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1

Mensagem ao
Instrutor

Você é uma peça-chave nesse processo de educação
e empoderamento financeiro!

O

Brasil é referência no mundo em programas de
transferência de renda, voltados principalmente
à mulher e à família. Para que esse aumento de
renda se traduza em melhoria das condições de vida dos
beneficiários, é importante apoiar essas famílias na gestão
do seu orçamento. Nesse contexto, o Programa Futuro
na Mão: dando um jeito na vida financeira foi desenvolvido com o intuito de ajudar as mulheres beneficiárias
do Programa Bolsa Família a reconhecerem sua situação
financeira, se planejarem e transformarem alguns hábitos
financeiros, na busca de concretizar os objetivos de curto,
médio e longo prazo individuais e familiares.

Você deve estar se perguntando:

O que eu tenho
a ver com isso?

Essa iniciativa tem como foco as beneficiárias do Programa Bolsa Família, mas ele não existe sem você, Instrutor
de Educação Financeira. Sua proximidade com essas
mulheres e com a realidade que as cerca é essencial para
4
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o sucesso deste Programa. Você pode ajudar diversas
famílias da sua região a transformar sua vida financeira.

Procure entender o material detalhadamente. Ao longo
das Oficinas busque construir uma relação próxima com
essas mulheres e evite julgá-las pelas suas escolhas ou
dúvidas. Sua postura é essencial para quebrar algumas
barreiras, afim de que elas se abram para as reflexões,
conceitos trabalhados e para o uso das ferramentas propostas em seu dia a dia.
Confie no poder de mudança de cada uma, compreendendo suas particularidades e abrindo espaço para a
troca de aprendizado. Ajude-as a encontrar alternativas
que as impulsione a uma efetiva mudança de hábitos
financeiros e a uma maior consciência e controle do seu
orçamento familiar.
Você tem um papel fundamental na multiplicação do conhecimento e no estímulo dessa mudança. Contamos com
a sua colaboração e dedicação, afinal, grandes mudanças
começam com pequenas ações!

FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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2

Quem somos

A Associação de Educação Financeira - AEF-Brasil
é uma organização sem fins lucrativos que coordena e
executa ações da Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF. A ENEF foi criada através da articulação de oito órgãos e entidades governamentais e quatro
organizações da sociedade civil, que juntos integram o
Comitê Nacional de Educação Financeira - CONEF.

Representantes da sociedade civil:
• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais - ANBIMA;
• BM&FBovespa;
• Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais - CNseg;
• Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN.
A ENEF foi instituída como política de Estado de caráter
permanente e tem como finalidade:

Fortalecer a
cidadania

O CONEF é formado por oito órgãos e entidades de Governo e quatro organizações da sociedade civil.
Órgãos do Governo:
• Banco Central do Brasil;
• Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
• Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC;
• Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
• Ministério da Justiça;
• Ministério do Trabalho e Previdência Social;
• Ministério da Educação;
• Ministério da Fazenda.

6
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Aumentar
a eficiência
e solidez
do sistema
financeiro

enef

Disseminar
a educação
financeira e
previdenciária

Promover a tomada de
decisões financeiras
conscientes e autônomas
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As principais diretrizes da ENEF são:

Atuar com
informação,
orientação e
formação.

Gratuidade das
ações e prevalência
do interesse do
público.

de vida de populações de baixa renda em comunidades
ao redor do mundo. Educação e inclusão financeira estão
dentro de sua área de atuação, na busca de apoiar: o
desenvolvimento de produtos financeiros adequados às
populações de baixa renda, o aumento das oportunidades de acesso ao capital financeiro e comportamentos
financeiros mais positivos.
Gestão
centralizada,
atividades
descentralizadas.

Uma das iniciativas da ENEF é o Programa de Educação Financeira para Adultos, que tem como objetivo
contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer
e apoiar ações que ajudem a população adulta a tomar
decisões financeiras mais autônomas e conscientes.

O Futuro na mão: dando um jeito na vida financeira,
é um dos programas da ENEF, desenvolvido em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, com foco nas beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Seu desenvolvimento contou com o apoio das duas instituições citadas a seguir:

Fundo Multilateral de Investimento - FUMIN, é um
membro do grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Seu trabalho consiste em dar suporte
ao crescimento econômico para a redução de pobreza
na América Latina e Caribe. Como parte de sua missão,
o FUMIN atua como um laboratório de desenvolvimento
– de modo a experimentar e lançar soluções pioneiras.
Também busca avaliar e compartilhar mundialmente as
lições aprendidas nos projetos que apoia e financia.

Para maiores informações, consulte:
www.vidaedinheiro.gov.br
www.aefbrasil.org.br
www.previdencia.gov.br
www.citigroup.com/citi/foundation
www.fomin.org
www.iadb.org

Citi Foundation, uma fundação do Citi Group que trabalha na promoção do progresso econômico e da melhoria
8

Guia | instrutor

GuiaDoInstrutor_0604.indd 8-9

FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA

9

07/04/16 23:19

3

Futuro na Mão:
dando um jeito na
vida financeira

Além deste Programa promover um espaço de aprendizagem sobre temas e desafios relacionados à vida financeira, oferece ferramentas concretas para a gestão do
orçamento familiar, a partir de 3 eixos: criação de reservas, o planejamento financeiro e controle de dívidas.

