposentados,

volvimento de tecnologias sociais apropriadas exclusivamente a esses dois

é relevante destacar que eles

grupos, considerando-os no processo de construção tecnológica. Ao enten-

integram a população de idosos

dê-los e ouvi-los em seu contexto social, cultural e econômico, poderemos

que, segundo a Secretaria
Especial de Direitos Humanos –
SEDH, no Brasil tem aumentado
proporcionalmente em relação
à população jovem. Segundo as
projeções das Nações Unidas,
entre 2000 e 2050 a população
idosa brasileira ampliará a sua

identificar novas formas de levar a Educação Financeira – em conhecimento
e atitudes – para suas vidas, tornando esses recursos educacionais passíveis
de reaplicação a baixo custo por todo o Brasil.
Assim, os projetos estruturados permitem aprofundar e entender o comportamento dos públicos e inseri-los no desenvolvimento das tecnologias, para
que as ideias geradas se tornem um grande banco de ideias de tecnologias de
Educação Financeira. Esse projeto pretende envolver 2.700 mulheres e 2.700
aposentados, com renda inferior a dois salários mínimos, em estados de três
regiões brasileiras: Norte, Nordeste e Sudeste.

importância relativa, passando de
7,8% para 23,6%, enquanto a jovem
reduzirá de 28,6% para 17,2%, e a
adulta de 66,0% para 64,4%.
1 Revista da Previdência Social – Publicação do Ministério da Previdência Social – Ano II, nº 4 –
setembro – dezembro de 2012.
2 INSS. Instituto Nacional de Serviço Social. Instrução Normativa INSS/DC nº 110/2010. Instrução
Normativa INSS/DC nº 117/2010.
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Mapeamento Nacional
das Iniciativas de Educação Financeira

Quais são as tecnologias educacionais
e sociais já criadas pelos brasileiros
para nos educar financeiramente?
O Mapeamento Nacional das Iniciativas de Educação Financeira terá
como missão levantar informações mais aprofundadas sobre os projetos/iniciativas existentes e as ferramentas educacionais gratuitas e disponibilizadas por diferentes instituições (setores públicos, privados e da
sociedade civil) à sociedade brasileira. Com esse mapeamento, que depois de concluído se tornará público no site www.vidaedinheiro.gov.br,
será possível conhecer com maior abrangência e profundidade o cenário
da Educação Financeira no Brasil, além de permitir que organizações que
atuam com esse segmento se conheçam e que aquelas que se destacarem pela qualidade, alcance e resultados sejam reconhecidas pelo Comitê Nacional de Educação Financeira – CONEF.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Relatório dos auditores
independentes

Demonstrações
contábeis
Em 31 de dezembro de 2012
e 2011
Conteúdo
•

Relatório dos auditores
independentes sobre as
demonstrações contábeis

•

Balanços patrimoniais

•

Demonstrações dos
superávits/(déficits)

•

Demonstrações das
mutações do patrimônio
líquido

•

Demonstrações dos fluxos
de caixa

•

Notas explicativas
da Administração às
demonstrações contábeis

A AEF-Brasil esclarece que em Janeiro de 2013
alterou sua razão social para Associação de
Educação Financeira do Brasil, mantendo seu
CNPJ. Nos anos de 2011 e 2012 sua razão social
foi Associação Brasileira de Educação Financeira.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao
Conselho da
Associação Brasileira de Educação Financeira
São Paulo – SP

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Brasileira de Educação Financeira (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações dos superávits, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades sem finalidade de lucros e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores
e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da empresa para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira de Educação Financeira em 31 de dezembro de
2012, os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes
ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2013.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Mauro de Almeida Ambrósio
Contador CRC 1 SP 199692/O-5

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Balanços patrimoniais | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em Reais)

