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Mapeamento de iniciativas de 
Educação financeira 

Abril/2018 
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Objetivos 

I. Mapear as iniciativas de educação financeira existentes em 
todo o Brasil, entender e detalhar seu funcionamento; 
 
 

II. Subsidiar o CONEF de dados para elaboração do Selo ENEF 
para iniciativas que cumpram os requisitos mínimos. 
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Processo de cadastramento: 

a. Elaboração de questionário pela AEF-Brasil 
 

b. Programação de questionário em plataforma digital e análises pela Plano CDE 
 

c. Envio de link de questionário para: 
i. Lista de contatos AEF-Brasil 
ii. Lista de contatos em educação e inclusão financeira da Plano CDE 
iii. Lista de parceiros Plano CDE para divulgação 

 
d. Follow-up semanal de todas instituições que iniciaram, mas não terminaram cadastro 

 
e. Data de coleta: 02/02/2018 a 30/03/2018 

Metodologia 
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O questionário foi enviado para mais de 25 mil contatos diretamente via e-mail, além de 
atingir mais de 10.000 pessoas via redes sociais e newsletter da Plano CDE e parceiros. 

Envio de questionário 



Em 2018, foram mapeadas 72% mais iniciativas do 
que em 2013. 

1383 iniciativas começaram o questionário (vs. 803 
em 2013) 

526 completaram o cadastro (vs. 317 em 2013) 
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 Análise das instituições 



Em relação ao mapeamento de 2013, houve 
aumento de iniciativas em escolas e de 
iniciativas gratuitas. 
 
Iniciativas online tem maior alcance, enquanto 
grande parte das iniciativas presenciais são 
apenas municipais. 
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Por volta de 80% das iniciativas inscritas vieram de 
instituições 

Perfil dos inscritos 

81% 

19% 

79% 

21% 

Pessoa Jurídica Pessoa Física

2013 2018

Você fará a inscrição em nome de uma pessoa física ou jurídica? Base (total): 671 
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Em relação ao mapeamento de 2013, foram encontradas mais 
instituições públicas – com grande participação de escolas. 

Perfil das instituições 

32% 

14% 

54% 

50% 

28% 

21% 

Instituição Pública

Terceiro setor

Instituição Privada

2013

2018

Instituições (PJ) Instituições (PJ) 

49,4% 

36,0% 

0,6% 

0,2% 

13,8% 

Escola/faculdade/setor
educação

Serviços

Comércio

Indústria

Não se aplica

Sua instituição ou iniciativa é? Base (PJ): 530 // De qual setor a sua organização faz parte? Base (PJ): 530 
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Entre os profissionais inscritos como PF, houve grande aumento 
de profissionais de educação (professores) 

Perfil dos profissionais 

65% 

35% 

48% 

43% 

9% 

Profissional da área financeira

Profissional da área de
educação

Profissional fora da área
financeira (exceto educação)

Profissional fora da área
financeira (geral)*

2013

2018

Profissionais (PF) 

*no questionário de 2018, opção “profissional fora da 

área financeira” foi dividida nas opções “área de 

educação” e “outras áreas não financeiras” 

Que tipo de profissional você é? Base (PF): 141 
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Em 2018, metade das iniciativas mapeadas são da área de 
educação (escolas / professores / secretarias de educação) 

Perfil dos inscritos 

Total Educação (PF+PJ) 
(2018) 

Educação (PF 
ou PJ) 
48% 

Não 
educação 

52% 

De qual setor a sua organização faz parte? E Que tipo de profissional você é? Base (total): 671 
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Inscrições de membros do CONEF 

51 16 13 3 2 1 1 

Não realizaram inscrições: 
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O número de iniciativas gratuitas sem fim comercial duplicou em 
relação ao último mapeamento 

Forma de financiamento 

Gratuita com 
divulgação de 
patrocinador 

9% 
Gratuita com 

finalidade de venda 
de produtos 

7% 

Gratuita sem 
finalidade 
comercial 

80% 

Paga 
4% 

Forma de pagamento 

36% 

80% 

Gratuita sem finalidade comercial

2013 2018

Sua iniciativa é? Base (total): 671 // Em algum momento sua iniciativa deixa de ser gratuita? Base (gratuitas): 640 
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Mais da metade das iniciativas tem a EF como foco secundário 

Foco da Instituição 

54% 

24% 

22% 

Principalmente outras áreas +
Educação Financeira

Apenas Educação Financeira

Principalmente Educação
Financeira + outras áreas

58% destas são 
iniciativas em escolas 

Qual o foco da sua iniciativa ou da sua organização? Base (total): 671 
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Iniciativas são financiadas com recursos próprios ou públicos. 
¼ das iniciativas tem financiamento privado. 

