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NO BRASIL

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL
Um Ecossistema para a promoção de uma nação
financeiramente educada.

ENEF
Estratégia Nacional de Educação Financeira
                    
                                         
                                                             
                                                        
                                               
                    

CONEF
Comitê Nacional de Educação Financeira
          
                                                          
                                                               
                                                                  

AEF-Brasil
Associação de Educação Financeira do Brasil
                                                            
                                                             
                                                                   
                                                                  
                                   
               

MEMBROS DO CONEF

03

PALAVRA DO PRESIDENTE

PALAVRA DO PRESIDENTE

A Educação Financeira no centro do projeto de vida das pessoas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
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Murilo Portugal, Presidente da AEF-Brasil
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CONSOLIDAÇÃO DE POLOS: REDE
NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DE POLOS: REDE NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Em 2018, a AEF-Brasil implantou três novos Polos de Educação
Financeira, que visam consolidar uma Rede Nacional de
Educação Financeira no País.
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CONSOLIDAÇÃO DE POLOS: REDE NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

CURSOS DOS POLOS ESTADUAIS
Início
Maio de 2017
Tocantins

¢                                                        
                            ¤¡                    ¡   
90 vagas carga horária 194 horas.

Maio de 2018
Minas Gerais

¢                         
¡                  ¡    
152 vagas carga horária 258 horas.
 Novembro

Paraíba

                           ¤

de 2018

¢                                                     
                             ¤¡                    ¡    
82 vagascarga horária 364 horas.

Novembro de 2018
Rio Grande do Sul

¢                                                   
             ¤¡                      ¡    
145 vagas carga horária 180 horas.

“Nosso curso foi pensado de forma prática e didática, para que
o tema saia do âmbito virtual, e possamos refletir o que está

sendo aprendido na prática, na vivência, na sala de aula, para
que o professor possa multiplicar esse conhecimento”.

Profª Drª. Larissa Trindade, Polo Rio Grande do Sul, coordenadora
do programa, junto com o Prof° Dr. Élsio Cora.

“Estamos alinhados com as práticas da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Banco
Mundial, além das inovações e tecnologias atuais, o que

remete à escola mais moderna de avaliação de decisões em
políticas públicas.” Prof° Dr. Bruno Ferreira Frascaroli, Polo
Paraíba, vice-coordenador do programa.
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GAME “TÁ O$$O”

GAME “TÁ O$$O”

O lançamento do game “Tá O$$O” em 2018 faz parte das
estratégias da AEF-Brasil para a promoção da Educação
Financeira entre jovens e crianças.
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GAME “TÁ O$$O”

PROCESSO DE CRIAÇÃO DO Game
                                                            
         ®                                                               
            ®
Minijogos e conteúdos com mais e menos acessos.
Nível de dificuldade dos minijogos.
Visão geral de alunos ativos e novos.
Desempenho individual por aluno, acessível no perfil do professor.
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Características do Game
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GAME “TÁ O$$O”

Acessibilidade
 ¢    £ £  ¤                ¢ª        ¤                                
                                                   ¦                 
                                                                   
                                  

“Achei o jogo super legal pois além de um jogo, é um jogo da vida que
iremos enfrentar”, Gisele Morete Rodrigues, 13 anos, aluna da E.E. Padre
João Botelho.

“Muito boa a experiênia e deu conselhos que podem me ajudar na
hora de comprar um produto”, Débora Beatriz de Lima, 14 anos, aluna
do E.E. João Botelho.

“Muito interessante, ajuda a aprender várias coisas sobre renda,
consumo e dinheiro”, Karen Rodrigues Caetano, 18 anos, aluna do
E.E. Professora Alaíde Lisboa de Oliveira.
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Mapa da
Educação
Financeira

Livros

Educação
Financeira
para Adultos

EAD

BRASIL

Polos

Serviços

ENEF

Simplifique!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

EAD

Participe

RECURSOS

Acesso á informaçao

REDE

Legislação

CONTATO

Canais

IDIOMA

COM DINHEIRO NÃO
SE BRINCA!