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota explicativa

2012

2011

Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa

Nota explicativa

2012

4

3

728.283

-

Obrigações trabalhistas

6

23.637

-

728.283

-

Obrigações tributárias

7

31

-

Contas a pagar

8

244.967

-

Conta corrente de
associados

9

-

4.257

268.635

4.257

Não circulante
Imobilizado

2011

Circulante

5

56.451

-

56.451

-

Patrimônio líquido
Patrimônio social

Total do ativo

784.734

10

Total do passivo e
patrimônio líquido

-

516.099

(4.257)

516.099

(4.257)

784.734

-

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos superávits/(déficits) | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em Reais)

Nota explicativa

2012

2011

Receitas operacionais
Sem restrições
Contribuições e doações recebidas

11

Rendimentos financeiros
(=) Total receitas operacionais

1.635.023

-

4.238

-

1.639.261

-

Despesas operacionais
Gerais e administrativas

13 e 14

(825.733)

(4.257)

Despesas com pessoal

12

(285.716)

-

Despesas tributárias

15

(211)

-

Despesas financeiras
(=) Total despesas operacionais

(=) Superávit/(déficit) do exercício

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

32

(7.245)

-

(1.118.905)

(4.257)

520.356

(4.257)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em Reais)

Nota

explicativa

Patrimônio

Superávit/ (déficit)

social
-

Saldos em 28 de julho de 2011

Total

do exercício
-

Déficit do exercício

-

-

(4.257)

(4.257)

Transferência para patrimônio social

(4.257)

4.257

-

Saldos em 31 de dezembro de 2011

(4.257)

-

(4.257)

Superávit do exercício

-

520.356

520.356

Transferência para patrimônio social

10

520.356

(520.356)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2012

516.099

-

516.099

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos fluxos de caixa | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em Reais)

2012

2011

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit/(déficit)do exercício

520.356

(4.257)

2.844

-

Ajustes para reconciliar o superávit do exercício ao caixa proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais
Depreciação e amortização

523.200

(4.257)

Aumento/(redução) nos ativos e nos passivos:
Obrigações trabalhistas

23.637

-

Obrigações tributárias

31

-

Outras contas a pagar

244.967

-

Conta corrente de associados

(4.257)

4.257

Caixa gerado pelas atividades operacionais

264.378

4.257

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do imobilizado

(59.295)

-

Caixa aplicado nas atividades de investimentos

(59.295)

-

Redução líquida de caixa

728.283

-

Caixa no início do período

-

-

Caixa no final do período

728.283

-

Redução líquido de caixa

728.283

-

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da
Administração às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional

2. Apresentação das demonstrações contábeis

A Associação Brasileira de Educação Financeira é uma instituição organizada sob a forma de associação de fins não econômicos, sem fins lucrativos, fundada em 25 de agosto de 2011, com
sede e foro na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.485, 15º andar, torre
norte, São Paulo, Capital. Tem como objeto social a promoção do
desenvolvimento econômico e social, principalmente por meio
do fomento da educação financeira no Brasil. Para a consecução de seu objeto social, a “Associação” poderá utilizar-se de
quaisquer meios e atividades permitidos por lei, principalmente:

As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Associação, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com
as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).

a) Apoiar, fomentar e implementar, programas e projetos de
capacitação de crianças, jovens e adultos, de modo a ampliar o conhecimento da população em relação à cultura
de poupança, investimento, seguro e previdência;
b) Desenvolver, fomentar e implementar programas de formação de professores, visando à consecução do seu objeto social;
c) Apoiar e promover o desenvolvimento de programas de
educação financeira em escolas publicas e privadas;
d) Formar multiplicadores e educadores, a fim de auxiliar na
expansão do seu objeto social;
e) Apoiar, promover e financiar o desenvolvimento de programas para adultos, jovens e crianças, nas áreas de
educação financeira, proteção ao consumidor, finanças
pessoais, economia, consumo consciente, seguro e previdência;
f)

Apoiar, fomentar e implementar ações para o fortalecimento do mercado financeiro, de capitais, de seguro e
previdência;

g) Avaliar iniciativas de educação financeira realizadas por
outras entidades;
h) Celebrar parcerias, convênio e contratos com entidades
publicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a
consecução do seu objeto social;
i)