Forma de financiamento 

56% 

23% 

26% 

4% 

2% 

32% 

32% 

23% 

5% 

1% 

6% 

Recursos próprios

Recursos públicos

Recursos privados

Recursos mistos (público + privado)

Recursos de organizações
internacionais

Não Sabe

2013

2018

Qual é a principal fonte de financiamento da sua iniciativa? Base (total): 671 
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Iniciativas financiadas com recursos públicos atingem, em 
média, menor público. 

Forma de financiamento 

  
Com recursos 

privados 
Com recursos 

próprios 
Recursos públicos 

Base: 148 210 196 

500.001 ou mais 5% 3% 1% 

50.001 a 500.000 2% 3% 1% 

20.001 a 50.000 4% 2% 1% 

10.001 a 20.000 3% 3% 3% 

5.001 a 10.000 3% 8% 1% 

1.001 a 5.000 11% 18% 6% 

501 a 1.000 7% 12% 12% 

101 a 500 20% 20% 44% 

51 a 100 4% 14% 18% 

Até 50 39% 17% 14% 

Fonte de financiamento das iniciativas X número de beneficiários no último ano 

Qual é a principal fonte de financiamento da sua iniciativa? Base (total): 671 // Quantas pessoas/alunos a sua iniciativa atingiu nos últimos 12 meses? Base (total): 631 

9% 8% 3% 

63% 51% 76% 
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Corpo técnico 

42% 40% 

18% 

42% 

28% 30% 

Não voluntários Misto Voluntários

2013 2018

Em relação a 2013, houve aumento expressivo de iniciativas com 
corpo técnico de voluntários. 

48% destas são 

iniciativas em escolas 

Qual a composição do corpo técnico da iniciativa? Base (total): 581 
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O aumento de iniciativas em escolas levou à maior 
proporção de iniciativas apenas presenciais. 

Perfil dos inscritos 

45% 

17% 

37% 

60% 

12% 

28% 

Apenas Presencial

Apenas Virtual

Ambos

2013

2018

Assinale abaixo as modalidades em que sua iniciativa é oferecida aos alunos/beneficiários: Base (total): 671 
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Perfil dos inscritos 
Forma de contato X número de beneficiários no último ano 

  Só presencial Só virtual Ambos 

Base: 208 59 176 

500.001 ou mais 0% 12% 3% 

50.001 a 500.000 0% 11% 2% 

20.001 a 50.000 1% 2% 4% 

10.001 a 20.000 3% 4% 5% 

5.001 a 10.000 1% 11% 7% 

1.001 a 5.000 7% 16% 20% 

501 a 1.000 12% 5% 9% 

101 a 500 34% 18% 24% 

51 a 100 13% 11% 12% 

Até 50 27% 12% 13% 

Iniciativas digitais ou híbridas tendem a atingir maior 
número de beneficiários. 

Assinale abaixo as modalidades em que sua iniciativa é oferecida aos alunos/beneficiários: Base (total): 671 

Quantas pessoas/alunos a sua iniciativa atingiu nos últimos 12 meses? Base (total): 631 

1% 25% 9% 

74% 41% 49% 
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A maior parte das iniciativas de alto alcance não é diretamente 
associada à venda de produtos. 

Iniciativas virtuais que atingem mais de 500.000 pessoas 

Gratuita com divulgação de 
patrocinadores 

Gratuita com finalidade de 
venda de produtos/serviços 

Gratuita sem finalidade comercial 

Página de dicas sem 
venda de produtos 
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Iniciativas virtuais 

69% 

53% 

30% 

30% 

19% 

13% 

8% 

7% 

5% 

12% 

Por meio de site

Redes sociais (Facebook, Twitter, etc.)

Por meio de video blog (Youtube)

Por meio de mensagens e contatos telefônicos

Por meio de blog

Aplicativos

Softwares

Webserie

Games

Outros

Iniciativas digitais combinam diversos meios. Videoblogs são 
normalmente associados a sites e perfis em redes sociais 

24% combinam site e Youtube 
19% combinam redes sociais e Youtube 

Como são realizadas as ações online? Base (virtuais ou mistas): 254 

Índice de Multiplicidade: 2,46 
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A maior parte das iniciativas virtuais tem conteúdo gravado, 
disponível e promove interação entre os participantes.  

