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quem
somos

A Associação de Educação Financeira do Brasil,
AEF-Brasil, é uma OSCIP (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público), criada em 2012 pelo Comitê
Nacional de Educação Financeira – CONEF, para executar
a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF
A AEF-Brasil desenvolve tecnologias educacionais e sociais
que visam despertar no cidadão
brasileiro um comportamento financeiro saudável e consciente.
Sua estrutura institucional é
mantida por quatro entidades do
mercado financeiro:

Fica instituída a Estratégia Nacional de Educação
Financeira – ENEF com 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.

Os projetos e iniciativas da AEF-Brasil podem ser patrocinados ou apoiados em seu
desenvolvimento por instituições da iniciativa privada, de governo e da sociedade
civil que entendam a Educação Financeira como um tema relevante que contribui
tanto para seus objetivos institucionais quanto para o desenvolvimento do País.

Membros do CONEF
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Palavra do

Presidente
A

pós dois anos de retração, marcados por corte no consumo e
investimentos privados, alto
desemprego e redução na
demanda por crédito, no fim de 2016 a
economia brasileira finalmente saiu da
recessão. Em 2017, o Produto Interno
Bruto – PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no País, registrou
crescimento acumulado de 1% em relação ao ano de 2016.
Ainda que lenta, a retomada econômica é sinal de que estamos trilhando o caminho certo. Um dos elementos essenciais para transformar
a realidade é a Educação Financeira.
Por meio dela, os setores público e
privado encorajam a população a
compreender o funcionamento do
sistema bancário e a importância do
mercado de capitais, da previdência
privada e dos seguros.
Entender os fundamentos do planejamento da economia doméstica é
questão fundamental para tomar decisões corretas no que diz respeito às
escolhas financeiras das pessoas e
das famílias. Por isso, a Anbima, a B3, a
Confederação Nacional das Seguradoras e Febraban mantêm a Associação
de Educação Financeira do Brasil, entidade sem fins lucrativos, que apoia a
implementação da Estratégia Nacional
de Educação Financeira.

Por um país mais
educado financeiramente
Em 2017, a AEF-Brasil procurou agrupar as melhores práticas de educação
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financeira e, ao mesmo tempo, fortalecer o professor no papel de agente
central desse processo educativo.

O acordo com a TV Escola foi um importante
passo. Por meio da parceria, o Programa de
Educação Financeira nas Escolas entrou em
uma nova etapa este ano. O Projeto, adotado
por 3 mil escolas públicas brasileiras, ultrapassou
o mundo dos livros e chegou à era digital.
O acordo viabilizou uma websérie sobre
educação financeira, com foco no público jovem, além de uma série voltada
aos professores, baseada em casos de
sucesso de escolas que participaram
do Programa.

sociais inéditas, desenvolvidas durante a execução do Projeto-Piloto do
Programa de Educação Financeira para
Adultos. Esse projeto impactou 7.752
beneficiários, em 49 municípios e DF.
A expectativa, agora, é de que o Programa se torne política pública e atinja
um número crescente de mulheres que
recebem o benefício do Bolsa-Família
e aposentados com renda equivalente
a até dois salários mínimos.

Todas as iniciativas de educação de jovens
foram pensadas com foco no professor.
Em nosso planejamento, reconhecemos
a necessidade de valorizar esse agente
e colocá-lo no centro de nossas ações

Aceite meu convite e confira nas
próximas páginas a movimentação
em torno do tema, viabilizada com o
apoio de entidades do setor público e
da iniciativa privada preocupadas em
promover o uso responsável do crédito, facilitar a compreensão das questões financeiras e orientar o trato com
o dinheiro, para que, bem aplicado, o
crédito seja o motor de sonhos para as
famílias brasileiras.
Murilo Portugal,
Presidente da AEF-Brasil

Ao mesmo tempo, entrou no ar uma
nova versão, totalmente reformulada,
da plataforma Vida e Dinheiro. O hub
de educação financeira reúne material
educativo voltado a educadores, especialistas, estudantes em todo o Brasil.
Todas as iniciativas de educação de
jovens foram pensadas com foco no
professor. Em nosso planejamento, reconhecemos a necessidade de
valorizar esse agente e colocá-lo no
centro de nossas ações. Estabelecemos convênio com algumas das
principais universidades federais brasileiras, com o objetivo de oferecer
ao educador cursos de formação em
educação financeira.
As ações da AEF-Brasil não se limitaram aos estudantes. Em 2017, entregamos aos Ministérios da Fazenda e do
Desenvolvimento Social tecnologias

Mensagem
Mensagemdo
dopresidente
presidente |
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BNCC e Programa para Adultos:

sinais dos
novos tempos

D

ados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), cujo objetivo é medir as competências da população adulta quando o assunto é educação financeira,
mostram que o brasileiro ainda está
distante de adotar hábitos que poderiam melhorar sua segurança financeira.
Mudanças de atitude e de comportamento são capazes de alterar a posição do Brasil em avaliações como o
Programme for International Student
Assessment, aplicado pela OCDE. Uma
das fórmulas para reverter esse quadro
é apostar no investimento em educação financeira nas escolas.
Os resultados dos programas desenvolvidos e testados pela AEF-Brasil
– Associação de Educação Financeira do Brasil confirmam esta premissa.
Desde 2010, a Associação já impactou
milhares de estudantes em todo o País.
por meio do Programa de Educação
Financeira nas Escolas Públicas.
Em 2017, a AEF-Brasil celebrou
mais um avanço: a homologação da
Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e a inclusão da Educação Financeira entre os temas transversais
que devem entrar nos currículos das
escolas brasileiras nos próximos anos.
A ideia é que seja inserida, de forma
transversal, em todas as disciplinas
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no currículo como, por exemplo, o
português e possibilite ao estudante,
ler e compreender melhor, faturas,
boletos e carnês e tomar decisões
com mais autonomia.

Começa na Escola
A proposta da Base Nacional Comum
Curricular foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação no primeiro semestre de 2017. A homologação da
BNCC foi possível graças ao apoio de
entidades ligadas ao setor, entre elas,
a AEF-Brasil. Por meio de pesquisas baseadas nas diretrizes da ENEF,
a instituição atuou para a inclusão da
Educação Financeira entre os temas
transversais que deverão integrar os
currículos das escolas brasileiras nos
próximos dois anos. Na prática, isso
significa que a temática da educação
financeira passa a fazer parte de uma
relação de assuntos incorporados às
propostas pedagógicas de estados
e municípios.
As instituições de ensino terão até 2019
para reorganizar seus currículos e atender à determinação. O grande desafio
dos membros do Ministério da Educação e das instituições envolvidas com a
temática, como é o caso da AEF-Brasil,
é construir uma cultura transversal, capaz de tornar o ensino de educação
financeira mais leve e atraente e criar
adesão de alunos e professores.