É um Programa que oferece informações, conteúdos e
ferramentas de Educação Financeira com o propósito de
auxiliar as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família na gestão do seu orçamento, para que possam tomar
decisões financeiras mais autônomas e conscientes.
Este Programa é formado por 3 Oficinas de Educação
Financeira, que utilizam uma abordagem lúdica e prática,
para que essas mulhers se sintam capazes de se planejar e de se organizar para satisfazer as necessidades e
os objetivos de sua família, a curto, médio e longo prazo.
Para desenvolvê-lo, viajamos para todas as regiões do
Brasil e elaboramos o conteúdo e os materiais com a
participação de mais de 2 mil mulheres beneficiárias do
Programa Bolsa Família e aproximadamente 200 funcionários dos Centros de Referência da Assistência
Social - CRAS. É uma iniciativa inovadora por engajar
os beneficiários na co-criação das metodologias de
Educação Financeira, de modo que sejam adequadas
às suas realidades.

10
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Saiba um pouco sobre o
Programa Bolsa Família

42,2% são

Podem receber o benefício:

92%

Famílias em
situação de
pobreza e extrema
pobreza com renda
per capita de até

R$ 154

reais por mês

e chefes de suas
famílias
dos titulares são
mulheres, das quais

E que tenham em sua composição
gestantes, nutrizes (mães que
amamentam), crianças ou
adolescentes entre 0 e 17 anos.

das famílias
do Brasil

54% retiraM o
benefício em
Lotéricas
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por mês

87%

são
destinados a gastos
com alimentação

do benefício

70% dos beneficiários
20% dos beneficiários

não teve nenhuma instrução
Sobre essas famílias:

Famílias

têm em média
2 filhos

Fonte: veja Capítulo 7: Referências
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165

R$

não possuem Ensino
Fundamental completo
Delas, 19% estão
bancarizadas e

20%

Valor médio
do benefício é de

Em média,

números gerais:

13,9 milhões de
famílias beneficiadas,
o que representa

mães solteiras

Empréstimo

usado como
complemento
de renda

Dificuldade de
inserção no
mercado de
trabalho

A maioria possui
fontes de
renda muito
variáveis
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o que é

14

o que não é

Programa de 3 Oficinas
de Educação Financeira
para beneficiárias do
Programa Bolsa Família,
com foco no aprendizado
em grupo e em exercícios práticos.

Reunião ou palestra
isolada.

Oficinas de troca de
experiências, introdução de conceitos básicos e de ferramentas
para o dia a dia.

Oficinas para dizer
à mulher como ela
deve usar seu dinheiro ou para fazer propaganda e oferecer
produtos financeiros.

Momento de julgar
as escolhas e a
situação financeira
daquela família.

Momento para empoderar
a beneficiária e encorajá-la a melhorar suas
condições de vida.

Momento de verificação
dos dados financeiros
ou de exclusão desta
família do Programa
Bolsa Família.
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Como funciona

O programa

Momento de reflexões sobre escolhas financeiras e
de identificação de formas
de aplicar os conceitos no
dia a dia.
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O Programa Futuro na Mão: dando um jeito na vida
financeira é composto por 3 Oficinas, cada uma delas
aborda um conteúdo específico de Educação Financeira
e pretende desenvolver um hábito financeiro que contribua de forma direta para melhorar a gestão do orçamento familiar.

As Oficinas
As Oficinas devem acontecer na ordem estabelecida a
seguir, pois formam um processo único e dinâmico, que
visa facilitar a compreensão do conteúdo pelas participantes e propiciar mudanças de comportamentos financeiros, que se incorporados no dia a dia podem se constituir como novos hábitos financeiros. Cada uma possui
atividades e ferramentas específicas, descritas a seguir:

FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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Oficina 1
Cofrinhos da Família

Oficina 3
Carteira da Família

A primeira Oficina tem como objetivo
fazer o grupo refletir e trocar ideias sobre:
imprevistos do dia a dia, importância de
se criar reservas com diferentes prazos e
a possibilidade de juntar dinheiro a partir
do troco. Nesta Oficina, é entregue o kit Cofrinhos da
Família, que incentiva a formação de 3 tipos de reservas,
para que as mulheres e suas famílias possam guardar
dinheiro com diferentes propósitos: ajuda para o dia a
dia, emergências e objetivos da família.

Tem como objetivo ajudar as mulheres a
compreenderem conceitos básicos relacionados a dívidas, por meio de histórias
educativas. Nesta Oficina, cada participante recebe uma Carteira da Família,
um meio para facilitar que toda entrada e saída de dinheiro sejam registradas no ato. Este controle é importante para que as mulheres consigam tomar decisões
mais informadas e conciliar os desejos e necessidades
individuais e familiares.
CARTEIRA
DA FAMÍLIA

Oficina 2
Agenda da Família
O objetivo da segunda Oficina é explicar alguns conceitos básicos de gestão e planejamento do orçamento familiar, através de
exemplos que sejam fáceis de ser
usados no dia a dia. O material trabalhado
é a Agenda da Família, que ajuda a beneficiária visualizar sua situação financeira. Além disso, a Agenda da
Família é um meio para que as mulheres planejem e
controlem o uso do seu dinheiro.
AGENDA
DA FAMÍLIA

16
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KIt Do INstrutor

guIas DE aplICação

Instrutor, a pasta que recebeu é o kit com todos os materiais que você precisará para realizar as Oficinas do Programa Futuro na Mão: dando um jeito na vida financeira.
Nela você encontra:
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Os Guias de Aplicação são
os roteiros de cada uma das
3 Oficinas, que vão orientar
você, Instrutor, na realização
das atividades.