Iniciativas digitais 

59% 

21% 

20% 

Gravado

Tempo real

Não se aplica

Transmissão 

57% 

24% 

19% 

Entre os
participantes

Apenas com o
palestrante

Não oferece
interação

Interação 

55% 

35% 

9% 

Sim, fica
disponível para

todo público

Sim, fica
disponível só
para inscritos

Não há
material

Material 

O site “Lindas e Econômicas” 
oferece vídeos e textos, com 
possibilidade de comentários de 
participantes. O conteúdo e 
disponível para qualquer usuário. 

De que forma são transmitidos os conteúdos à distância? // A sua iniciativa promove interação entre os 

participantes? // O material da sua iniciativa fica disponível? Base (virtuais ou mistas): 254 
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Grande parte das iniciativas não se beneficia de leis de incentivo. 
Medição de impacto se resume ao controle de audiência. 

Iniciativas digitais 

54% 

24% 

23% 

Plataformas de análise de
audiência

Número de conclusões no
curso

Número de inscrições

Medição audiência 

Não 
83% 

Sim 
17% 

Uso de lei de incentivo 

Como você mede a audiência de sua iniciativa online? // Você utiliza recurso de alguma lei de incentivo ou 

fomento para sua iniciativa online? Base (virtuais ou mistas): 254 

30% destas são 
instituições públicas 
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No caso das iniciativas presenciais, os formatos mais comuns 
são palestras e aulas expositivas. 

Iniciativas presenciais 

69% 

65% 

31% 

6% 

8% 

Seminários, palestras e
encontros

Aulas expositivas

Cursos de curta duração

Concursos e prêmios

Outras

A Firgun é um negócio de impacto social focada em 
concessão de crédito para baixa renda. O crédito é 
concedido a partir da participação em um curso de 
educação financeira desenvolvido pela fintech. 40% destas são 

iniciativas escolares 

66% destas são 
iniciativas escolares 

Formato da iniciativa 

Como é realizada a sua iniciativa presencial? Base (presencial ou mistas): 554 
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 Iniciativas em escolas 



O enfoque em iniciativas escolares mostra 
predominância de escolas públicas, com o 
conteúdo ministrado de forma transversal, mas 
especialmente pelo professor de matemática. 
 
As Secretarias de Educação não costumam oferecer 
cursos de capacitação. 
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Quase 90% das iniciativas mapeadas são de instituições públicas 
de ensino. 

Tipo de escola inscrita 

78% 

7% 

6% 

2% 

1% 

1% 

Escola Pública

Escola Privada

Universidade pública

Secretaria de educação

Universidade privada

Escola técnica

Instituições de educação 

Sua instituição de educação é: Base (escolas, secretarias ou professores): 323 

Cargo na instituição do 
responsável pelo registro 

42% 

16% 

16% 

12% 

3% 

2% 

10% 

Diretor(a)

Professor(a)

Coordenador(a) pegagógico(a)

Outro(a) gestor(a)

Supervisor(a) escolar

Secretaria de Educação

Outros

* Dos responsáveis pelas inscrições de Escolas, Faculdades e Setor de educação 



29 

A educação financeira é incluída de forma 
transversal nos currículos 

Transversalidade 

Não 
8% 

Sim 
92% 

Educação financeira é ensinada de forma transversal? 

A Educação Financeira é ensinada de forma transversal? Base (escolas, secretarias ou professores): 323 



30 

Conteúdo de educação financeira 

42% 

38% 

20% 

Obrigatório

Eletiva, com participação de
50% ou mais de alunos

Eletiva, com participação de
menos de 50% de alunos

Conteúdo de educação financeira 

Em 80% dos casos, o conteúdo de EF é apresentado nas 
escolas/instituições para mais da metade dos alunos. 

Os conteúdos de educação financeira são ministrados como parte de disciplinas obrigatórias ou eletivas? Base (escolas, secretarias ou professores): 323 
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Conteúdo de educação financeira 

82% 

49% 

42% 

40% 

32% 

31% 

27% 

20% 

18% 

17% 

16% 

15% 

27% 

Matemática

Lingua Portuguesa

História

Geografia

Arte

Ciências

Educação Física

Física

Língua estrangeira

Química

Biologia

Religião

Outras

Em qual disciplina o conteúdo de EF é abordado? 