Mais do que isso, é desenvolver projetos e tecnologias direcionadas ao
professor e investir em sua capacitação contínua, direcionada à rotina da
sala de aula e com maior interação do
corpo docente.
A valorização e a formação do professor são a chave do sucesso em
países como a Finlândia e a Nova
Zelândia, por exemplo, marcados
por consistentes movimentos educacionais. Para se juntar a eles, é
fundamental promover a valorização cultural do professor e oferecer
remuneração e condições de trabalho compatíveis.

Programas para adultos:
resultados em curto prazo
Ao mesmo tempo em que se investe na formação desde a infância,
é preciso um olhar para a população
adulta em vulnerabilidade socioeconômica. Pequenas atitudes do dia
a dia podem contribuir com aumento de poupança e diminuição
de endividamento.
Com necessidades latentes e um
perfil bem mais desafiador em relação a crianças e adolescentes que
estão concentrados na escola, eles

necessitam de conteúdo de forma
mais atraente, por meio de vivências.
Em 2017, a AEF-Brasil apresentou os
Resultados da Avaliação de Impacto
do Programa de Educação Financeira
para Adultos de Baixa Renda. Desenvolvido para reduzir a instabilidade
econômica e elevar as condições de
vida de aposentados com renda de
até dois salários mínimos e mulheres beneficiárias do Programa Bolsa-Família, o Programa conduzido pela
AEF-Brasil impactou, desde seu início,
mais de 7,7 mil pessoas, de 49 municípios, além do Distrito Federal.
Centenas de mulheres beneficiárias
do Programa Bolsa Família e de aposentados com renda de até dois salários mínimos mudaram radicalmente
seu comportamento — equalizaram
dívidas e aumentaram suas poupanças após frequentarem as oficinas
de educação financeira desenvolvidas pelo Programa de Educação Financeira para Adultos desenvolvido
pela AEF-Brasil, sob as diretrizes da
ENEF. Com a entrega dos resultados
aos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Social, a expectativa é
que o Programa se torne política pública em 2018.

BNCC e Programa para Adultos |
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Ecossistema de

Educação Financeira

R

eunir as melhores práticas
de educação financeira e
organizar um ecossistema
de educação financeira foi
o principal desafio da AEF-Brasil em 2017. Iniciada
esse ano, a nova fase do
Programa de Educação Financeira nas
Escolas reuniu uma série de ações
para tornar o educador o protagonista no processo. Para isso, a AEF-Brasil
conduziu as seguintes iniciativas ao
longo do período:
• estruturação dos polos de formação
de professores que já impactaram mais
de dezenas de profissionais;
• implantação de um ambiente virtual
de aprendizagem formado por ferramentas interativas, espaço para publicações e intercâmbio de experiências;
• criação de um game, tecnologia educacional inovadora em educação financeira para incentivar os alunos dos
ensinos fundamental e médio.

Raio X da Educação
Financeira nas Escolas
• 275 mil estudantes impactados
• Mais de 9 mil professores envolvidos
• 3 mil escolas públicas engajadas

Professor é o protagonista
No Ecossistema de Educação Financeira, o professor é o agente principal
de mudanças. O profissional de ensino
é fundamental no processo de engajar
alunos e contribuir para o letramento
financeiro da nação.

O projeto terá continuidade
em 2018 e prevê:
• maior integração entre professores,
programas e atividades sobre a temática;
• estímulo ao docente para a produção
de conteúdo de forma descentralizada;
• criação de projetos voltados
à formação dos educadores.

Professor NO CENTRO DOS PROJETOS
Game de educação financeira
Voltado a crianças e jovens com idades entre sete
e 18 anos, o jogo educativo inovador vai disseminar
o conteúdo teórico por meio de linguagem lúdica,
adaptada às novas gerações. A proposta é que, uma
vez distribuída nas escolas públicas, a ferramenta
potencialize os resultados do Programa
de Educação Financeira
desenvolvido pela AEF-Brasil.

4

Plataforma integradora
Desenhada para ser um integrador
de conteúdos exclusivos sobre
educação financeira, a Plataforma
reúne conteúdos qualificados, material
didático desenvolvido pela AEF-Brasil,
cursos de formação on-line, biblioteca
virtual, depoimentos, artigos, teses e
outras informações sobre a Rede de
Formação em Educação Financeira.
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Campanha de comunicação
Lançadas, em parceria com a TV
Escola, a websérie R$ 100 Neuras,
voltada ao público adolescente
e a série Salto para o Futuro,
com foco no dia a dia da escola.

1

2
Professor

3

Polos de Formação
Com a proposta de qualificar
o professor, a AEF-Brasil executa
o projeto-piloto de criação da
Rede Nacional de Formação Acadêmica em
Educação Financeira. Em 2017, estabelece
o primeiro polo, no Tocantins, em parceria
com a Universidade Federal de Tocantins
(UFT) e a Secretaria de Educação do
Estado. O piloto será referência para a
expansão de outras unidades.

Investir na formação do professor e
torná-lo agente central das ações, ampliar
os recursos e ferramentas de acesso à
temática da educação financeira e aplicar
novas tecnologias no ensino são alguns dos
caminhos para organizar o ecossistema
de educação financeira e fortalecer o
engajamento do professor. A expectativa é
que as ações motivem o educador a contribuir
para o letramento financeiro mais efetivo
e promovam um impacto positivo
no comportamento dos estudantes.
Claudia Forte
Superintendente da AEF-Brasil

Mensagem do presidente |

9

Projeto Transmídia:

Plataforma
digital, TV e Game

O

relacionamento da AEF-Brasil com
escolas e professores ganhou
maior impulso a partir da parceria
estratégica com a TV Escola, canal
público do Ministério da Educação,
destinado aos professores, educadores e estudantes.

Inédito no país, o acordo viabilizou um
projeto transmídia, iniciado em 2017,
que incluiu o lançamento de séries
educativas com foco no público jovem
e nos educadores, a criação de um plano de gamificação dos conteúdos da
Associação, além de uma plataforma
digital para disponibilizar, gratuitamente, todo o material didático produzido
pela AEF-Brasil e aplicado em sala de
aula, assim como vídeos, cursos EaD e
documentos completos sobre o panorama da educação financeira no Brasil.
A parceria também viabilizou a Rede
de Formação Acadêmica em Educação Financeira, com Polos de Formação para Professores em todo o País,
e inclui cursos EaD para docentes dos
ensinos fundamental e médio.