FUTURO
NA MÃO:

APLI

CAÇÃ

FUTU

RO

O

NA

MÃO

: DAND

Para começar, sugerimos que
você leia, estude e siga este material com atenção, antes
de aplicar cada Oficina.
O UMA

DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA

JEITO

NA

VIDA

FINAN

CEIR

A

APOIO:

2
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guIa Do
INstrutor

CalCulaDora

PENSÃO

TRABALHO POR
CONTA PRÓPRIA

VENDA DE
PRODUTOS

BICOS

BELEZA

FAMÍLIA E
COMUNIDADE

AJUDA DA
FAMÍLIA

SALÁRIO

DE

BENEFÍCIO
DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA

INICIATIVA:

OUTROS
BENEFÍCIOS

ONDE
MEU DINHEIRO

PARA ONDE

VEM

MEU DINHEIRO

VAI

COORDENAÇÃO:

PATROCÍNIO:

DÍVIDAS

MORADIA

1

ALIMENTAÇÃO

LAZER
SAÚDE

OFICINA
COFRINHOS
DA FAMÍLIA

TRANSPORTE

TROCO
COFRINHO
AJUDA PARA
O DIA A DIA

COFRINHO
EMERGÊNCIAS

APOIO:

GUIA DE APLICAÇÃO
1

OFICINA 1 | COFRINHOS DA FAMÍLIA

POUPANÇA

COFRINHO
OBJETIVOS
DA FAMÍLIA

2
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ofICINa 1

CofrINhos Da faMÍlIa

trIlha Do
DINhEIro

INICIATIVA:

2

AGENDA
DA FAMÍLIA

OFICINA
AGENDA
DA FAMÍLIA

APOIO:

GUIA DE APLICAÇÃO
1

OFICINA 2 | AGENDA DA FAMÍLIA

2
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guIa DE aplICação
ofICINa 2

agENDa Da faMÍlIa

b. perGuntas para o Grupo
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Se no fim do mês sobrar
dinheiro em um envelope,
guarde em outro onde faltou.

DÍVIDAS

CARTÃO
DE CRÉDITO

Se precisar pagar uma conta, tire o
dinheiro que precisar do envelope e
coloque na carteira. Depois de pagar,
anote quanto gastou.

2

Ao pagar as contas, se
À VISTA
sobrar um troco, deposite
no cofrinho!

3

Se acontecer algum imprevisto, o cofrinho da
emergência pode te socorrer! Retire o dinheiro
e guarde no envelope do gasto que precisar pagar.
INICIATIVA:

COORDENAÇÃO:

FIADO

DÍVIDA
DIMINUI

APOIO:

PATROCÍNIO:

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

COORDENAÇÃO:

Fundo

APOIO:

EMPRÉSTIMO

R$450

DÍVIDA

PAGAR EM DIA

Multilateral

Membrode Investimento
do Grupo
BID

PARA
DINHONDE
EIRO MEU
VAI

R$600
INADIMPLÊNCIA

AUMENTA
PAGA A MAIS
PODE PEDIR
DESCONTO

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

1
INICIATIVA:

17/3/16 13:12
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ofICINa 3
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R$450

MEU
DE ONDE
VEM
DINHEIRO

R$150

APOIO:

PATROCÍNIO:

O:

de Investimento
Fundo Multilateral do Grupo BID
Membro

APOIO:

MICROCRÉDITO
PESSOAL / PRODUTIVO

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

VALOR
FINAL
PAGO

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

COORDENAÇÃO:

PATROCÍNI

PATROCÍNIO:

12x
R$50

DÍVIDAS

APOIO:

PATROCÍNIO:

APOIO:

PATROCÍNIO:

INICIATIVA:

GUIA | INSTRUTOR

%

PARCELADO
COM JUROS

CREDIÁRIO

PAGAMENTO
DO MÍNIMO
DA FATURA

DÍVIDAS

CARTÃO DE
CRÉDITO / LOJA

PARCELAS

INICIATIVA:

18

PARCELADO

PAGAMENTO
TOTAL
EM DIA

NECESSIDADES
BÁSICAS

NESSA
HORA
5

COORDENAÇÃO:

ÇÃO:

CARTEIRA
DA FAMÍLIA

7
DIA DE PAGAMENTO
OUTROS
DA FATURA GASTOS

SAI
CARO 1COMO FICAM NOSSAS CONTAS
AS APARÊNCIAS
1x
3x
QUANDO ESTAMOS ENDIVIDADOS:
ENGANAM
MUITA CALMA R$450 R$150

Se sobrar um troco em um
envelope e não precisar dele para outra
conta deposite no cofrinho!

INICIATIVA:

GuiaOficina3CarteiraDaFamilia.indd 1

COORDENA

COORDENAÇÃO:

COFRINHO
EMERGÊNCIAS

4

GUIA DE APLICAÇÃO
FUTURO NA MÃO: DANDO UMA JEITO NA VIDA FINANCEIRA

RESERVAS

MORADIA

1

3

OFICINA
CARTEIRA
DA FAMÍLIA

INICIATIVA:

INICIATIVA:

NECESSIDADES
BÁSICAS

3
É MELHOR
PREVENIR
2
O BARATO
QUE REMEDIAR

COORDENAÇÃO:

APOIO:

PATROCÍNIO:

a. como aplicar
São as orientações de como você deve explicar o conteúdo ou introduzir as atividades. Quando se sentir à vontade
com o conteúdo e com a abordagem, você poderá incrementar com exemplos do contexto local e do cotidiano das
participantes de cada grupo.