78% 

41% 

24% 

14% 

Professor

Pedagogo / Coordenador
pedagógico

Diretor

Outro

Responsável 

Em geral, esse conteúdo é responsabilidade dos 
professores de matemática. 

Em qual(is) disciplina(s) a Educação Financeira é abordada? // Quem é a pessoa responsável pelo conteúdo de 

educação financeira na escola/universidade/faculdade? Base (escolas, secretarias ou professores): 323 

Na disciplina de Língua 

Portuguesa, o Ensino 

Fundamental abrange 

19% mais conteúdos de 

Educação Financeira do 

que o Ensino Médio. 

Isso acontece devido ao 

menor número de 

matérias no Fundamental. 
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Apoio da Secretaria de Educação 

56% 

11% 

5% 

29% 

Secretaria de Educação
Estadual

Secretaria de Educação
Municipal

Ambas as secretarias

Não recebe apoio de nenhuma

Há apoio da Secretaria de Educação 

Maior parte das iniciativas escolares recebe apoio da Secretaria 
de Educação, mas há grande variação entre os estados. 

69% destas são do 
Tocantins 

30% destas são do Rio 
Grande do Sul 

Sua escola/universidade/faculdade possui apoio das secretarias de educação municipal ou estadual para o ensino da 

Educação Financeira? Base (escolas, secretarias ou professores): 323 
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As iniciativas estão presentes no dia a dia das escolas. 
Mas apenas 30% tiveram capacitação da Secretaria. 

Organização do conteúdo na escola 

77% 

60% 62% 

31% 

67% 

Tema presente nas
reuniões de

planejamento

Presente no PPP da
escola

Tem materiais
específicos fornecidos

Secretaria já promoveu
capacitação

Conhece o material da
ENEF

49% destas são do 
Tocantins e 15% do RS 

Nas reuniões de planejamento, o tema de EF é debatido na sua instituição? // A temática de EF está presente no PPP da sua instituição? // A sua instituição fornece algum material de EF? 

// A secretaria de educação já promoveu capacitação para EF? // Você conhece os materiais de educação financeira da ENEF? Base (escolas, secretarias ou professores): 323 
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59% dos professores já fizeram algum curso, em geral gratuito. 

Capacitação de professores 

Não 
41% 

Sim 
59% 

Já fez algum curso de 
capacitação em EF 

Gratuito 
81% 

Pago 
19% 

Curso pago ou gratuito 

61% 

19% 

14% 

3% 

3% 

Curso livre/ atualização

Extensão

Especialização (360
horas)

Mestrado

Doutorado

Nível do curso 

Você já fez algum curso de capacitação sobre educação financeira? Base (professores): 61 // 

O curso foi gratuito ou pago? // Qual foi o nível do curso? Base (já fez curso): 36 

Dos 81% 

gratuitos, 79% 

pertencem às 

categorias de  

Cursos livres, 

atualização e  

extensão. 
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Público foco das iniciativas 



Maioria das iniciativas é destinada ao público em 
geral, sem distinção de idade, renda ou acesso a 
instrumentos financeiros. 
 
Devido à alta presença de iniciativas em escolas do 
Tocantins, o Norte é a região com mais iniciativas 
mapeadas. 



37 

Divulgação das iniciativas ocorre por redes sociais 
ou boca a boca. 

Formas de divulgação 

27% 

19% 

14% 

12% 

4% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

5% 

Redes Sociais 

Boca a boca 

Contato por e-mail 

Eventos, palestras e seminários 

TV e/ou rádio 

Site ou blogs diversos não especializados em EF 

Site ou blogs especializados em EF 

Propaganda de rua (panfletos, faixas, etc.) 

Jornais e revistas não especializados em EF 

Mala direta 

Jornais e revistas especializados em EF 

Não realiza divulgação 

Outros 

51% 

49% 

37% 

34% 

14% 

23% 

24% 

9% 

16% 

7% 

6% 

14% 

9% 

Formas de divulgação 
Principal forma de 

divulgação 

n/a 

Como a sua iniciativa é divulgada? Base (total): 626 // Qual a principal forma de divulgação? 

Base (realiza divulgação): 520 
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Em relação a 2013, há mais iniciativas com menos de 500 beneficiários. 
Mas 6% das iniciativas impactam mais de 8 milhões de pessoas. 