Patrocinador global

Parceria estratégica

Parceria técnica
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A carismática youtuber
Fê encanta o público
adolescente

Saldo Positivo

Resultados da parceria entre
AEF-Brasil e TV Escola

+ de 195 milhões de pessoas
impactadas por meio das emissoras
geradoras, retransmissoras, via satélite
digital e distribuição via cabo

+ de 1 milhão de usuários
do site tvescola.org.br

+ de 375 mil seguidores
nas redes sociais (Facebook, Instagram,
Twitter e Youtube) da TV Escola

Sua Escola Nossa Escola – Educação Financeira
e, principalmente, a websérie R$100 Neuras foram
construídas em um eixo temático absolutamente
atual e relevante: a educação para as finanças, para o
planejamento e a sustentabilidade. As duas séries
tiveram grande impacto na audiência da TV
Escola, especialmente porque conversam com
todas as mídias, inclusive as redes sociais
Fernando Veloso
Diretor Geral da TV Escola

Websérie descolada
Que o ano de 2017 foi da Fê, ninguém
duvida. A carismática youtuber Fernanda
virou sensação entre os adolescentes ao
estrelar a websérie R$ 100 Neuras, que
narrou os desafios da jovem na gestão
das despesas, com dicas descoladas
para a administração correta do dinheiro.
Composta por 13 episódios, a atração
com foco no público jovem, estrelada
pela atriz Raissa Venâncio, foi resultado de uma parceria entre AEF-Brasil e
TV Escola. O programa entrou no ar em
10 de agosto e, além da TV, também
foi transmitido pelos sites www.vidaedinheiro.gov.br e www.tvescola.org.br e
pelo canal do Ministério da Educação.

Do Tocantins para
as telas da TV
Exibido em agosto, em todas as plataformas da TV Escola, o Salto para o
Futuro contou com a presença de Wanessa Zavaresse, Secretária de Educação do Tocantins, e Claudia Forte, Superintendente da AEF-Brasil.
Dirigido à formação continuada de
professores e gestores da educação

básica, o programa destacou a experiência do estado do Tocantins, referência nacional no ensino de educação
financeira em sala de aula, em que
as escolas públicas de todo o estado
aplicam o tema de forma lúdica, por
meio de projetos interdisciplinares e
confere ao aluno o papel de agente
transformador em seu meio familiar.

Exemplo em rede nacional
Idealizado em parceria com a TV Escola, o programa Sua Escola, Nossa
Escola foi um dos destaques da programação em 2017. O projeto reuniu
experiências de sucesso desenvolvidas em escolas públicas do País, exibiu uma série especial sobre educação financeira.
Com episódios baseados nas experiências de escolas públicas de cinco cidades brasileiras – Macapá (AP),
Manaus (AM), Joinville (SC), Araguaína
e Palmas (TO), a série se propôs a sensibilizar a comunidade escolar para a
importância da Educação Financeira,
dando visibilidade a projetos já existentes e ajudando a multiplicar ações
bem-sucedidas na área.

Projeto Transmídia |
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o
jogo
da
Preparando
alunos para vida real
A missão de formar

o mestre
E

m 2017, foi dada a largada para a
Rede de Formação em Educação
Financeira. A AEF-Brasil fortaleceu suas alianças com universidades federais e Secretarias de Educação dos estados de Minas Gerais,
Tocantins, Paraíba e Rio Grande do Sul
para fomentar pesquisa e promover a
disseminação do conhecimento por
meio de publicações, produção de novos conteúdos aplicados em sala de
aula, entre outros formatos.
Referência no ensino de educação financeira no País, o estado de Tocantins sedia o primeiro polo de formação, inaugurado em 2017, com o apoio
da Secretaria de Estado de Educação,
Juventude e Esportes – TO. Dezenas
de professores já foram impactados
pelo curso de aperfeiçoamento para
professores e multiplicadores da
Rede Pública de Ensino, desenvolvido em parceria com a Universidade
Federal do Tocantins (UFT).
Promovidos em ambientes virtuais
de aprendizagem, em modalidade
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semipresencial ou EaD http://www.
vidaedinheiro.gov.br/ead/, os cursos
aliam teoria à prática e permitem a
troca de experiências e conhecimento. Consideram, essencialmente, a
formação para utilização do material
didático do Programa Educação Financeira nas Escolas, sua metodologia de aplicação e conteúdos abordados nos livros.
São compostos por ferramentas interativas, com o apoio de material
especializado, produzido pelo corpo
docente especialista em educação
financeira indicado pela AEF-Brasil,
professores e técnicos das Secretarias de Educação, além de especialistas das universidades federais.
Até o final de 2018, outros três polos
devem ser inaugurados: o de Minas
Gerais, em parceria com a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), o da
Paraíba, com a Universidade Federal
da Paraíba (UFPB) e o de Rio Grande
do Sul, com a Universidade Federal da
Fronteira Sul.

C

om lançamento previsto para o
segundo semestre de 2018, o
game de educação financeira,
criado pela AEF-Brasil em parceria com a TV Escola, é um dos
eixos do Ecossistema. Idealizada por uma equipe de profissionais
especializados no desenvolvimento
de soluções educacionais lúdicas, a
plataforma formada por minigames
utiliza a atração dos jogos eletrônicos
para criar atividades prazerosas, reter a
atenção dos alunos e incentivar o uso
consciente dos recursos financeiros.
A ferramenta oferece ao aluno a possibilidade de customizar seu avatar
com recursos relacionados à narrativa e experimentar determinadas situações que estimulam a tomada de
decisão com base em diferentes conceitos trabalhados nas aulas de educação financeira.
Em fase final de produção, o game
será testado inicialmente com jogadores experientes e, na segunda etapa de testes, em salas de aula, considerando, assim, gostos e percepções
do público-alvo. Somente após essa
avaliação minuciosa é que o jogo será
efetivamente direcionado às escolas
públicas onde será aplicado.

Apontada por educadores como uma das
alternativas mais eficazes na evolução do
aprendizado, o game em sala de aula é
capaz de atrair o interesse da criança,
apurar a memória, ampliar a capacidade
de entendimento de conteúdos e reduzir
o estresse. A criação do jogo eletrônico
de educação financeira será viabilizada
após uma série de estudos sobre o tema.
Equipes do Programa Educação Financeira nas Escolas identificaram o potencial dos jogos para disseminar os conceitos de educação financeira por meio de
uma linguagem lúdica.

Vejo com muito otimismo a
iniciativa da AEF-Brasil. É
uma grande oportunidade
para testar um recurso
que tem uma adesão
extraordinária no mundo
dos adolescentes. Unir esse
encanto a uma temática tão
importante quanto a educação
financeira é nosso alvo.
Cássia D’Aquino
Especialista em Educação Financeira

Nosso desafio é criar um jogo cativante, que estimule a curiosidade imediata.
No caso da educação financeira, tema que vincula o aprendizado à prática, o game
pode ajudar a simular diversas situações, preparando o jogador para a vida real.
Carlos Estigarribia
Especialista em games

Preparando alunos para o jogo da vida real |
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Educação
sobre rodas
R

esultado da parceria entre
a Associação de Educação
Financeira do Brasil e o Serasa Consumidor, braço da
Serasa Experian, o Projeto
Itinerante de Educação Financeira foi lançado em setembro, na
Praça da Sé, em São Paulo. O local foi
ponto de partida do caminhão de 15
metros de comprimento por 2,60 de
largura, com o objetivo de percorrer
mais de 18 mil km, em vários pontos
do País, oferecendo acesso gratuito
a serviços de consulta ao crédito e
promovendo a cidadania por meio da
educação financeira.

