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Organização da Apresentação:

➢O Programa de Educação Financeira para Adultos

➢Avaliação de Impacto de Projetos Sociais

➢Avaliação do Programa de Educação Financeira 
para Adultos: Mulheres beneficiárias do Bolsa 
Família e Aposentados de baixa renda
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O Programa de 
Educação Financeira 

para Adultos
AEF-Brasil
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O Programa de Educação Financeira para Adultos

Em 2012, com base no documento de Orientações e Diretrizes para a

Educação Financeira de Adultos, o CONEF lançou para a AEF-Brasil, o desafio

de desenvolver um programa nacional com foco na educação financeira dos

adultos brasileiros.

Foram definidos dois públicos-alvo prioritários - altamente vulneráveis.

Mulheres beneficiárias do
Programa Bolsa Família (PBF)

Mulheres e homens
aposentados com renda de
até dois salários mínimos

Melhorar a gestão do orçamento das
famílias, para que alcancem seus
objetivos individuais e familiares.

Prevenir e reduzir da situação de
superendividamento dos aposentados
de baixa renda.

Público-alvo Objetivo
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Ciclos de desenvolvimento do Programa

Ciclo 1 
Imersão no 

contexto dos 
beneficiários

Ciclo 2
Desenvolvimento 
das tecnologias 

sociais de 
educação 
financeira

Ciclo 3
Sistematização 
da tecnologia 

social de 
educação 
financeira

Ciclo 4
Projeto 
Piloto e 

Avaliação 
de Impacto

Ciclo 5

Disseminação 

Novembro de 2013  
a Fevereiro de 2014

Junho de 2014 a 
Dezembro de 2015

Janeiro a Março   
de 2016 

Abril de 2016 
a                       

abril de 2017

Abril de 2017 a 
maio de 2018

O Programa de Educação Financeira para Adultos
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Oficina 1:

Oficina 2: Oficina 3:

Kit do Programa para Mulheres

Futuro na Mão: dando um jeito na vida financeira
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Oficina 2:

Oficina 3:

Oficina 1:

Kit do programa para aposentados de baixa renda

Eu e Minha Aposentadoria: organizando a vida 
financeira
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Avaliação de 
Impacto de 

Projetos Sociais
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Avaliar o impacto é 
verificar se um 

projeto atingiu os 
objetivos a que se 

propôs, modificando 
uma trajetória 

natural.

Os projetos sociais 
têm o impacto 

medido a partir dos 
avanços relativos aos 

objetivos do 
programa expressos 
pelos indicadores de 

impacto.

Avaliação de impacto de projeto social
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Beneficiados

Programa

Investidor
Avaliar o impacto de 

um projeto social 

tem benefício para 

todos.

Avaliação de impacto de projeto social
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• Benefícios para o Investidor:

Saber se o programa é 
eficaz

Comparar diferentes 
desenhos e programas

Avaliação de impacto de projeto social
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• Benefícios para os Gestores do Programa:

Verificar se o desenho 
do programa está 

adequado e escolher 
entre formatos 

diferentes

Conseguir novos 
financiadores

Identificar pontos 
fortes e fracos

Avaliação de impacto de projeto social
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• Benefícios para os Beneficiados:

Reconhecer a 
relevância do projeto

Escolher entre 
programas disponíveis

Avaliação de impacto de projeto social
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Avaliação de impacto de projeto social

Como medir o impacto social?

• Na situação ideal, esse impacto seria obtido da comparação do 
indicador de interesse em duas situações, uma em que o grupo 
não recebesse a intervenção e outra em que o mesmo grupo, no 
mesmo momento do tempo, recebesse o programa 
(contrafactual).

• Como essa situação não existe, para uma boa avaliação de 
impacto é necessário encontrar os grupos de comparação que 
representem o grupo que recebeu a intervenção na situação em 
que não tivesse recebido
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O mais próximo que se pode chegar do contrafactual é a

avaliação experimental.