Público atingido 

2,4% 

1,7% 

2,1% 

3,2% 

4,3% 

11,4% 

10,7% 

29,0% 

12,5% 

22,2% 

500.001 ou mais

50.001 a 500.000

20.001 a 50.000

10.001 a 20.000

5.001 a 10.000

1.001 a 5.000

501 a 1.000

101 a 500

51 a 100

Até 50

20% 

6% 

10% 

7% 

17% 

29% 

12% 

10001 ou mais 

5001 a 10000 

1001 a 5000 

501 a 1000 

101 a 500 

Até 100 

Não sabe 

2013 

2018 

64% das 

iniciativas atingem 

até 500 pessoas 

44% das iniciativas 

atingiam até 500 

pessoas 

Pelo menos 8 milhões de 

pessoas impactadas no total* 

* 
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Quantas pessoas/alunos a sua iniciativa atingiu nos últimos 12 meses? Base (total): 631 
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Região 

24% 

10% 12% 

50% 

4% 

32% 

15% 13% 

34% 

6% 

Municipal Estadual Regional Todo território brasileiro Não sabe

33% 32% 

20% 

8% 7% 

Norte Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste

70% Tocantins 

Maior parte das iniciativas têm abrangência nacional ou municipal – são 
online ou locais. 

92% presenciais 66% virtuais 

Parceria com Secretaria de Educação 
do Tocantins gerou grande aumento 
de iniciativas na região Norte. 

Qual a abrangência de atuação da iniciativa? Base (total): 634 
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Houve um aumento no número de iniciativas voltadas a 
instituições (não direcionadas ao público em geral). 

Público atingido 

60% 

39% 

1% 

49% 

42% 

9% 

Apenas público em geral Misto Apenas instituições

2013 2018

Que tipo de público sua iniciativa pretende impactar? Base (total): 626 

Desafio B3 
Competição escolar onde escolas 
competem e concorrem a 
prêmios. A cada rodada, as cinco 
escolas que garantirem a melhor 
rentabilidade da carteira virtual 
de ações se classificam para a 
grande final da disputa.  

Palestras gratuitas (Educação 
Financeira e Investimentos)  
Palestra sobre educação 
financeira e investimentos para 
instituições. 
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Maior parte das iniciativas é direcionada a escolas ou um 
público genérico 

Perfil do público 

88% 

77% 

13% 

7% 

2% 

Escola /  Faculdade / Universidade

Indivíduos diretamente (nenhuma
comunidade específica)

Públicos Específicos não citadas (por
exemplo, população carcerária)

Sindicato

Educação específica para índios,
quilombolas

52% 

40% 

10% 

6% 

5% 

4% 

4% 

Todos \ sem distinção de setor

Educação - Escola / Faculdade /
Universidade

Prestação de serviços

Comércio

Indústria

Agropecuária e agricultura familiar

Outros

Qual o setor das instituições para 
quem sua iniciativa é direcionada? 

Sua iniciativa é direcionada a alguma 
comunidade específica? 

53% 

14% 

4% 

4% 

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

EJA

Qual(is) a(s) Comunidade(s) atingida(s)? (Sua iniciativa é direcionada a algum grupo específico?) Base (público em geral ou misto): 

562 // Qual o ramo de atuação das empresas/instituições que esta iniciativa atende? Base (instituições ou mistos): 315 
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Perfil do público 

12% 

24% 

45% 

42% 

23% 

36% 

21% 

44% 

40% 

37% 

18% 

26% 

Crianças (até 11)

Adolescentes (12 a 18)

Jovens (19 a 29)

Adultos (30 a 59)

3ª idade (60 em diante)

Todos / Sem distinção de idade

2013

2018

Sua iniciativa é direcionada a alguma 
idade específica? 

4% 

20% 

28% 

39% 

34% 

19% 

43% 

2% 

2% 

18% 

33% 

35% 

15% 

10% 

35% 

3% 

Analfabeto funcionais (lê e
assina o próprio nome)

Fundamental (até 5º ano)

Fundamental 2 (6º a 9º ano)

Médio

Superior

Pós-graduação

Todos\Sem distinção de nível
educacional

Não sei

Sua iniciativa é direcionada a um 
público de formação específico? 

Com mais escolas inscritas, há aumento no número de adolescentes 
atingidos, com diminuição de percentual de alunos de ensino 
superior.VVVVV 

Qual a faixa etária do público-alvo da iniciativa? // Qual o perfil de formação dos beneficiários que esta iniciativa tem como foco? 