128 dias

de atendimento

210 dias

Pé na estrada e
cidadania no mapa

na estrada
+de 10.400 km

rodados

69.642
atendimentos

+de 400 professores

impactados

Além do atendimento sem custos à
comunidade, o projeto ofereceu formação em metodologia de educação
financeira para professores e educadores de escolas públicas. Os cursos
foram ministrados nas Secretarias Municipais de Educação e nas escolas
credenciadas pela AEF-Brasil.
A meta inicial é capacitar 500 professores de escolas públicas nas 43 cidades visitadas entre 2017 e 2018, de
norte a sul do país. Até dezembro de
2017 foram capacitados 415 professores em 14 municípios.
A iniciativa segue as diretrizes da
ENEF-Estratégia Nacional de Educação Financeira, que prevê ações gratuitas, atuação por meio de informação, formação e orientação, parcerias
com órgãos e entidades públicas e
instituições privadas.
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Apoiadores

A proposta de oferecer formação em
metodologia de Educação Financeira para
educadores e gestores da rede pública de
ensino age diretamente na raiz do problema da
inadimplência no País: o pouco conhecimento
das questões que envolvem a boa gestão do
orçamento doméstico. E nada melhor do que
levar a temática para a sala de aula, atuando
com crianças e jovens que são os principais
agentes de transformação de nossa sociedade.
Andréa S. Regina
Gerente de Sustentabilidade Corporativa
América Latina Serasa Experian

Educação sobre rodas |
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Educação Financeira para Adultos:

um projeto
transformador

C

riado sob as diretrizes da ENEF, o
Programa de Educação Financeira
para Adultos foi um dos protagonistas entre os projetos da AEF-Brasil em 2017. Voltado a aposentados com rendimentos de até dois
salários mínimos e a mulheres beneficiárias do Programa Bolsa-Família, o
Programa conduzido pela AEF-Brasil
impactou no total 7,7 mil pessoas, de
49 municípios, além do Distrito Federal, nas cinco regiões brasileiras.
Idealizado para reduzir a vulnerabilidade econômica e elevar as condições
de vida da população de baixa renda
no País, o projeto contou com o apoio
dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Social, além do patrocínio do BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento e da Citi Foundation.

2013 e 2014
Imersão no contexto dos beneficiários
Especialistas contratados pela AEFBrasil hospedam-se nas casas de um
grupo selecionado pela Associação para
acompanharem de perto as rotinas das famílias
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A mudança retratada em números

2014 e 2015

Desenvolvimento de protótipos
para a criação das tecnologias
As tecnologias sociais exclusivas desenvolvidas
pela AEF-Brasil incluem cofres, carteiras,
agendas e até uma telenovela. Os protótipos
são testados em três rodadas, em todo o País,
envolvendo os próprios beneficiários.

Aposentados que se
autodeclaram inadimplentes

A Avaliação de impacto do Programa de Educação Financeira
para Adultos, conduzida pela
AEF-Brasil e entregue no fim de
2017 aos Ministérios da Fazenda
e do Desenvolvimento Social, revelou significativa mudança no
comportamento dos envolvidos.
O mapeamento ajudou a identificar suas despesas e a transformar a forma de lidar com elas.

21%
15%
9%

Após serem sensibilizadas e
orientadas nas oficinas de educação financeira desenvolvidas
pela Associação, as mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família triplicaram a poupança para
enfrentar crises e emergências. O
valor médio mensal poupado saltou de R$ 12,40 para R$ 37,10.

Com a entrega das tecnologias sociais aos Ministérios, a expectativa é
que, em 2018, as ações de educação
financeira sejam disseminadas para
a totalidade dos beneficiários: mais
de 19 milhões de aposentados e
13,5 milhões de famílias que recebem o Bolsa-Família. A expectativa
é que a partir daí o programa se torne
política pública, realizada em todo o
Brasil, tornando-se acessível a todos
os cidadãos.
Ciclo 2

Aposentados de Baixa Renda

Resultados revelam
mudança de hábitos

O programa incluiu o mapeamento dos
públicos, a criação de 43 tecnologias
sociais inéditas, a realização de 556 oficinas de educação financeira em 21
municípios brasileiros, com técnicos
do governo, além da aplicação do projeto-piloto em municípios localizados
em todo o País.

O passo a passo do Programa
Ciclo 1

Voltado a aposentados com rendimentos de até dois salários mínimos
e a mulheres beneficiárias do o Programa Bolsa-Família, o Programa
conduzido pela AEF-Brasil impactou no total 7,7 mil pessoas, de 49
municípios, além do Distrito Federal, nas cinco regiões brasileiras

Antes

38%

27%
23%

Antes

Ciclo 3

Sistematização das
Tecnologias Sociais
Após a fase de testes,
uma versão final de todos
os protótipos é criada e
sistematizada, com intenso
trabalho de aperfeiçoamento
das tecnologias.

Depois da
intervenção

Beneficiárias do Bolsa-Família
Aumentou a poupança
ou reserva de dinheiro

O impacto foi bastante positivo
também entre os aposentados.
O Programa permitiu a redução
do número de inadimplentes de
21% para 9%. Após participarem
das oficinas, 91% passou a pagar
suas dívidas, número que antes
não passava de 77%.

2016

Simulado sem
intervenção

Simulado sem
intervenção

Depois da
intervenção

Ciclo 5
Ciclo 4

2016 e 2017
Projeto-Piloto e
Avaliação de Impacto
A ação passa por 21 municípios nas
cinco regiões brasileiras. Nesse período,
os públicos participam ativamente do
Programa por meio de oficinas
de educação financeira.

2017 e 2018
Disseminação
Com a entrega das tecnologias
sociais aos Ministérios da
Fazenda e do Desenvolvimento
Social, a proposta é que elas
atinjam 2,5 mil beneficiários
de cada público até 2018.

Educação financeira para adultos |
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Números da
Semana Enef 2017

+de 3 milhões
de pessoas impactadas

3.600 açÕeS

gratuitas
ações presenciais

e on-line
Membros do CONEF
reunidos com a Profª dra.
Annamaria Lusardi, em
cerimônia de abertura da
4ª edição da Semana ENEF

101 instituições

mobilizadas

Ações gratuitas para fortalecer

a cidadania
P

romovida pelo CONEF – Comitê
Nacional de Educação Financeira, a 4ª edição da Semana
ENEF aconteceu entre os dias 8 e 14
de maio de 2017 e atingiu mais de 3
milhões de pessoas em todo o País.
Com uma série de ações gratuitas com
foco em educação financeira de norte
a sul do Brasil, a Semana ENEF é realizada anualmente. A maratona de atividades programadas democratiza o
acesso às informações e contribui para
tornar os princípios básicos de finanças
e ativos mais conhecidos da sociedade em geral.
Em 2017, foram realizadas mais de
3,6 mil ações educacionais gratuitas
presenciais e on-line para disseminar a
educação financeira e previdenciária e
fortalecer a cidadania no País. A programação foi fruto da mobilização de
101 instituições.
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A cerimônia de abertura aconteceu
em São Paulo e contou com as presenças de autoridades, painéis temáticos sobre investimentos privados
em projetos educacionais e a educação financeira nas escolas. Um dos
destaques da programação foi a palestra com a profª dra. Annamaria Lusardi, uma das maiores autoridades
mundiais em educação e alfabetização financeira.