COORDENAÇÃO:

PATROCÍNIO:

Os 3 Guias de Aplicação têm a mesma estrutura e estão organizados da seguinte forma:

NOME
SUJO

Fundo Multilateral de Investimento
Membro do Grupo BID

5 CartazEs

CartEIra
Da faMÍlIa

São perguntas que você deve usar para incentivar a participação das mulheres e criar espaços de diálogo com o
grupo. Esses momentos são indispensáveis para que as
participantes possam expressar dúvidas sobre o conteúdo ou mesmo compartilhar experiências. Desta forma, as
participantes interagem e exemplos práticos surgem das
FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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experiências delas mesmas. É uma forma potente para
sedimentar o conteúdo aprendido. Após cada pergunta,
colocamos as respostas esperadas.
Desta forma, você pode ir medindo se o grupo está
acompanhando as reflexões e entendendo as orientações. Você mesmo pode usar essas respostas para reforçar os conceitos e uso das ferramentas, caso o grupo
não interaja ou não esteja entendendo o conteúdo.

c. Dicas para o Instrutor
As dicas servem para ajudá-lo durante a atividade. Tanto para indicar ações necessárias quanto para
lembrar pontos importantes ou momentos que requerem
atenção especial.

Além de usar as dicas nas atividades, você pode:
• Compartilhar com colegas e outras pessoas;
• Incluir uma mensagem de Educação Financeira
antes de outra atividade;
• Imprimir e colar as dicas em espaços do CRAS,
nos quais muitas pessoas circulam.

e. dúvidas frequentes
Nesta seção, colocamos algumas das dúvidas
que podem surgir com frequência durante as atividades.
Abaixo de cada pergunta, você encontra sugestões de
respostas que pode dar para as participantes. Leia esse
conteúdo antes da atividade para ter a resposta na ponta
da língua ou consulte o Guia de Aplicação de cada Oficina, se não souber responder alguma dúvida.

d. Dicas de Bolso
São dicas de economia que podem ser usadas
como exemplos durante as atividades. Elas servem para
ajudar as pessoas a visualizar formas práticas de economizar e a entender que grandes mudanças podem começar com pequenas ações! Muitas vezes, trazer dicas
simples e exemplos reais pode ajudar as participantes a
enxergar a possibilidade de iniciar uma mudança. Use e
abuse das dicas para motivar as beneficiárias.
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Vale ressaltar que, caso você não lembre ou não saiba a
resposta, seja transparente e diga que irá se informar e
voltará com a resposta no próximo encontro. Com Educação Financeira não se brinca, pois informações erradas
podem levar a escolhas equivocadas.

f. Glossário
Cada Guia de Aplicação tem uma lista dos conceitos trabalhados na Oficina. Caso queira entender melhor esses
conceitos ou tenha dúvidas, basta procurar pelos termos
no item Glossário ao final deste Guia do Instrutor.
FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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Como preparar as Oficinas

Duração do programa

Defina as datas

Veja abaixo o tempo de duração sugerido do Programa,
e o tempo recomendado:

Antes de convidar ou convocar as
mulheres beneficiárias do Programa
Bolsa Família, a fim de formar o grupo
de participantes do Programa, sugerimos que você defina as datas e horários das 3 Oficinas, que devem ser realizadas de forma
sequencial, durante 3 semanas seguidas.

frequência
ideal
convocação

2

semanas

Como se trata de uma sequência de Oficinas, é importante que tanto você como as participantes se programem.
Atente para a duração do Programa. As Oficinas devem
acontecer semanalmente, por 3 semanas seguidas.

Oficina 1
cofrinhos
da família

1

semana
AGENDA
DA FAMÍLIA

Oficina 2
agenda
da família

1

A
CARTEIR
ÍLIA
DA FAM

semana

Oficina 3
carteira
da família

22
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Convocação das participantes

Sua postura muda tudo

O grupo de participantes do Programa Futuro nas
mãos: dando um jeito na vida financeira deve ser formado por 20 mulheres beneficiárias do Programa Bolsa
Família. Dependendo das características da região e do
CRAS em que você atua, avalie quantas pessoas precisa convidar para que consiga formar o grupo de 20.

Você, Instrutor, pode fazer a diferença na vida dessas
mulheres. Procure criar um espaço para a troca, mantendo uma postura de escuta, acolhimento e confiança:

Depois de formar o grupo, comunique às mulheres sobre
as datas e horários e lembre-as um dia antes de cada
Oficina. É muito importante garantir que todas as mulheres participem das 3 atividades.

• Estude e se aproprie do conteúdo do Guia
de Aplicação;
• Separe o material que será necessário e prepare o
espaço antes de cada Oficina;
• Para ter um bom resultado, mantenha o foco e siga
o roteiro de cada Oficina;

Preparo dos materiais
Antes das Oficinas, separe todo o material que vai utilizar
e prepare o lugar em que a atividade acontecerá. Sugerimos que as cadeiras sejam posicionadas de modo a formar uma roda ou meio círculo, para que todas se sintam
mais próximas e não pareça uma palestra.
Para todas elas, você precisará de:

• Falar sobre dinheiro não é fácil. Procure abordar o
tema com cuidado e leveza;
• Quando falamos de escolhas financeiras, não tem
certo e errado, cada um precisa encontrar a própria
solução. Por isso, durante as atividades, não faça
críticas nem julgamentos em relação às escolhas
ou comentários das participantes;

• Kit do Instrutor completo, com todos os materiais;
• Materiais a serem entregues para as participantes,
referentes à Oficina do dia.

24
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• O objetivo é contribuir para o empoderamento das
mulheres. Para isso, tenha uma postura positiva e
mostre que cada uma tem capacidade de mudar e
melhorar sua própria vida;

FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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• Encare esse processo como uma possibilidade para
seu próprio aprendizado. Aplique os conteúdos e
utilize as ferramentas propostas em sua vida. Afinal,
estas Oficinas servem para qualquer pessoa.
• Durante todo o Programa, lembre-se de que as informações da vida financeira de cada uma são privadas
e confidenciais. Não as compartilhe com ninguém.
Para que o grupo se sinta seguro, assuma o compromisso de confidencialidade na frente das participantes e reforce-o em todas as Oficinas.