Base (público em geral ou misto): 562  



43 

Perfil do público 

7% 

19% 

12% 

6% 

62% 

12% 

11% 

23% 

6% 

5% 

42% 

14% 

Até 1 salário mínimo

1 a 3 salários mínimos

3 a 5 salários mínimos

Acima de 5 salários mínimos

Todos\Sem distinção de renda

Não Sei

Sua iniciativa é direcionada a um 
público de renda específica? 

22% 

20% 

17% 

9% 

4% 

71% 

10% 

7% 

8% 

7% 

6% 

78% 

Microempreendedores (até 2
empregados)

Microempresas (Até 9
empregados)

Empresas de pequeno porte (De
10 a 49 empregados)

Empresas de médio porte (De 50 a
99 empregados)

Empresas de grande porte (100 ou
mais empregados)

Todas \ sem distinção de tamanho

Sua iniciativa é direcionada a 
empresas de um porte específica? 

Em relação a públicos profissionais, maioria das iniciativas não 
têm distinção de tamanho de empresa ou renda. 

Qual o porte de empresa/instituição com que esta iniciativa trabalha? Base (instituições ou mistos): 315 // Você tem uma ideia 

aproximada da renda dos beneficiários que esta iniciativa tem como foco? (considerar renda familiar) Base (total): 626  
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Perfil do público 

13% 

24% 

14% 

12% 

51% 

11% 

16% 

14% 

14% 

11% 

40% 

15% 

Sem acesso a serviços financeiros (sem conta corrente)

Com acesso básico a serviços financeiros (possui conta corrente
apenas)

Com acesso intermediário a serviços financeiros (possui conta corrente
e cartão)

Com grande acesso a serviços financeiros (possui conta corrente,
cartão e algum outro serviço)

Todos\Sem distinção de acesso

Não Sei

Sua iniciativa é direcionada a um público com acesso a serviços 
financeiros? 

As iniciativas não são direcionadas especificamente a um perfil de 
acesso e uso de serviços financeiros. 

Qual o nível aproximado de acesso a serviços financeiros dos beneficiários da sua iniciativa? Base (total): 626  
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Conteúdo das iniciativas 



As iniciativas mapeadas se concentram nos eixos de 
informação e orientação, em geral de temas mais 
amplos, como “finanças do dia-a-dia” e “consumo 
consciente”. 
 
Iniciativas escolares mostram enfoques diferentes 
dentro dos eixos. 
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Os eixos de Orientação e Informação têm maior 
sobreposição nas iniciativas 

Eixos de ensino 

55% 

46% 

41% 

Orientação

Informação

Formação

Orientação Informação Formação 

Orientação - 56% 37% 

Informação 47% - 32% 

Formação 28% 29% - 

Base 369 309 277 

Qual o principal eixo de atuação desta iniciativa? Base (total): 671 
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Informações básicas do dia-a-dia são foco da maior parte 
das iniciativas.  

Eixos de ensino - Informação 

90% 

85% 

74% 

69% 

66% 

65% 

63% 

63% 

56% 

53% 

52% 

45% 

42% 

36% 

43% 

Informações do dia-a-dia

Informação financeira básica

Meios de pagamento

Crédito

Cartão de crédito

Empréstimos e financiamentos

Proteção e defesa do consumidor

Impostos

Funcionamento do mercado financeiro

Investimentos (capitalização)

Investimentos (títulos, fundos)

Previdência Privada

Previdência Pública

Seguro

Outros

Educação Não-educação 

91% 87% 

82% 88% 

82% 63% 

68% 69% 

56% 76% 

60% 70% 

74% 49% 

77% 46% 

47% 66% 

50% 57% 

41% 64% 

33% 59% 

39% 45% 

29% 44% 

33% 55% 

Nas iniciativas em 
escolas, há mais foco 
em meios de 
pagamento e defesa 
do consumidor. 

Os temas abaixo são abordados? Base (Informação): 309 
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Eixos de ensino - Orientação 

95% 

84% 

74% 

72% 

66% 

51% 

50% 

44% 

39% 

24% 

Sobre consumo consciente

Ferramenta de organização financeira

De produtos financeiros

Ferramenta para organizar poupança

Ferramenta para fazer compras

Ferramenta para ajudar a negociar dívidas

Orientações legais

De seguros/previdência

Sobre como "limpar o nome"

Outros

Educação Não-educação 

95% 95% 

81% 86% 

71% 76% 

63% 79% 

76% 57% 

46% 55% 

61% 41% 

33% 53% 

44% 36% 

18% 29% 

Nas iniciativas em 
escolas, há mais foco 
em ferramentas/ajuda 
para realizar compras e 
orientações legais. 