Intervenção

Controle

Avaliação de Impacto de projeto social

Candidatos 
ao 
programa
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Avaliação de Impacto: grupos de controle

❖ Na impossibilidade de se planejar a avaliação de impacto e

randomizar a participação no programa, a boa seleção das

informações necessárias é fundamental para garantir o resultado

da avaliação fiel à realidade.

❖ Há diversas outras maneiras de estimar o impacto de um

programa, umas melhores que outras, e umas mais factíveis que

outras, a depender do desenho do programa e dos dados

disponíveis.

❖ Porém no caso de uma política que se pretende expandir

como política pública e de grandes dimensões, a avaliação

experimental é a mais recomendada, para garantir o bom

emprego dos recursos públicos ou privados.
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Avaliação de Impacto 
do Programa de 

Educação Financeira 
para Adultos de 

Baixa Renda
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Título da Palestra
Nome do palestrante

Etapas da Avaliação de Impacto

Implementação: FLOW

Implementação: 

Agentes treinados 

dos CRAS/CCI/ outras 

ONGs

Análise 
dos Dados

20
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Título da Palestra
Nome do palestrante

Municípios participantes da avaliação do 
programa piloto

5 Regiões do BRASIL
6 municípios com mulheres
Petrolina – PE
Santarém – PA
Cuiabá – MT
Campo Grande – MS
São José dos Campos - SP
Ponta Grossa – PR

7 municípios aposentados
Teresina – PI
Belém – PA
Brasília - DF
Campinas – SP
Avaré – SP
Taboão da Serra – SP
Londrina - PR

21
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Coleta de informações

1.151 Aposentados
Público potencial: 

28,3 mi de 
aposentados de baixa 

renda

2.002 Beneficiárias do 
Bolsa Família (BBF)
Público potencial: 

13,6 mi de BBF
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Coleta de informações
CAMPO I – Baseline
a) Entrevista individual para inscrição 
e coleta de informações necessárias 
para o pareamento e sorteio de 
grupos intervenção e controle.

b) Aplicação coletiva do questionário 
que mescla questões que visam 
mensurar o conhecimento com 
outras que buscam capturar 
mudanças de comportamento

CAMPO II – Baseline
c) Nova aplicação coletiva do mesmo 
questionário.
d) Questões qualitativas sobre 
utilidade dos materiais em curso e 
pós-curso 

Escala

Alternativas
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Coleta de informações

Imagens
Auxílio dos 

aplicadores para 
preenchimento de 

valores ou alternativas
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Estatísticas 
Descritivas

Pessoas que 
participaram dos 

dois questionários
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Gênero
% de mulheres entre os inscritos

Aposentados

84%

Beneficiárias do 
Bolsa Família

98%

Perfil dos participantes
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Perfil dos participantes

Idade
Média de idade entre os inscritos

Aposentados

68,5 anos

Beneficiárias do 
Bolsa Família

38 anos
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Perfil dos participantes

Escolaridade
% com Ensino Fundamental completo ou mais

Aposentados

24%

Beneficiárias do 
Bolsa Família

47%
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Perfil dos participantes

Casa Própria ou Sem Custo de Moradia
% que não paga aluguel

Aposentados

89%

Beneficiárias do 

Bolsa Família

67%
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Perfil dos participantes

25

Renda Média da Casa
Renda média dos familiares que vivem juntos

Aposentados

R$1.558 Beneficiárias do 
Bolsa Família

R$574
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Perfil dos participantes

26

Aposentados

R$1.341 Beneficiárias do 
Bolsa Família

R$ 601

Despesa Média da Casa
Despesa média dos familiares que vivem juntos
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Perfil dos participantes

Endividamento
% que se considera endividado

Aposentados

32%
Beneficiárias do 

Bolsa Família

67%
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Dívidas
Tipos de dívidas informadas pelos participantes do 
programa para aposentados

Perfil dos participantes

Tipo de dívida

Dos inscritos, 

quantos 

tinham esse 

tipo de dívida?