26
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Durante a Oficina

o que fazer

o que não fazer

Permitir uma conversa
por vez. Quando um fala,
os outros escutam.

Permitir um ambiente
barulhento e de
desconcentração.

Combinar algum comando para pedir silêncio.
Por exemplo:
• Levantar os braços e
balançar as mãos;
• Bater palmas.

Explicar quando todos
estão conversando,
e ninguém conseguir
escutar. Gritar para pedir
atenção do grupo.

Seguir o roteiro das
Oficinas no Guia de
Aplicação.

Improvisar o roteiro e não
seguir o Guia de Aplicação, ou até mesmo, mudar
o conteúdo.

Escutar o grupo com
atenção. Ficar atento às
dificuldades. Responder
as perguntas e dúvidas
de forma simples e clara, utilizando exemplos
concretos, sempre que
possível.

Ignorar as perguntas e
comentários do grupo.
Julgar as perguntas e
comentários. Constranger
as participantes dizendo
o que está certo e errado,
sem cuidado.

Tratar as mulheres com
respeito e consideração.

Ser arrogante e ameaçar
a perda do benefício.

FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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o que fazer

o que não fazer

Dar exemplos simples e
adequados às realidades
das mulheres.

Dar exemplos que as
mulheres não conseguem
entender ou usar conceitos muito abstratos.

Promover um ambiente de
descontração e troca.

Criar um ambiente tenso
e agir como se estivesse
dando uma palestra, na
qual só você fala.

Encorajar as mulheres a
serem sinceras consigo
mesmas.

Ficar de olho nas informações pessoais das participantes.

Quando comunicar a data
e horário, deixe claro a
hora de início e a de fim.
Tenha sempre em mente
que o tempo é um recurso escasso para essas
mulheres. Seja pontual e
garanta que as Oficinas
durem o tempo previsto,
que está especificado no
Guia de Aplicação de
cada Oficina. Elas terão
mais interesse no conteúdo se você valorizar o tempo que elas dispuseram
para participar da Oficina.

Achar que essas mulheres podem esperar muito
tempo e atrasar o início
da atividade ou estender
a atividade por muito
mais tempo do que foi
combinado.
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COMO DRIBLAR ALGUMAS RESISTÊNCIAS
Durante o Programa, é possível que surjam resistências.
Algumas podem não querer falar sobre dinheiro ou encarar a mudança de hábitos financeiros como uma tarefa difícil de realizar ou, ainda, ter receio de perder o benefício
se mostrarem sua situação financeira. Abaixo, colocamos
algumas dicas para ajudar a driblar essas resistências.
Eu não sei escrever!

Ofereça ajuda para preencher e sugira que, para
dar continuidade ao uso das ferramentas, em casa, ela
peça ajuda a um filho, marido, amiga ou parente para
ajudá-la a fazer os registros.
Eu não tenho tempo para fazer essas
coisas, minha vida é muito corrida.

Concorde que a vida é mesmo corrida. Porém, você pode
ajude-as a entender que os cuidados com a vida financeira
não requerem muito tempo e incentive-as a pensar em um
momento do dia para olhar para cada um dos materiais.
No caso dos Cofrinhos da Família, em segundos é possível colocar as moedas ou notas. No caso da Agenda da
Família, reforce que é possível fazer consultas rápidas, e
o preenchimento mais longo só deve ser feito uma vez por
mês. Por fim, na Carteira da Família o registro deve acontecer no momento da compra ou da entrada do dinheiro, e
também leva pouco tempo. Em resumo, são poucos minutos
que podem fazer a diferença na vida financeira da família.
FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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Isso não é pra mim, não tenho como
economizar.

Reforce que, por menor que pareça o passo que ela
pode dar, existem algumas formas de economizar. Por
exemplo: guardando o troco, controlando o dinheiro que
dá para os filhos, gastando menos com o pão, evitando
desperdícios em casa. Pequenos gastos, quando somados, podem virar um dinheirão!
Não vou falar do meu dinheiro
com vocês.

Explique que nas Oficinas ninguém irá olhar ou prestar
atenção nas informações preenchidas nos materiais.
Tudo que utilizar na Oficina, é da participante, que levará
para casa todas as ferramentas. Vale ressaltar para elas
que não correm nenhum risco de perda do benefício
por participarem do Programa. Na verdade, esta é uma
iniciativa em parceria com o próprio Programa Bolsa
Família, para apoiar a melhoria das condições de vida de
suas beneficiárias.

5

mãos à obra

Caro Instrutor, agora que você já sabe como funciona
o Programa Futuro nas mãos: dando um jeito na vida
financeira e sabe que tem a possibilidade de contribuir
para uma mudança real na vida das beneficiárias do
Programa Bolsa Família que frequentam o CRAS no qual
você atua, mãos à obra!
A mudança começa por você!
Siga o passo a passo dos guias das Oficinas, divirta-se,
aprenda e inspire-se com essas mulheres guerreiras.
Aproveite para utilizar esses aprendizados na sua própria vida. Você verá que ao tentar contribuir para melhorar a vida do outro, pode acabar transformando positivamente a sua própria vida!

Não posso vir na próxima reunião.