Orientações sobre consumo consciente e ferramentas 
para organização financeira são os temas principais. 

Os temas abaixo são abordados? Base (orientação): 369 
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Eixos de ensino - Formação 

76% 

65% 

64% 

57% 

45% 

24% 

10% 

8% 

46% 

Desenvolvimento do comportamento empreendedor

Formação sobre produtos financeiros

Formação sobre competências básicas para o mercado
financeiro

Formação sobre o funcionamento da economia

Formação sobre o papel do governo na economia

Curso de extensão (mínimo 30 horas)

Curso de aperfeiçoamento em educação financeira

Curso de especialização (mínimo 360 horas)

Outros

Educação Não-educação 

74% 79% 

69% 61% 

79% 51% 

72% 44% 

63% 30% 

28% 20% 

14% 6% 

13% 4% 

29% 60% 

Nas iniciativas em escolas, 
há mais foco na formação 
sobre mercado financeiro, 
funcionamento da 
economia e papel do 
governo na economia. 

No eixo de formação, empreendedorismo é 
o tópico principal.  

37% destas são 
formações de professores 

Os temas abaixo são abordados? Base (formação): 277 
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Eixos de ensino - Formação 

Conteúdos centrados 
somente na formação 

financeira 
42% 

Conteúdos de 
formação financeira e 

também outros 
conteúdos 

58% 

Conteúdo de formação 

O conteúdo das formações em geral inclui temas além de 
formação financeira. 

Qual é o conteúdo utilizado pela sua iniciativa de formação? Base (formação): 277 
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Conteúdos em sites e jornais são os mais utilizados nas iniciativas 
cadastradas. Livros didáticos da ENEF são utilizados. 

Materiais utilizados 

87% 

59% 

54% 

40% 

40% 

34% 

27% 

21% 

26% 

Ferramentas tecnológicas (computador)

Materiais impressos (Jornais, revistas)

Materiais on-line (Newsletter, e-mail MKT, etc.)

Jogos educativos

Materiais gratuitos produzidos pela ENEF

Uso de música

CD/DVD

Outros Livros didáticos pagos

Outros

22% 

22% 

17% 

12% 

8% 

7% 

3% 

Livros didáticos Ensino Médio

Livros didáticos Ensino Fundamental

Plataforma Vida e Dinheiro
(www.vidaedinheiro.gov.br)

Curso de Educação a Distância

Sua Escola, Nossa Escola – Educação 
Financeira (TV Escola) 

Websérie R$100 Neuras (TV Escola)

Tecnologias Sociais para Adultos

88% são utilizados 
por professores 

80% são utilizados 
por professores 

Materiais utilizados 
Quais materiais da ENEF 

O Cultivar é uma iniciativa da 
Eletros que usa conteúdo da 
ENEF para educar seus filiados 
sobre previdência e preparação 
para o futuro. 

Quais são os recursos didáticos utilizados em sua iniciativa? Base (total): 594 // Especifique qual(is) são outros materiais 

produzidos pela ENEF utilizados. Base (usa materiais da ENEF): 231 

4 menções de 
livros DESOP 
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Mudanças comportamentais e planejamento são os temas mais 
abordados pelas iniciativas. vvvvv 

Temas tratados 

76% 

67% 

60% 

46% 

43% 

37% 

34% 

28% 

17% 

Mudança de comportamento financeiro

Planejamento

Consumo

Poupança

Investimento

Crédito

Direitos e deveres do consumidor

Previdência

Seguros

Índice de Multiplicidade: 4,08 

Em qual dos temas sua iniciativa de encaixa? Base (total): 634 

Educação Não-educação 

93% 94% 

92% 93% 

92% 91% 

89% 90% 

87% 90% 

85% 88% 

90% 78% 

77% 87% 

65% 81% 

Iniciativas educacionais têm 
maior foco em direitos do 
consumidor. 
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Avaliação das iniciativas 



Maioria das iniciativas não emite certificados ou faz 
avaliações de seus resultados. 
 
No entanto, os cadastrados avaliam positivamente 
as iniciativas em construção de cidadania e 
consumo ético. 
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Maioria das iniciativas não emite certificados. 

Emissão de certificado 

Não 
71% 

Sim 
29% 

Sua iniciativa emite certificado? 