Educação Financeira para crianças e jovens

Webséries

CLIQUE PARA SABER MAIS

Selo
ENEF

Projeto
Itinerante

Game

Semana
ENEF

PLATAFORMA INTEGRADORA VIDA
E DINHEIRO

PLATAFORMA INTEGRADORA VIDA E DINHEIRO

A implantação da “Plataforma Integradora Vida e Dinheiro” cumpre
um importante papel da ENEF como política pública, que é promover
acessibilidade gratuita sobre Educação Financeira para toda a
sociedade brasileira.
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PLATAFORMA INTEGRADORA VIDA E DINHEIRO

Mapa da Educação Financeira no Brasil
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Dashboard do Game “Tá O$$O”
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PROJETO ITINERANTE

PROJETO ITINERANTE

Em parceria com a Serasa Consumidor e Serasa Experian, a
AEF-Brasil iniciou uma importante ação, o Projeto Itinerante de
Educação Financeira.
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“Em 2019, as novidades para o
projeto vão desde novos modelos de
atendimento, melhorias de sistemas
e otimização de recursos, até em
como pensamos e engajamos
secretarias de Educação, escolas,
professores e alunos para o tema. A
ideia é treinar, com a AEF-Brasil, um
número expressivo de mais de 1,5 mil
professores, com impacto direto em
mais de 20 mil alunos, com números
crescentes no ano seguinte.”
Daniel Ebbesen, gerente de eventos e
Trade Marketing da Serasa Consumidor.
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2o MAPEAMENTO NACIONAL DAS
INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
2o SELO ENEF

2º MAPEAMENTO NACIONAL E 2º SELO ENEF

O Mapeamento é aberto para ONGs, cooperativas, empresas,
escolas e professores, dentre outros, com ações voltadas para a
Educação Financeira.
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2º MAPEAMENTO NACIONAL E 2º SELO ENEF

Instituições públicas - com grande participação de escolas.
2013

perfil das instituições
instituições (pj)

2018

instituições (pj)

32%

instituição pública

50%

Escola/faculdade/setor
educação

49,4%

serviços

36%

14%

terceiro setor

28%
instituição privada

54%

comércio

0,6%

indústria

0,2%

não se aplica

21%

13,8%

entre os profissionais inscritos com pf, houve grande aumento de
profissionais de educação (professores).
2013

perfil dos profissionais
profissionais (pf)

2018
profissional da área financeira

65%
48%

profissional da área de educação

43%
9%

profissional fora da área financeira (exceto educação)
profissional fora da área financeira (geral)*

35%

*No questionário de 2018, a opção “profissional fora da área financeira” foi dividida em“área de educação” e
“outras áreas não financeiras”

O número de iniciativas gratuitas sem fim comercial duplicou em relação
ao último mapeamento.
forma de financiamento

2013

forma de pagamento
paga
4%

2018
gratuita com divulgação
de patrocinador

9%
7%

80%

gratuita com finalidade
de produtos
gratuita sem
finalidade comercial

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

80%

36%

gratuita sem finalidade comercial

conteúdo de educação financeira
obrigatório

42%

eletiva, com participação de
50% ou mais de alunos

eletiva, com participação de menos
50% de alunos

38%
20%

20

2º MAPEAMENTO NACIONAL E 2º SELO ENEF

2o SELO ENEF

                          
                         
                      
                        
                               
                      
                   
           

                                 
                         
                             
                          
                       
                            
        
               
                           
                              
                        
                       
                 
                     

áreas de origens dos contemplados
com o Selo ENEF
Entidade

                       
                             
                         
                           
                     
                            
                       
                         
                         
                              
                 

Quantidade

%

Comunidade Escolar

47

20%

Associação

20

8%

Cooperativa

65

27%

Banco

18

8%

Fundação

9

4%

Fundos de Pensão

11

5%

Instituto

21

9%

Pessoa Física

19

8%

Seguradora

8

3%

Prestador de serviços

10

4%

outros

11

5%

Total

239

100%

Principais resultados comparativos
O 1º Selo ENEF, lançado em 2013, teve adesão de 89 iniciativas, com 33 aprovadas. No 2o Selo ENEF,
promovido em 2018, houve um aumento de 512% nas inscrições, com 239 iniciativas registradas. O
número de aprovadas foi de 202, demonstrando um salto de atuações com o tema em relação a 2013.