Educação financeira diz respeito a nossas
vidas. Não é apenas poupar ou investir.
Usamos finanças todos os dias, mais do
que imaginamos e muitas dessas decisões
são muito importantes e têm muitas
consequências para nosso futuro
Profª dra. Annamaria Lusardi*
Diretora acadêmica do Centro Global de Excelência
em Alfabetização Financeira da Escola de Negócios
da George Washington University

*Terceira pessoa da direita para a esquerda, na primeira fila

Educação Financeira

na mídia
O

s Programas e ações conduzidas pela
AEF-Brasil para disseminar a temática da
educação financeira em todo o País foram
destaque nas páginas dos principais jornais, revistas, telejornais e sites brasileiros ao longo deste ano. Foram conquistadas mais de 170
matérias na imprensa que impactaram mais de
78 milhões de pessoas. Caso estes espaços fossem pagos em forma de publicidade, o investimento corresponderia a 17 milhões de reais.

Resultados de destaque
O Programa de Educação Financeira para Adultos ganhou as páginas de Valor Econômico, da
Folha de S. Paulo, e a tela da TV, onde foi exibido
com destaque no quadro No Fim das Contas que
vai ao ar pela Globonews.
A Semana ENEF foi noticiada, em primeira mão,
por grandes veículos como Exame e O Globo. Outras grandes parcerias atraíram o interesse da imprensa, entre elas, o acordo com a TV Escola e
o Projeto Itinerante de Educação Financeira, que
mereceram cobertura da TV Globo - SPTV, Jornal
da Cultura, Correio Braziliense, UOL, além dos regionais Extra e O Dia.
As práticas adotadas por escolas públicas estiveram presentes em grandes mídias como O Estado de S. Paulo e os regionais Correio do Povo e
Conexão Tocantins.

Interação e mobilização de parceiros
Com o objetivo de fomentar o debate em torno da temática e de influenciar nas estratégias de desenvolvimento e expansão dos programas foi
criado, em 2017, um Grupo de Mentoria, formado por profissionais das
organizações apoiadoras e patrocinadoras da AEF-Brasil. O Grupo reúne
representantes de importantes instituições que movimentam a economia
brasileira como Itaú, Bradesco, Visa, Abecs e Serasa.

Educação financeira na mídia |
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Relatório dos auditores
independentes sobre as
demonstrações financeiras
KPMG Assurance Services Ltda.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone +55 (11) 3940 1500, Fax +55 (11) 3940 1501
www.kpmg.com.br
Aos Conselheiros e Administradores da Associação
de Educação Financeira do Brasil São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação de Educação Financeira
do Brasil “Associação”, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2017 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Educação Financeira do Brasil em 31 de dezembro de
2017, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
pequenas e médias Empresas.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
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das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Associação, de
acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a pequenas e médias empresas
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Associação
continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a admi-

nistração pretenda liquidar a Associação
ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião

sobre a eficácia dos controles internos
da Associação.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Associação a não mais se manter
em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 26 de abril de 2018.
KPMG Assurance Services Ltda.
CRC 2SP023228/O-4
Tatiana Torres Santos Silva
CRC 1SP238548/O-8
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
Ativo		
Nota
		
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
Adiantamentos
Despesas antecipadas
		
Total do ativo circulante
		
Imobilizado
5
Intangível
6
		
Total do ativo não circulante
		
Total do ativo		
PASSIVo		
		
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias e sociais
Outras contas a pagar
		
Total do passivo circulante
		
Patrimônio líquido 		
Patrimônio social
Superávit do exercício
		
Total do patrimônio líquido 			
		
Total do passivo e patrimônio líquido

2017

2016

2.250.508
12.099
771

1.273.224
36.323
732

2.263.378
58.460
10.620

1.310.279
47.512
8.527

Receitas ordinárias
Receitas de contribuições
Patrocínios
Outras Receitas
Total das receitas ordinárias
Trabalho voluntário

Nota

2017

2016

12
12

2.770.000
2.256.635
6.100
5.032.735

2.676.000
550.000
3.226.000

98.522
5.131.257

92.365

3j

3.318.365
69.080

56.039

2.332.458

1.366.318

Nota

2017

2016

7
8
9

26.275
311.800
63.340
4.698

2.206
255.971
52.199
58.590

406.113

368.966

11

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

997.352
928.993

997.352
-

1.926.345

997.352

2.332.458

1.366.318

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Despesas ordinárias
Despesas gerais e administrativas
Despesas com serviços
Despesas com pessoal
Despesas tributárias

13
14
15

(828.097)
(1.700.990)
(1.748.147)
(10.065)

(917.202)
(1.438.689)
(1.731.158)
(13.116)

(4.287.299)
(98.522)

(4.100.165)
(92.365)

745.436

(874.165)

248.543
(64.986)

301.547
(83.556)

Total do resultado financeiro

183.557

217.991

Superávit (Déficit) do exercício

928.993

(656.174)

Total das despesas ordinárias
Trabalho voluntário

3j

Superávit (Déficit) antes do
resultado financeiro liquido
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

16
16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
2017

2016

Superávit (Déficit) do exercício
Outros resultados abrangentes

928.993
-

(656.174)
-

Resultado abrangente total

928.993

(656.174)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
Patrimônio
social

Superávit
(Déficit)
acumulado

total

Saldos em 31 de dezembro de 2015
Déficit do exercício
Transferência para patrimônio social

1.653.526
(656.174)

(656.174)
656.174

1.653.526
(656.174)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Superávit do exercício

997.352
-

928.993

997.352
928.993

Saldos em 31 de dezembro de 2017

997.352

928.993

1.926.345

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício		
Ajustes por:
Depreciação e amortização
			
Variação nos ativos e passivos		
(Aumento)/redução nos ativos em:
Adiantamentos
Despesas antecipadas
			
(Redução)/aumento nos passivos em:
Fornecedores, obrigações tributárias
e outras obrigações sociais
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar
					
Caixa líquido oriundo das (utilizado
nas) atividades operacionais		
			
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
			
Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de investimento		
			
Aumento (Redução) do caixa
e equivalentes de caixa			
			
Demonstração do aumento (diminuição)
do caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de janeiro		
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Aumento (Redução) do caixa
e equivalentes de caixa			

2017

2016

928.993

(656.174)

20.153

13.830

24.224
(39)