Dos inscritos, 

%  que tinha 

esse tipo de 

dívidas

Cheque especial 45 4.0

Empréstimo consignado 143 12.8

Empréstimo pessoal 66 5.9

Cartão de crédito 218 19.5

Carnê / crediário 244 21.8

Financiamento de casa ou 

outros 50 4.5

Empréstimo de 

conhecidos e parentes 48 4.3
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Perfil dos participantes

Situação financeira das famílias das mulheres beneficiárias 
do Bolsa Família

Como se classificam os inscritos quanto à sua situação financeira
Antes Depois

das oficinas (%)
A) O que você e sua família ganham é suficiente para as necessidades básicas, para outros 

gastos necessários e ainda conseguem guardar um pouco do que ganham (fazer uma 

poupança).
4,5 15,6

B) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, outros gastos 

necessários, mas não é suficiente para guardar um pouco (não poupam nada). 6,9 11,7

C) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido 

suficiente para outros gastos necessários e nem para guardar um pouco, mas vocês não 

têm dívidas.
12,1 17,2

D) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido 

suficiente para outros gastos necessários, pois precisam pagar as dívidas. 19,3 24,1

E) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido 

suficiente para outros gastos necessários e nem para pagar todas as dívidas. 24,2 16,4

F) Como as dívidas estão grandes, o que você e sua família ganham já não é suficiente 

nem para pagar todas as necessidades básicas. 23,1 9,9
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Perfil dos participantes

A) O que você e sua família ganham é 

suficiente para as necessidades básicas, 

para outros gastos necessários e ainda 

conseguem guardar um pouco do que 

ganham (fazer uma poupança).

56%

F) Como as dívidas estão grandes, o 

que você e sua família ganham já 

não é suficiente nem para pagar 

todas as necessidades básicas.

42%

Destaque na autoclassificação da situação financeira – Aposentados
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Perfil dos participantes

Situação financeira das famílias dos aposentados de baixa 
renda

Como se classificam os inscritos quanto à sua situação financeira
Antes Depois

das oficinas (%)
A) O que você e sua família ganham é suficiente para as necessidades básicas, para outros 

gastos necessários e ainda conseguem guardar um pouco do que ganham (fazer uma 

poupança).
22,4 34,9

B) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, outros gastos 

necessários, mas não é suficiente para guardar um pouco (não poupam nada). 17,5 22,1

C) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido 

suficiente para outros gastos necessários e nem para guardar um pouco, mas vocês não 

têm dívidas.
15,8 16,1

D) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido 

suficiente para outros gastos necessários, pois precisam pagar as dívidas. 12,6 9,5

E) O que vocês ganham é suficiente para as necessidades básicas, mas não tem sido 

suficiente para outros gastos necessários e nem para pagar todas as dívidas. 10,9 6

F) Como as dívidas estão grandes, o que você e sua família ganham já não é suficiente 

nem para pagar todas as necessidades básicas. 10,3 6
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Perfil dos participantes

A) O que você e sua família ganham é 

suficiente para as necessidades básicas, 

para outros gastos necessários e ainda 

conseguem guardar um pouco do que 

ganham (fazer uma poupança).

250%

F) Como as dívidas estão grandes, o 

que você e sua família ganham já 

não é suficiente nem para pagar 

todas as necessidades básicas.

57%

Destaque na autoclassificação da situação financeira – Beneficiárias do BF
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Impacto do
Programa de 

Educação Financeira 
para Aposentados de 

Baixa Renda
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O que nós aprendemos com a avaliação do 
programa para aposentados de baixa renda

39
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Indicadores de Impacto

Aposentados de baixa renda
1) Cresceu o gasto com necessidades básicas após a formação (saúde/ 
moradia/ educação) entre os superendividados?

2) Reduziu o número de inadimplentes?

3) Aumentou o número de aposentados que estão conseguindo 
pagar(reduzindo) suas dívidas?