Ressalte que é uma oportunidade única que
poderá ajudá-la a dar um jeito na sua vida financeira.
São apenas 3 Oficinas de cerca de 1 hora cada. Sugira
que ela pense em alternativas para poder comparecer,
como: pedir para um vizinho ficar com os filhos, mudar
o horário do trabalho extra.
30
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6

Glossário

se for resgatado antes, não haverá rendimentos sobre
esse dinheiro.
Cartão de crédito

Os conteúdos de Educação Financeira tratados nos Guias
de Aplicação das Oficinas estão detalhados a seguir:

Cartão de banco ou de loja utilizado para pagamentos,
em que o dinheiro não é debitado da conta no ato. Os valores das compras de cada mês são cobrados na fatura,
que pode ser paga de 3 formas:

Autonomia

No contexto de Educação Financeira, autonomia é a habilidade de diferenciar precisar de querer, tomar decisões
financeiras de forma independente e com liberdade para
escolher o que é melhor para si, assim como pesquisar e
comparar preços e condições de pagamento.
Conta de Depósito de Poupança ou Conta

• O valor total da fatura em uma vez;
• O valor total da fatura parcelado, com juros;
• O valor mínimo da fatura. Nesse caso, o valor que
não foi pago será cobrado no mês seguinte, com
acréscimo de juros.
Ver também a definição de Pagamento mínimo da fatura.

Poupança ou ainda Caderneta de Poupança

A Conta de Depósitos de Poupança, popularmente conhecida como Conta Poupança ou ainda Caderneta de
Poupança, é um tipo de investimento criado com o objetivo de estimular a economia popular. Assim, para abrir e
manter uma Conta Poupança, a pessoa não paga tarifas
nem imposto de renda sobre o dinheiro aplicado. Na Conta Poupança podem ser depositados pequenos valores,
os quais geram um rendimento mensal, composto por
juros pagos pela instituição financeira na qual o dinheiro
foi depositado. Caso o valor depositado na Conta Poupança não ficar aplicado por pelo menos um mês, isto é,
32
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Cheque especial

É um tipo de empréstimo pré-aprovado para o cliente de
uma instituição financeira. Quando o dinheiro que o cliente
tem depositado em sua conta corrente não é suficiente
para cobrir o valor de cheques que tenha emitido ou de
outros pagamentos que precise fazer, ele pode recorrer ao
limite de cheque especial aprovado pela instituição financeira. Quando usa o cheque especial, o cliente fica devendo não só o valor utilizado, mas também os juros que são
cobrados pelo uso do crédito disponível. Em alguns extratos bancários aparece o saldo da conta corrente e o saldo
FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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com o limite disponível. O saldo com limite disponível é a
soma do valor que a pessoa tem na sua conta corrente
mais o valor que o banco oferece de cheque especial,
caso ela precise utilizar. Algumas pessoas se confundem
com esses dois tipos de saldo e acabam pegando dinheiro emprestado com juros, sem perceber.
Consórcio

Sistema que reúne um grupo de participantes com interesses em comum para a compra de bens ou serviços.
Isso é feito por meio de um autofinanciamento, no qual
o valor dos bens ou serviços é dividido entre os participantes do consórcio por prazo predeterminado. Os bens
podem ser: carros, motocicletas, computadores e até
mesmo serviços. Variam os valores, os prazos e as condições de pagamento das parcelas.

Conta de Depósito de Poupança ou Conta
Poupança ou ainda Caderneta de Poupança

A Conta de Depósitos de Poupança, popularmente
conhecida como Conta Poupança ou ainda Caderneta
de Poupança, é um tipo de investimento criado com o
objetivo de estimular a economia popular. Assim, para
abrir e manter uma Conta Poupança, a pessoa não paga
tarifas nem imposto de renda sobre o dinheiro aplicado.
Na Conta Poupança podem ser depositados pequenos
valores, os quais geram um rendimento mensal, composto por juros pagos pela instituição financeira na qual o
dinheiro foi depositado. Caso o valor depositado na Conta Poupança não ficar aplicado por pelo menos um mês,
isto é, se for resgatado antes, não haverá rendimentos
sobre esse dinheiro.
Crediário

Consumo

Ato de consumir, comprar um produto ou utilizar um
serviço. O consumo deve ser feito de maneira consciente, ou seja, avaliando sua real necessidade. As decisões
conscientes devem levar sempre em consideração se é
possível repensar a compra ou recusá-la, ou ainda, se é
possível reduzir o consumo por meio da reutilização ou
da reciclagem de produtos e outros materiais.

34
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É um empréstimo feito pelas lojas para que os consumidores comprem seus produtos de forma parcelada.
Despesas

São as saídas de dinheiro ou os gastos da família.
Ver definição completa em Para onde meu dinheiro vai.
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De onde meu dinheiro vem

Dívida

Fontes de renda / Ganhos

São todos os compromissos assumidos pela pessoa para
obter dinheiro ou um produto/serviço no presente, apenas
pagando por ele no futuro. Portanto, são consideradas
dívidas as compras no cartão de crédito, compras parceladas por crediário, fiado, empréstimo pessoal.

São as entradas de dinheiro da família. No caso das
beneficiárias do Programa Bolsa Família, as entradas
costumam vir de várias fontes e podem variar muito ao
longo do ano. A única fonte de renda estável costuma ser
o benefício do Programa Bolsa Família.

Disseminação e multiplicação

Fontes de renda fixa
São as entradas de dinheiro com presença constante no orçamento, e seu valor não costuma variar
significativamente. Por exemplo: salários, bolsas de
auxilio, recebimento de aluguéis, pensões e aposentadorias. Essa é a receita estável. Em muitas
famílias é considerada a receita com a qual se pode
contar, “o dinheiro certo” de todo mês.

É o impacto das ações e comportamentos de uma pessoa sobre os hábitos de um grupo.
Endividado

Pessoa que se encontra em situação de endividamento,
ou seja, que contraiu dívidas.
Ver definição de Dívida.
Endividamento

36

Fontes de renda variáveis
São as receitas que não são estáveis.