Promover, apoiar e organizar aulas, palestras, seminários
e congressos que ajudem a propagar o objeto social da Associação;

j)

Promover, apoiar e desenvolver, em seus vários desdobramentos, as manifestações intelectuais, culturais e artísticas, por meio de treinamento técnico, de publicações
e da edição, própria ou por meio de terceiros, de livros e
revistas de natureza técnica, científica, cultural e artística
e de vídeos de quaisquer outros meios de divulgação e
comunicação que ajudem a propagar o objeto social da
Associação;

k) Produzir e divulgar informações e conhecimentos técnicos
e científicos que digam respeito às áreas de atuação;
l)

Praticar quaisquer outros atos e atividades lícitas para a
consecução de seu objeto social, mesmo que não estejam previstos no Estatuto Social, desde que previamente
aprovados pelo Conselho Administrativo.

Como se trata de uma associação sem fins de lucro, as demonstrações contábeis foram preparadas, principalmente, de acordo com
a ITG 2002 – Instituto sem finalidade de lucros, aprovada pela
Resolução nº 1.409 de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159 de 13 de
fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 – Instituto
sem finalidade de lucros.
Estas demonstrações contábeis são as primeiras preparadas de
acordo com o ITG 2002 – Instituto sem finalidade de lucros. Não
foram identificados efeitos de adoção inicial desta norma. Portanto, o balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2011 não está
sendo reapresentado.
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 1, a Associação foi
constituída em 25 de agosto de 2011 e, desta forma, as demonstrações contábeis comparativas findas em 31 de dezembro de
2011 refletem a posição patrimonial e financeira da organização
em fase de implantação (ao longo de 5 meses), enquanto o período corrente, findo em 31 de dezembro de 2012, apresenta uma
operação completa de 12 meses. Portanto, a comparabilidade
dos períodos, especialmente nestas demonstrações contábeis
findas em 31 de dezembro de 2012, possui esta característica.
Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no
custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado reconhecido no
balanço patrimonial.
Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que
é a moeda funcional da Associação. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis apresentadas
em Real.
Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração realize estimativas para determinação e registro de certos
ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de
informações sobre suas demonstrações contábeis. Tais estimativas são feitas com base no princípio da continuidade e suportadas pela melhor informação disponível na data da apresentação
das demonstrações contábeis, bem como na experiência da Administração. As estimativas são revisadas quando novas informações se tornam disponíveis ou as situações em que estavam
baseadas se alterem. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão das imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação.
Gestão financeira
A Associação busca alternativas de subsídios com o objetivo
de satisfazer as suas necessidades operacionais, com base nas
contribuições das suas mantenedoras, objetivando uma estrutura que leve em consideração parâmetros adequados para os
custos financeiros, prazos dos aportes e orçamento anual.
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3. Sumário das principais práticas contábeis

3.4. Outros ativos e passivos

As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações contábeis.

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando se trata
de recurso controlado pela Associação decorrente de eventos
passados e do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros.

3.1. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros não derivativos
A Associação reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos
financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente da data da
negociação na qual se torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento.
A Associação mantém os seguintes ativos financeiros não derivativos nas suas demonstrações contábeis: ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do
resultado caso seja classificado como mantido para negociação
e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação após o reconhecimento inicial são
reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício.
Caixa e equivalentes de caixa abrangem os saldos de caixas,
bancos e aplicações financeiras. A Associação mantinha saldo
de aplicações financeiras nas demonstrações contábeis findas
em 31 de dezembro de 2012.
Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na
data da negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Associação baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo.
3.5. Imobilizado
O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das depreciações. A depreciação é calculada pelo método
linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil
econômica dos bens, as quais estão divulgadas na Nota Explicativa nº 5.
O valor residual dos itens do imobilizado é reduzido imediatamente ao seu valor recuperável, quando o saldo residual exceder o valor recuperável (impairment).
3.6. Obrigações trabalhistas e encargos sociais a pagar
As despesas com a folha de salários pagos pela Associação,
provisões de férias e encargos sociais e previdenciários dela
decorrentes são registradas mensalmente, por resumos elaborados pelo Departamento de Recursos Humanos, ao seu valor
de liquidação.
3.7. Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL)
Em virtude de a Entidade ser uma associação sem fins lucrativos, goza do beneficio de isenção do pagamento dos tributos
federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos
167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto nº 3.000, de 26/03/99, e o artigo 195 da Constituição
Federal (CF).
3.8. Apuração do superávit (déficit)
O superávit (déficit) é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercícios.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
quando, tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e
quitar o passivo simultaneamente.