(21.648)
(467)

35.210
55.829
(53.892)

8.293
25.049
(445.731)

1.010.478

(1.076.848)

(33.194)

(13.537)

(33.194)

(13.537)

977.284

(1.090.385)

1.273.224
2.250.508

2.363.609
1.273.224

977.284

(1.090.385)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às
demonstrações financeiras
(em milhares de reais)
1 Contexto operacional
A Associação de Educação Financeira
do Brasil 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:

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; Promover atividades educacionais na comunidade, em conjunto
com Associaçãos públicas e privadas;

ceira realizadas por outras Associaçãos;

h. Celebrar parcerias, convênio e contratos com Associaçãos 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;
nhecimentos técnicos e científicos que
digam respeito às áreas de atuação;

c. Apoiar e promover o desenvolvimento de programas de educação financeira em escolas publicas e privadas;

2. Base de preparação

res, 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;

c. Moeda funcional e
moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são
apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Associação e, também, a
sua moeda de apresentação.

dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são
classificados em diferentes níveis em
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas
de avaliação.

d. Uso de estimativas
e julgamentos

3. Principais políticas
contábeis

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para as
pequenas e médias Associaçãos, exige
que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.

As políticas contábeis descritas em
detalhes abaixo têm sido aplicadas de
maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

Estimativas e premissas são revistos de
uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
períodos futuros afetados.

k. Produzir e divulgar informações e co-

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.

d. Formar multiplicadores e educado-
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g. Avaliar iniciativas de educação finan-

a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis para as pequenas e médias empresas.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 26 de abril de 2018.

As informações sobre incertezas sobre
premissas e estimativas que possuam
um risco significativo de resultar em
um ajuste material dentro do próximo
exercício financeiro estão incluídas na
seguinte nota explicativa:
Nota explicativa nº 3d. Vida útil do ativo imobilizado.
Não há informações sobre julgamentos críticos referente as políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
e. Determinação do valor justo
Uma série de políticas e divulgações
contábeis da Associação requer a mensuração dos valores justos, para os ativos
e passivos financeiros e não financeiros.

f. Apoiar, fomentar e implementar

b. Base de mensuração

Questões significativas de avaliação
são reportadas para a Administração
da Associação.

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

As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico e valor justo por meio do resultado.

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Associação usa
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a. Instrumentos financeiros
(i) Ativos e passivos
financeiros não derivativos
A Associação reconhece os recebíveis
e depósitos inicialmente na data em
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são
reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual a Associação se
torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento.
A Associação possui os seguintes instrumentos financeiros não derivativos:
caixa e equivalentes de caixa, adiantamento a terceiros, fornecedores e
outras contas a pagar, os quais foram
classificados, respectivamente, como
empréstimos e recebíveis e passivos
mensurados pelo custo amortizado.
A Associação não efetua aplicações de
caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
(ii) Instrumentos
financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os
exercícios de 2017 e 2016, incluindo
operações de hedge.
b. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras com vencimento original de
três meses ou menos a partir da data
da contratação. As aplicações finan-
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ceiras possuem risco insignificante de
mudança de seu valor de mercado, e
são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo.
c. Outros ativos e passivos
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.
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.
d. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados
pelo custo histórico de aquisição ou
construção, deduzido de depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário.
(ii) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um
ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear
com relação às vidas úteis estimadas de
cada parte de um item do imobilizado.
As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são
as seguintes:
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
e comunicação
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Os métodos de depreciação, as vidas
úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício
financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
e. Intangível
Os ativos intangíveis adquiridos pela Associação e que têm vida úteis definidas
são mensurados pelo custo, deduzido
da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável.
Os softwares referem-se aos gastos
com licenças de programas e sistemas
de gestão da Associação.
A amortização é reconhecida no resultado pelo método linear baseada nas
vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes
estão disponíveis para uso. A vida útil
estimada para o período corrente e
comparativo são de 5 anos.
Método de amortização, vidas úteis e
valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e
ajustados caso adequado.
f. Redução ao valor recuperável
Ativos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado
pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência
objetiva de que tenha ocorrido perda
no seu valor recuperável. Um ativo
tem perda no seu valor recuperável
se uma evidência objetiva indica que
um evento de perda ocorreu após o
reconhecimento inicial do ativo, e que
10 anos
10 anos
5 anos

aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados que podem ser estimados
de uma maneira confiável.
A Administração da Associação não
identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão.
g. Provisões e passivos circulantes
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos,
variações monetárias incorridas até a
data do balanço patrimonial.
h. Demais ativos circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.
i. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre
aplicações financeiras.
As despesas financeiras abrangem,
basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.
j. Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Associação sem
Finalidade de Lucro, a Associação
valoriza as receitas com trabalhos voluntários dos membros integrantes de
órgãos da administração sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se
em consideração os montantes que a
Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado si-

milar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado
do exercício em contrapartida a despesas operacionais também no resultado
do exercício. Em 31 de dezembro de
2017 a Associação registrou o montante de R$ 98.522 (R$ 92.365 em 2016)
referente a trabalhos voluntários.
k. Apuração do resultado
O superávit (déficit) é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercícios.
As receitas da Associação são provenientes de doações e contribuições,
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.
l. Novas normas e
interpretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados
após 1º de janeiro de 2018 e não foram adotadas na preparação destas
demonstrações financeiras. Aquelas
que podem ser relevantes para a Associação estão mencionadas abaixo. A
Associação não planeja adotar estas
normas de forma antecipada.
IFRS 9 Financial Instruments
(Instrumentos Financeiros)
A IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos
para a classificação e mensuração de
instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito
para ativos financeiros e contratuais,
como também novos requisitos sobre
a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes
sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39.
A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º
de janeiro de 2018, com adoção an-

Resultados financeiros |

29

tecipada permitida somente para demonstrações financeiras de acordo
com as IFRSs. O impacto efetivo da
adoção da IFRS 9 nas demonstrações
financeiras da Associação em 2018
não pode ser estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos
financeiros que a Associação detiver
e da condições econômicas em 2018,
bem como de decisões e julgamentos contábeis que a Associação fará
no futuro. No entanto, a Associação
espera que os novos requerimentos
de classificação dos ativos e passivos
financeiros não terão impactos significativos na sua mensuração.
IFRS 15 – Receita de contrato
com clientes (Revenue from
Contracts with Customers)
A IFRS 15 (CP C47) introduz uma estrutura abrangente para determinar se
e quando uma receita é reconhecida,
e por quanto a receita é mensurada.
A IFRS 15 substitui as atuais normas
para o reconhecimento de receitas,
incluindo o CPC 30 Receitas, CPC 17
Contratos de Construção e a CPC 30
Interpretação A (IFRIC 13) Programas
de Fidelidade com o Cliente.
Este pronunciamento deverá ser aplicado para períodos anuais com início
em ou após 1º de janeiro de 2018. A Associação não concluiu as análises dos
efeitos da adoção desta norma, porém
não são esperados efeitos relevantes
da adoção desta norma nas Demonstrações Financeiras.
IFRS 16 Leases (Arrendamentos)
A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06
Operações de Arrendamento Mercantil