Quanto uma pessoa tem comprometido de seu patrimônio com dívidas.

Entradas que podem variar ao longo dos meses, ou
até mesmo serem imprevisíveis no orçamento. Elas
podem ficar meses sem entrar ou o valor pode variar bastante de um mês para o outro. Por exemplo,
comissões de vendas, gorjetas, gratificações, horas
extras, o décimo terceiro. Prêmios e heranças são
exemplos de receitas variáveis inesperadas.

Emergências e Imprevistos
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Situações inesperadas que podem comprometer o orçamento das famílias que não se planejaram para estes
momentos, pois geram despesas extras ou impedem a
geração de receitas. Por exemplo: problemas de saúde,
desemprego, quebra, perda ou roubo de eletroeletrônicos
e utensílios domésticos, danos ao patrimônio, catástrofes
naturais, epidemias.
FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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Empréstimo

Operação em que uma pessoa pede dinheiro emprestado
em uma instituição financeira ou para outra pessoa (parente, amigo, agiota, prestamista), e paga juros por isso.
Empréstimo consignado
É um tipo de empréstimo que desconta a prestação
diretamente do salário ou aposentadoria. A garantia
de receber estas prestações possibilita aos bancos
cobrar juros mais baixos por este empréstimo.

do empréstimo comum por estar vinculado à venda de
um bem ou serviço.
Assim como o empréstimo bancário, o financiamento
também é um contrato entre o cliente e a instituição
financeira, mas com destinação específica dos recursos
tomados, como a aquisição de veículo ou de bem imóvel.
Geralmente, o financiamento possui algum tipo de garantia, alienação fiduciária ou hipoteca.
Fontes de renda

Empréstimo pessoal
Empréstimo tomado no banco ou financeiras para
compra de bens ou pagamento de dívidas. Diferentemente do consignado, esse empréstimo não é
descontado automaticamente do salário/aposentadoria e os juros cobrados são mais altos.

Fotografia Financeira

É o mapeamento de todas as fontes de renda e gastos
mensais, seguidos do cálculo do saldo mensal atual.

Fiado

Gastos

É a venda ou compra feita a prazo, sem precisar pagar
nada na hora da compra. Em geral, não há acréscimos
de juros. O combinado é feito entre o cliente e o proprietário do estabelecimento.

São as saídas de dinheiro ou os gastos da família.
Ver definição completa em Para onde meu dinheiro vai.

Financiamento

Operação mediante a qual uma instituição financeira viabiliza o pagamento de um bem, emprestando o dinheiro,
sobre o qual cobrará juros. O financiamento diferencia-se
38

São as entradas de dinheiro da família.
Ver definição completa em De onde meu dinheiro vem.
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Inadimplência

É o não cumprimento do pagamento de uma dívida, na
data estipulada. Quando o consumidor não paga esta
dívida na data do vencimento, ele se torna inadimplente.
Estar endividado significa ter compromissos de pagamento de uma dívida a serem realizados a prazo. Estar
FUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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inadimplente é quando pessoa não cumpre com estes
compromissos em dia.
Instituições financeiras

Pode-se ter acesso a produtos e serviços em diferentes
instituições financeiras, as mais usadas costumam ser:
Bancos são empresas que oferecem vários serviços financeiros, como conta corrente e conta poupança, empréstimos e investimentos.
Estas empresas lucram com o valor que cobram
por oferecer dinheiro emprestado, e para emprestar este dinheiro eles checam se seus clientes são
bons pagadores.

Cooperativas de crédito são associações autônomas, sem fins lucrativos, que visam o beneficio de
todos os associados. Têm menos clientes e menos
dinheiro que os bancos, mas oferecem serviços
parecidos, que podem ser concedidos em prazos e
condições mais adequadas aos associados.
Juros

É o preço que se paga por pegar dinheiro emprestado por um determinado período. Quanto mais tempo a
pessoa demora em pagar este empréstimo, mais alto é o
valor total cobrado por esta taxa. Também uma forma de
compensar a pessoa/banco que empresta o dinheiro.
Mudança de condição de vida

Financeiras são como os bancos, empresas privadas que buscam lucro. A diferença é que as financeiras só têm serviço de empréstimos e financiamento e
não fazem tanta pesquisa para saber se seus clientes são bons pagadores ou não. Por correrem mais
risco de levar calote, cobram um preço mais alto que
os bancos por estes empréstimos.
Bancos comunitários são associações criadas e
geridas pela comunidade. Buscam promover o desenvolvimento local por meio da economia solidária.
Podem emprestar dinheiro em duas formas de crédito: uma em Reais e outra em moeda social (local).
40
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A habilidade de superar o endividamento, adequando
suas despesas em relação à receita da família. Como
também criar reservas, para se prevenir de emergências
e evitar o endividamento, ou realizar objetivos e metas.
Objetivos

São os desejos, sonhos e aspirações das pessoas e de
suas famílias, que podem ser realizados a curto, médio
ou longo prazo.
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Orçamento doméstico ou pessoal

Pagamento à vista

É a anotação diária das fontes de renda e das despesas,
chamados neste Programa de: De onde meu dinheiro
vem e Para onde meu dinheiro vai, respectivamente.

É o pagamento do valor total feito no ato da compra.