As receitas da Associação são provenientes de doações, recebidas em caixa ou em ativos e de terceiros, sem restrições de
uso, desde que utilizado de acordo com a sua atividade-fim. As
doações são registradas somente quando recebidas.

3.2. Instrumentos financeiros derivativos

Foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 03 (R2) – Demonstrações dos fluxos
de caixa.

A Associação não possui instrumentos financeiros derivativos
em 31 de dezembro de 2012 e 2011.
3.3. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem saldos positivos em conta corrente e de aplicação financeira que podem ser resgatados a qualquer tempo e com risco
insignificante de mudança de seu valor de mercado, sem restrição de uso.

3.9. Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações
no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o
método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo
de caixa são os seguintes:



Atividades operacionais: referem-se às principais receitas
da Associação e outras atividades que não são de investimento e de financiamento;



Atividades de investimento: referem-se às adições e baixas
dos ativos não circulantes e outros investimentos não incluídos no caixa e equivalentes de caixa;



Atividades de financiamento: referem-se a atividades que
resultam em mudanças na composição do patrimônio e empréstimos.
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4. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era composto da seguinte forma:
2012

2011

Bancos conta movimento

4.045

-

724.238

-

728.283

-

Aplicações financeiras

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a investimentos de liquidez imediata, mantidos junto ao Banco Bradesco em
(CDB) com rendimentos de até 98% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o total de imobilizado, sem restrição, era composto da seguinte forma:
Taxa de
depreciação
Equipamentos de informática

20

Móveis e utensílios

20

Custo
15.045

Depreciação

2012

2011

(819)

14.226

-

44.250

(2.025)

42.225

-

59.295

(2.844)

56.451

-

6. Obrigações trabalhistas
2012

2011

Provisão de férias

17.444

-

Provisão INSS sobre férias

4.623

-

Provisão FGTS sobre férias

1.396

-

174

-

23.637

-

Provisão PIS sobre férias

7. Obrigações tributárias
2012
IRRF a recolher de terceiros

2011
31

-

31

-

8. Contas a pagar
2012

2011

Instituto Brasileiro de Ciência Bancária

78.402

-

Serviços prestados de pessoa jurídica

37.530

-

Auditoria

13.136

Advogados

977

Serviços de obras e reparos

113.278

Serviços de terceiros

1.644

-

244.967

-

9. Conta corrente associados
2012
Federação Brasileira de Bancos

2011
-

4.257

-

4.257

10. Patrimônio líquido
10.1. Patrimônio social
O patrimônio social da Associação é constituído de bens móveis, imóveis, direitos e valores, adquiridos ou recebidos sob a forma
de doações, legados, subvenções e auxílios, acrescidos dos superávits e/ou déficits apurados, ou de qualquer outra forma lícita,
devendo ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento das suas finalidades sociais.
11. Contribuições e doações recebidas
As receitas da Associação são compostas, substancialmente, pelas receitas de doações efetuadas por seus associados que totalizaram, em 2012, o montante de R$ 1.635.023.
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12. Despesas com pessoal
2012
Salários