4) Aumentou o percentual de pessoas que conseguem planejar redução 
de seu superendividamento?

5) Qual o impacto do Programa sobre o conhecimento de finanças 
pessoais?
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Impacto sobre o endividamento (1)

Ao classificar sua situação financeira, foi declarado se 
estava conseguindo pagar suas dívidas - % que declarou 
não ter dívidas atrasadas

+10%
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Elevou a proporção da renda gasta com necessidades 
básicas (alimentação, moradia, saúde)

Foi perguntado quanto a família gasta com cada área e 
quais as receitas da família e a renda e calculada a razão 
gastos com necessidades básicas/ renda total (%)

+6%
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Houve ganho de conhecimento sobre 
planejamento do financeiro

Foram respondidas questões para mensurar o 
conhecimento a respeito do conteúdo oferecido (Índice  de 0 
a 9 pontos)

+6%
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Impacto do
Programa de 

Educação Financeira 
para Mulheres –

Beneficiárias do Bolsa 
Família
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Indicadores de Impacto

Mulheres beneficiárias do PBF
1) Cresceu o gasto com necessidades básicas após a formação (saúde/ moradia/ 
educação/ pequenos negócios)?

2) Aumentou o percentual de pessoas que conseguiu financiar ao menos uma 
emergência após a formação?

3) Quanto a formação elevou a poupança?

4) Quanto a formação elevou a poupança formal?

5) Quanto a formação elevou a poupança informal?

6) Aumentou o percentual de pessoas que conseguem financiar ao menos uma 
emergência após a formação?

7) Qual o impacto do Programa sobre o conhecimento de finanças pessoais?
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O que nós aprendemos com a avaliação do 
programa para mulheres de baixa renda

47
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I2. Aumentou o percentual de mulheres que conseguem 
financiar ao menos uma emergência

Foi perguntado às beneficiárias do BF, como elas financiaram 
as últimas emergências que tiveram nos últimos 3 meses (de 
referência)

+75%
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I3.Aumentou a poupança ou reserva de dinheiro (1)

Foi perguntado às beneficiárias do BF se elas tinham 
poupança ou reserva de dinheiro (Sim ou Não)

+39%
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Foi perguntado às beneficiárias do BF quanto elas 
conseguiram poupar nos últimos 3 meses (em Reais) 

I3.Aumentou a poupança ou reserva de dinheiro (2)

+53%
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I5. Aumentou a poupança informal

Foi perguntado às beneficiárias do BF quanto elas tinham 
de reserva de dinheiro em casa (cofrinho) (Sim ou Não)

+33%
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Foi perguntado às beneficiárias do BF quanto elas 
conseguiram guardar de poupança informal em 3 meses 
(R$)

I5. Aumentou a poupança informal

+147%
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I6.Houve melhora no planejamento do orçamento

Foi perguntado às beneficiárias do BF: 1) quanto elas 
conhecem suas receitas e; 2) quanto controlam suas 
despesas - autodeclaratório (Índice de 0 a 2 pontos)

+9,5%
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I7. Houve ganho de conhecimento sobre 
planejamento do financeiro

Foram feitas questões para mensurar o conhecimento a 
respeito do conteúdo oferecido (Índice  de 0 a 4 pontos)

+73%



56

TODO NOSSO RESPEITO, ADMIRAÇÃO E 
GRATIDÃO!!!

Agradecemos e parabenizamos:
• Ministérios apoiadores
• BID e Citi Foundation
• Equipes da METAS, FLOW e AEF

ESPECIALMENTE ÀS PESSOAS QUE 
DEDICAM SUAS VIDAS AOS MAIS 
NECESSITADOS DE TODO TIPO DE 
SUPORTE!!!
❖ Equipes das Secretarias de 

Assistência Social;
❖ Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS/COSE);
❖ Centros de Convivência do Idoso 

(CCI);
❖ ONGs

Foto tirada de cartaz em um CCI de Cambé-PR
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OBRIGADA!!