Apenas 2% destas 

cobram pelo certificado 

Sua iniciativa emite certificados? Base (total): 617 
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Formas de avaliação 

27% 

33% 

15% 

25% 
Há avaliações periódicas para medir
e qualificar o desenvolvimento e
aprendizagem.

Há avaliações, contudo não são
periódicas e sim utilizadas
pontualmente.

Não há avaliações formais, contudo,
há mecanismos de medição de
resultados da iniciativa.

Não há avaliações ou mecanismos de
medição.

63% 

43% 

17% 

10% 

Questionários

Atividades individuais
com autoavaliação.

Provas

Outros.

50% 

50% 

Antes e depois da
iniciativa

Apenas após o fim da
iniciativa

Apenas 40% das iniciativas têm avaliações. Metade delas fazer 
avaliações em dois momentos. 

Há avaliação? 

Qual formato? 

Em que momento? 

Há algum tipo de avaliação utilizada para medir o impacto das iniciativas? Base (total): 581 // Qual o método de avaliação utilizado 

para medir esse impacto? // Em que momento é realizada a avaliação? Base (há avaliações): 232 
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Os inscritos consideram que conseguem bons resultados em aumento 
da cidadania e atenção para escolhas financeiras mais conscientes. 

Avaliação da iniciativa 

8% 8% 10% 11% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 

29% 27% 30% 30% 

15% 16% 
18% 16% 

45% 45% 39% 38% 
Está tendo ótimos resultados

Resultados acima do estimado

Dentro do estimado

Resultados abaixo do estimado

Não está tendo resultado

Não se aplica

Colabora para o exercício 

da cidadania 

Educa para consumir e 

poupar de modo ético 

Oferece conceitos e 

ferramentas para a 

tomada de decisão 

Abre possibilidades de 

mudança da condição atual 

De 1 a 5, quanto sua iniciativa consegue atingir os tópicos abaixo? Base (total): 594 
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Avaliação da iniciativa 

11% 11% 15% 
24% 

33% 
1% 1% 

2% 

2% 

4% 

3% 2% 
5% 

5% 

8% 

32% 32% 
33% 

41% 

35% 
16% 17% 

16% 

11% 
8% 37% 37% 

29% 
17% 13% 

Está tendo ótimos resultados

Resultados acima do estimado

Dentro do estimado

Resultados abaixo do estimado

Não está tendo resultado

Não se aplica

Ensina a planejar a curto, 

médio e longo prazos. 

Desenvolve cultura da 

prevenção 

Entendimento das 

variáveis financeiras  

Conhecimento das 

instituições do sistema 

financeiro  

Torna as pessoas atentas 

a oportunidades e 

escolhas financeiras 

Conhecimentos de variáveis financeiras e das instituições do sistema 
financeiros são os temas menos desenvolvidos entre os inscritos. 

De 1 a 5, quanto sua iniciativa consegue atingir os tópicos abaixo? Base (total): 594 
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Aprendizados 
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Em 2018, foram mapeadas 72% mais iniciativas do 
que em 2013. 

Esse aumento ocorreu principalmente pelo 
crescimento das iniciativas escolares, mas ainda há 
grande diversidade de instituições. 
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Iniciativas online tem maior alcance, enquanto grande 
parte das iniciativas presenciais são locais – 
principalmente as iniciativas em escolas. 
 
Enquanto 66% das iniciativas atingem até 500 pessoas, 6% 
chegam a um total de 8 milhões de pessoas. 
 
A ENEF pode incentivar parcerias de conteúdo e formação 
entre iniciativas digitais/nacionais e presenciais/locais 
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Maior parte das iniciativas não têm enfoque em um 
público específico, atingindo homens e mulheres, jovens, 
idosos e grupos de perfil sócio demográfico 
indiferentemente. 
 
É importante incentivar iniciativas direcionadas a 
públicos mais vulneráveis, como analfabetos, com pouco 
ou nenhum uso do sistema financeiro e de menor renda. 
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30% das iniciativas contam com profissionais voluntários. 
 
Entre os professores em iniciativas escolares, apenas 31% 
passaram por cursos de capacitação. 15% das iniciativas são 
dedicadas à formação de professores em EF. 
 
Parcerias com Secretarias de Educação são importantes 
para aumentar capacitação e cobertura da EF. 
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Poucas iniciativas monitoram seu impacto. 
 
É importante que a AEF apoio esforços de avaliação de 
impacto de iniciativas consideradas relevantes e/ou 
alinhadas com os princípios da ENEF. 