2011
154.677

-

Férias

17.444

-

13o salário

13.083

-

INSS

48.921

-

FGTS

14.752

-

1.844

-

Assistência médica

PIS sobre folha de pagamento

18.882

-

Programa de alimentação ao trabalhador

13.320

Previdência privada

1.860

Seguro de vida em grupo

933

-

285.716

-

13. Despesas gerais e administrativas
2012

2011

Aluguéis de imóveis

60.365

Benfeitorias em imóveis de terceiros

-

113.278

-

Depreciação e amortização

2.844

-

Despesas de condomínio

13.152

-

783

-

Energia elétrica
Telefone
Alimentações
Correios e postagens
Decorações
Despesas com comunicação
Materiais e serviços de segurança

1.370

-

29.288

-

237

26

370

-

10.530

-

1.512

-

354

-

Despesas com copa e cozinha

2.590

-

Locação de equipamentos

7.597

-

Despesas com cartório

Manutenção de sites
Materiais e impressos para escritório

60

-

774

-

Premiação

2.400

-

Transportes

10.951

6

Viagens

62.454

-

64.313

4.225

385.222

4.257

Consultoria jurídica

14. Despesas com serviços
2012
Consultoria administrativa
Processamento de dados

2011
387.907

-

1.340

-

Serviços de auditoria

13.136

-

Serviços de contabilidade

9.399

-

239

-

1.099

-

281

-

Serviços de informática
Serviços de motoboy
Serviços de revisão de textos
Serviços de tradução de textos
Serviços de workshop

2.107

-

25.003

-

440.511

-
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15. Despesas tributárias
2012
Taxa de fiscalização do estabelecimento

2011
211

-

211

-

16. Contingências
De acordo com os assessores jurídicos, não há qualquer contingência judicial envolvendo a Associação. Dessa forma, não há qualquer registro a título de provisão para contingências nas demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2012 e de 2011.
17. Instrumentos financeiros
A Associação opera apenas com Instrumentos financeiros não derivativos que incluem caixa e equivalentes de caixa e outros recebíveis, assim como obrigações a pagar e outras dívidas, cujos valores são aproximados aos respectivos valores de mercado.
Em função das características e forma de operação, bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2012, a
Associação não está sujeita aos fatores de: risco de crédito, risco de preço das mercadorias vendidas e produzidas ou de insumos
adquiridos, risco de taxas de câmbio e apresenta risco baixo ou pouco significativo de taxas de juros e estrutura de capital ou risco
financeiro.
18. Cobertura seguros
Para os exercícios de 2012 e de 2011 não foram contratados seguros para salvaguarda do imobilizado da Associação.
19. Benefício fiscal por entidade sem fins lucrativos
19.1.	Imposto de Renda e Contribuição Social
A Associação é isento do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97, cujos valores renunciados, no exercício fiscal de 2012, caso a obrigação devida
fosse, seriam:
2012
Imposto de Renda
Contribuição Social

130.089
46.832
176.921

19.2. Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
A Associação está sujeita ao recolhimento da Contribuição Social para Programa de Integração Social (PIS), calculada sobre a folha
de salários à alíquota de 1%, conforme disposto no artigo 13 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Quanto à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ainda que a Associação seja caracterizada como
contribuinte, à alíquota de 7,6%, esta não incide sobre as receitas relativas às atividades próprias da Associação, conforme o disposto no artigo 14, inciso da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
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Mais informações sobre a
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF)
você encontra em:
www.vidaedinheiro.gov.br

Imagens: Thinkstock e iStockphoto.com
Capa: Detalhe da garota sorrindo | “Beatiful Smile” por anissat | www.sxc.hu | Página dupla de Abertura: “Abacus” por onetwo | www.sxc.hu
Projeto Gráfico e Diagramação: Typecomm Comunicação + Design

Av. Brig. Faria Lima, 1485 – Torre Norte – Térreo
São Paulo – SP – Brasil | Tel. + 55 11 3186.6990
contato@aefbrasil.org.br | www.aefbrasil.org.br