4. Caixa e equivalentes de caixa

e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27)
Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações
financeiras de acordo com as IFRSs e
apenas para Associaçãos que aplicam
a IFRS 15 (CPC 47) Receita de Contratos com Clientes em ou antes da data
de aplicação inicial deste. A IFRS 16
introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um
arrendatário reconhece um ativo de
direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um
passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções
estão disponíveis para arrendamentos
de curto prazo e itens de baixo valor.
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é,
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros
ou operacionais.
A Associação não efetua operações de
arrendamento, não havendo assim impacto nas Demonstrações Financeiras.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a
todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para Associaçãos que divulgam
as suas demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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2016

1.888
59
2.248.561

300
2
1.272.922

2.250.508

1.273.224

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a investimentos de liquidez imediata, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa
e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e são remunerados a uma taxa de 98% a 100% do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI).

5. Ativo imobilizado

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática

Líquido
2017
2016

Taxas anuais
de depreciação

Custo

Depreciação
acumulada

10%
10%
20%

46.041
6.749
69.946

(24.537)
(2.295)
(37.444)

21.504
4.454
32.502

26.108
2.015
19.389

122.736

(64.276)

58.460

47.512

As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e 2016 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Movimentação de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017
movimentação do custo

Saldo em
31/12/2016

adições

baixas

Saldo em
31/12/2017

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática

46.041
3.260
44.200

3.489
25.746

-

46.041
6.749
69.946

Total

93.501

29.235

-

122.736

Saldo em
31/12/2016

adições

baixas

Saldo em
31/12/2017

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática

(19.933)
(1.245)
(24.811)

(4.604)
(1.050)
(12.633)

-

(24.537)
(2.295)
(37.444)

Total

(45.989)

(18.287)

-

(64.276)

47.512

10.948

-

58.460

movimentação
da depreciação

Saldo líquido

30

2017
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Movimentação de 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016
movimentação do custo

Saldo em
31/12/2015

adições

baixas

Saldo em
31/12/2016

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática

46.041
1.971
33.586

1.289
10.614

-

46.041
3.260
44.200

81.598

11.903

-

Total

93.501

movimentação
de amortização

Saldo em
31/12/2016

adições

baixas

Saldo em
31/12/2017

Marcas e patentes
Softwares

(1.804)

(1.866)

-

(3.670)

Total

(1.804)

(1.866)

-

(3.670)

8.527

2.093

-

10.620

Saldo líquido

Movimentação de 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016
movimentação
da depreciação

Saldo em
31/12/2015

adições

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática

(15.329)
(636)
(17.252)

(4.604)
(609)
(7.559)

-

(19.933)
(1.245)
(24.811)

Total

(33.217)

(12.772)

-

(45.989)

Saldo líquido

48.381

(869)

-

47.512

baixas

Saldo em
31/12/2016

6. Intangível

Marcos e patentes
Softwares

Amortização
acumulada

Líquido
2017
2016

Taxas anuais
de amortização

Custo

20%

4.629
9.661

(3.670)

4.629
5.991

4.629
3.898

14.290

(3.670)

10.620

8.527

Saldo em
31/12/2015

adições

baixas

Saldo em
31/12/2016

Marcas e patentes
Softwares

4.629
4.068

1.634

-

4.629
5.702

Total

8.697

1.634

-

10.331

movimentação
de amortização

Saldo em
31/12/2016

adições

baixas

Saldo em
31/12/2016

Marcas e patentes
Softwares

(746)

(1.058)

-

(1.804)

Total

(746)

(1.058)

-

(1.804)

Saldo líquido

7.951

576

-

8.527

movimentação do custo

7. Obrigações trabalhistas
As movimentações do custo e da amortização do intangível nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e 2016 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Movimentação de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017

Provisão de férias e encargos sociais
Provisão de bonificações

Saldo em
31/12/2016

adições

baixas

Saldo em
31/12/2017

Marcas e patentes
Softwares

4.629
5.702

3.959

-

4.269
9.661

Total

10.331

3.959

-

14.290

movimentação do custo
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2017

2016

168.521
143.279

108.213
147.758

311.800

255.971
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8. Obrigações tributárias e sociais

IRRF sobre salários
INSS
FGTS
Débitos sociais Lei 10.833
IRRF de terceiros
PIS sobre salários
COFINS sobre rendimento
de aplicações financeiras

2017

2016

27.621
23.577
9.712
535
173
1.214
508

牥捲㬨ে20.365
18.048
7.136
3.871
1.250
892
637

63.340

52.199

2017

2016

4.698
-

18.790
37.484
2.316

4.698

58.590

9. Outras contas a pagar

Alugueis
Serviços de terceiros
Serviços contabilidade

10. 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 ou divulgação de contingências nas demonstrações contábeis
findas em 31 de dezembro de 2017 e
de 2016.

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da Associação e que
serão determinadas pela Assembléia
Geral especialmente convocada para
este fim.

Remuneração da Administração
De acordo com o estatuto social da Associação os membros dos órgãos da
Associação não serão remunerados.

Contribuições associativas
Patrocinios
Outras receitas

2017

2016

2.770.000
2.256.635
6.100

2.676.000
550.000
-

5.032.735

3.226.000

2017

2016

138.334
94.916
93.968
79.931
74.857
56.373
55.138
33.899
31.065
29.995
21.815
21.545
20.153
13.363
10.387
8.922
3.874
3.602
1.980
33.981

136.544
186.235
130.732
30.142
44.581
50.264
43.219
39.741
37.207
23.565
22.915
20.785
19.205
13.830
21.474
4.922
7.470
13.021
20.017
20.447
30.886

828.097

917.202

2017

2016

1.603.960
35.480
31.957
12.400
5.831
2.040
7.281
2.041
-

1.337.766
29.638
28.247
17.376
8.000
7.982
7.554
1.500
626

1.700.990

1.438.689

13. Despesas gerais e administrativas

Transporte aéreo
Despesas com eventos
Impressão de material de comunicação
Despesas com comunicação de mídias sociais
Manutenção de sites
Alugueis de imóveis
Transportes terrestres
Despesas com fotografia
Viagens e estadias
Telefone
Alimentações
Despesas de condomínio
Despesas com copa e cozinha
Depreciação e amortização
Despesa com material de escritório
Manutencao e reparos
I.P.T.U.
Criação edição e diagramação
Correios e postagens
Site desenvolvimento e conteúdo
Outras despesas

11. Patrimônio Líquido
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.
No caso de dissolução da Associação,
o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra, ou outras pessoas
jurídicos sem fins econômicos, qualificadas nos termos da Lei no 9.790/99,
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Todo o patrimônio e receitas da Associação deverão ser investidos nos
seus objetivos institucionais, sendo
vedada a distribuição de qualquer
parcela de seu patrimônio ou receita
a qualquer titulo, entre os associados,
benfeitores, dirigentes, conselheiros
ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, ressalvados os gastos despendidos e bens necessarios ao seu funcionamento administrativo.