As anotações, quando feitas no ato do recebimento ou do
gasto de recursos financeiros, garantem que a pessoa não
se esqueça dos valores que entraram ou saíram, gerando
maior precisão no controle.
A anotação diária é fundamental para as famílias controlarem melhor sua vida financeira e tomarem as melhores
decisões considerando os seus recursos, a fim de: não
precisar se endividar com frequência; reduzir as dívidas,
caso já existam; evitar a inadimplência; formar reservas
para emergências, e realizar seus objetivos.
órgãos de proteção ao crédito

São empresas prestadoras de serviços responsáveis por
coletar o nome e CPF das pessoas com dívidas vencidas
e registrar esses dados num banco de dados. Instituições
financeiras e outras empresas podem contratar o serviço
dos órgãos de proteção ao crédito e obter informações
sobre determinadas pessoas. Em resumo, esses órgãos
possuem a finalidade de organizar as informações das
pessoas inadimplentes para orientar instituições financeiras, empresas e lojas em relação à concessão de crédito
e apoio ao negócio do indivíduo.
42
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Pagamento a Prazo

É o tipo pagamento realizado quando não se tem o valor
disponível no ato da compra, e pode ser feito em uma ou
mais parcelas.
Pagamento mínimo da fatura

O cartão de crédito permite que o pagamento das faturas
seja feito de 3 formas:
1. Valor total da fatura, na data de seu vencimento;
2. Pagamento parcelado valor total da fatura, com
acréscimo de juros;
3. Pagamento mínimo da fatura.
Neste último caso, o valor que não é pago é financiado
pelo banco. Portanto, no mês seguinte esta dívida aumenta, pois a pessoa deve pagar o valor não pago, acrescido
de juros. Que nada mais são do que o preço que se paga
por haver financiado o pagamento desta fatura.
Para onde meu dinheiro vai
Gastos / Despesas

São as saídas de dinheiro ou os gastos da família.
Gastos/Despesas fixas
São aqueles que têm presença constante no orçamento e cujo valor não costuma sofrer grandes alFUTURO NA MÃO: DANDO UM JEITO NA VIDA FINANCEIRA
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terações. Por exemplo: aluguel, condomínio, contas
de água e luz, mensalidade escolar.
Gastos/Despesas variáveis
São aqueles que têm presença constante no orçamento, porém podem sofrer mudanças de valor
significativas de um mês para o outro. Por exemplo:
alimentação, lazer (lan house, cinema, lanchonetes).
Gastos/Despesas eventuais ou extraordinários
São aquelas despesas que não possuem presença
constante no orçamento, mas que eventualmente
podem ocorrer. Por exemplo: impostos como o IPTU,
IPVA, conserto da geladeira, compra de presentes.
Gasto Supérfluo
Gasto que não é uma necessidade básica, ou seja,
pode ser eliminado sem prejudicar a sobrevivência
da pessoa.

44

Planejamento Financeiro Pessoal

É a habilidade de estabelecer e seguir uma estratégia
para realização de objetivos e acumulação de bens e
valores que irão formar o patrimônio de uma pessoa e de
sua família, no curto, médio ou longo prazo.
Prevenção

É a atitude de se preparar financeiramente para lidar
com situações previstas ou imprevistas no futuro. Envolve fazer escolhas relacionadas ao ato de economizar e
de poupar, no presente, com o intuito de que, no futuro,
haja determinada segurança financeira ou condições de
se lidar com gastos imprevistos. Por exemplo: despesas
decorrentes de uma cirurgia inesperada.
Procon - Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor

Patrimônio

É o órgão de proteção ao consumidor, que tem como
objetivos amparar e defender o consumidor de danos e
prejuízos que possam ser causados por conta de práticas equivocadas ou enganosas de fornecedores.

São as conquistas acumuladas por uma pessoa ao longo
de sua vida e que geram riqueza material (bens móveis,
imóveis, investimentos), cultural (estudos, viagens, línguas estrangeiras) ou social (família, relacionamentos,
rede de apoio, comunidade, serviços públicos).

Além de tentar solucionar os problemas entre consumidores e fornecedores, algumas unidades do Procon
possuem serviços de educação aos cidadãos em relação
ao seus direitos como consumidor.
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Os órgãos do Procon estão espalhados pelas capitais
brasileiras. Alguns deles possuem um núcleo ou equipe
especializada nas situações de superendividamento.
Poupança ou reservas

O ato de poupar ou reservar uma parte da renda que não
é gasta no período em que é recebida, e, por consequência, é guardada para ser usada num momento futuro, para
imprevistos ou sonhos. Esta reserva financeira pode ser
feita no banco, através da Caderneta de Poupança, ou,
informalmente, em cofrinhos guardados em casa.

se tornam exigíveis. É também conhecido como falência
ou insolvência dos devedores.
Superendividamento ativo
Consumidores que se superendividam sem levar
em conta o custo real das operações.
Superendividamento passivo
Pessoas que se superendividam por situações inesperadas da vida – morte, divórcio, desemprego.

Quanto tenho no fim do mês

É o resultado de quanto sobra ou falta no final de mês,
ou seja, a diferença entre as fontes de renda e os gastos
- chamado na Agenda da Família de Quanto tenho no
fim do mês.
Saldo

É o resultado de quanto sobra ou falta no final de mês.
Ver definição de Quanto tenho no fim do mês.
Superendividamento

Refere-se a situações em que o devedor de boa-fé se vê
impossibilitado, de forma duradoura ou estrutural, de pagar o conjunto de dívidas ou quando existe uma ameaça
séria de que não poderá quitá-las no momento em que
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referências

Os dados relevantes sobre o público e informações relacionadas a sua situação financeira foram extraídos de
distintos conteúdos de referência, listados abaixo:
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD, População), 2013.
MDS, 2016.
IPEA. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. 2013. Disponível em: <http://www.ipea.
gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_10anos.pdf>. Acessado em: 01/mar./2016
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