12. Receitas de contribuições
As receitas da Associação são compostas, pelas receitas de patrocínio e contribuições efetuadas por seus associados:

14. Despesas com serviços

Consultoria administrativa
Serviços audiovisuais e fotográficos
Serviços de contabilidade
Consultoria jurídica
Serviços de auditoria
Serviços de revisão de textos
Outros serviços pessoa juridica
Serviços de motoboy
Serviços de tradução de textos
Processamento de dados
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15. Despesas com pessoal

18. Instrumentos financeiros

Salários
INSS
Assistência médica
Férias
Bonificações
Programa de alimentação ao trabalhador
FGTS
13o salário
PIS sobre folha de pagamento
Mão de obra estagiários
Seguro de vida em grupo
Vale transporte
Previdência privada
Saúde ocupacional
Indenizações e aviso prévio
Auxilio creche
Premio e gratificações
Estacionamento - funcionários

2017

2016

797.316
281.025
137.330
116.919
106.527
101.993
87.363
83.655
10.920
9.283
7.199
4.281
3.751
585
-

726.317
246.052
186.863
113.203
109.857
81.340
123.923
73.980
9.540
1.800
6.785
2.913
11.655
1.051
26.631
4.248
3.800
1.200

1.748.147

1.731.158

A Associação mantém operações com
instrumentos financeiros não derivativos onde, os resultados obtidos, são
consistentes com as expectativas da
Administração e as transações com
instrumentos financeiros são reconhecidas no resultado. A Associação não
possui políticas ou estratégias específicas para gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a Administração entende que não existe risco
significativo de perdas associados a
esses instrumentos. A Associação não
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco.
ATIVOS
Caixa e bancos
Adiantamentos
Aplicações financeiras

Classificação dos
instrumentos financeiros
Exceto pelas aplicações financeiras,
que são classificadas como valor justo pelo resultado, os demais instrumentos financeiros existentes em 31
de dezembro de 2017 e 2016 , sendo
eles, adiantamentos, fornecedores e
outras contas a pagar estão classificados como empréstimos e recebíveis e
outros passivos financeiros.
A classificação dos instrumentos financeiros não derivativos está apresentada
no quadro a seguir e não existem instrumentos financeiros diferentes de caixa
classificados em outras categorias:

2017

2016

classificação

1.947
12.099
2.248.561

302
36.323
1.272.922

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis
Valor justo por meio de resultado

(26.275)
(4.698)

(2.206)
(58.590)

Outros passivos financeiros
Outros passivos financeiros

2.231.634

1.248.751

PassIVOS

16. Resultado Financeiro

Rendimento de aplicações
Descontos obtidos
Variação cambial ativa

2016

245.743
2.707
93

301.381
166
-

248.543

301.547

2017

2016

Despesas bancárias
IRRF sobre receita fiananceira
Outras despesas financeiras

(10.881)
(48.179)
(5.926)
(64.986)

(4.016)
(79.118)
(422)
(83.556)

Resultado financeiro

183.557

217.991

17. Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c”
da ITG 2002 (R1) - Associação sem
finalidade de lucros, a Associação
apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os
exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e 2016:
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Fornecedores
Outras contas a pagar
Total

Valor justo
Não existem diferenças entre valores
de mercado e os valores registrados
na contabilidade.

Instrumentos
financeiros derivativos
A Associação não detém instrumentos
financeiros derivativos para proteger
riscos relativos à variação cambial.

Instrumentos financeiros
“Não derivativos”

• ISSQN (Imposto sobre Prestação
de Serviços de Qualquer Natureza)

Todos os ativos financeiros “não derivativos” (incluindo os ativos designados
pelo valor justo por meio do resultado)
são reconhecidos inicialmente na data
da negociação na qual o Associação se
torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento.

COFINS (Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social) sobre as receitas próprias.

O CPC 38 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração esta-

• IRPJ
(Imposto de renda da Pessoa Jurídica)
• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

belece uma hierarquia de três níveis
para o valor justo, a qual prioriza as
informações quando da mensuração
do valor justo pelo Associação, para
maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O CPC 40
descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo:
Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos
idênticos ou passivos;
Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde
os preços cotados(não ajustados) são
para ativos e passivos similares, em
mercados não ativos, ou outras informações que estão disponíveis e que
podem ser utilizadas de forma indireta
(derivados dos preços);
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Nível 3 - Informações indisponíveis em
função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos.
O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Associação está classificado como Nível 2.

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Associação incorrer em perdas decorrentes de
contribuições a receber decorrentes da
falha dos contribuintes em cumprir com
suas obrigações. O risco é basicamente
proveniente das contas a receber de cartão de crédito proveniente de doações.

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco da Associação
encontrar dificuldades em cumprir com
as obrigações associadas com seus
passivos financeiros que são liquidados
com pagamentos à vista ou com outro
ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez é de
garantir, o máximo possível, que sempre
tenha liquidez suficiente para cumprir
com suas obrigações ao vencerem, sob
condições normais e de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou com risco
de prejudicar a reputação da Associação.

Risco de mercado
As políticas de gestão de riscos da
Associação incluem, entre outras, o
desenvolvimento de estudos e análises econômico-financeiras que avaliam o impacto de diferentes cenários
nas posições de mercado, e relatórios que monitoram os riscos a que
estamos sujeitos.
A Associação mantém constante mapeamento de riscos, ameaças e oportunidades, com base na projeção dos
cenários e seus impactos nos resultados da Associação.

Análise de sensibilidade
dos instrumentos financeiros
A Associação elaborou um quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, que
demonstra os riscos que podem gerar
impactos no resultado e patromônio da
Associação, com cenário mais provável
segundo avaliação efetuada pela Administração em conjunto com os seus
consultores externos, considerando
um horizonte de doze meses. Adicionalmente, dois outros cenários foram
demonstrados, a fim de apresentar
25% e 50% de deterioração na variável
de risco considerada, respectivamente
(cenários I e II)

Saldo contábel em
dezembro de 2017

Cenário
Provável (a)

Cenário I
(b)

Cenário II
(c)

Aplicações financeiras

2.248.561

154.926

116.194

77.463

Total dos ativos em CDI

2.248.561

154.926

116.194

77.463

6,89%

6,89%

5,17%

3,45%

(a) Variação da taxa atual para o denário mais provável estimado.
(b) Variação do cenário atual para o cenário de deterioração de 25%.
(c) Variação do cenário atual para o cenário de deterioração de 50%.

Claudia Márcia de Jesus Forte
Superintendente
José Carlos de Moraes Pinto
CRC 1SP 061813/O-2
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