As concessões do 1o e 2o Selo ENEF com o projeto “Quanto Vale o

Dinheiro para os Jovens?” aumentou nossa responsabilidade. Além
de referendar nossos esforços, nos motivou a desenvolver novos

projetos, ações e a estabelecer fortes parcerias.” Profo Dr. André L.

Medeiros, Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Núcleo de

Pesquisa e Desenvolvimento em Educação Financeira (DENARIUS).

21

5ª SEMANA ENEF

5ª SEMANA ENEF

Da esquerda: Marcelo Barbosa,
presidente da Comissão de
Valores Mobiliários; Fábio
Coelho, diretor-superintendente
da Previc e presidente do CONEF;
Ilan Goldfajn, presidente do
Banco Central; Maurício Moura,
diretor do Banco Central e Paulo
dos Santos, diretor da Susep.

Promoção da Estratégia Nacional de Educação Financeira
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5ª SEMANA ENEF

A SEMANA ENEF EM NÚMEROS

Mais de 12 mil ações desde 2014 em todo o País.
2018
2017

7.350 ações, presenciais e
online, organizadas por

344 instituições, impactando
4 milhões de pessoas em

todas as unidades federativas do
País, incluindo o Distrito Federal.

3.781 ações, presenciais e online,
organizadas por

101 instituições, representando
um aumento de 75% em relação
a 2016, com participação de

2016

3 milhões de pessoas, em todas

as unidades federativas, incluindo
Distrito Federal.

1.044 ações, presenciais e
online, organizadas por

153 instituições,

2015

impactando cerca de

1,3 milhões de pessoas
em 458 municípios.

2014

realizada no mesmo período da
Global Money Week, totalizou

421 ações, presenciais e

online, atingindo um público de
quase 800

mil pessoas.

nesta primeira edição,
aconteceram mais de

170 ações, presenciais e
online, em 21 cidades.

24



AÇÕES CONSOLIDADORAS:
I WORKSHOP DE CO-CRIAÇÃO

AÇÕES CONSOLIDADORAS

Especialistas, técnicos do
governo, professores,
parceiros e membros do
CONEF contribuíram para o
aprimoramento da
Educação Financeira.

O I Workshop de Co-Criação integra as ações consolidadoras
promovidas pela AEF-Brasil, que contribuem para ampliar a
divulgação da Educação Financeira nas escolas da rede
pública de ensino.
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“A proposta metodológica foi acolhedora, dinâmica, prática e objetiva. Considero o
processo de criação coletiva uma estratégia que possibilita agregar diferentes

percepções e enriquecer o trabalho por meio do compartilhamento de saberes e
experiências.” Jane Fontana, técnica da Secretaria de Educação Básica (SEB), do
Ministério da Educação (MEC), Distrito Federal.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
PARA ADULTOS

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ADULTOS

O Programa de Educação Financeira para Adultos entregou 43
Tecnologias Sociais, sendo 20 para as mulheres beneficiárias do
Programa Bolsa Família e 23 para os aposentados.
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Mulheres do Bolsa
Família e Aposentados
participam das oficinas
“Futuro na Mão”.
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PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ADULTOS

Resultados da disseminação do Programa
Educação Financeira para Adultos
Mulheres Beneficiárias do Bolsa Família 2018
24
289
17
620

ESTADOS COM CRAS CAPACITADOS
MUNICÍPIOS COM CRAS CAPACITADOS
CAPITAIS COM CRAS CAPACITADOS
TOTAL DE CRAS CAPACITADOS

24

MUNICÍPIOS COM CRAS QUE SOLICITARAM KITS “FUTURO NA MÃO”

34

CRAS QUE SOLICITARAM KITS “FUTURO NA MÃO”

3.760
720

KITS “FUTURO NA MÃO” ENVIADOS
Nº DE FACILITADORES (TÉCNICOS E ASSISTENTES SOCIAIS DOS CRAS) CAPACITADOS
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 A 2017

32

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Relatório dos auditores independentes sobre
as demonstrações financeiras
Aos
Conselheiros e Administradores da
Associação de Educação Financeira do Brasil
São Paulo - SP

Opinião
                                                         ¢       ¤  
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Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associação de Educação Financeira do Brasil
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais - R$)
Ativo

nota

2017

passivo

2.580.873
1.086.649
20.234
892
918

2.250.508
12.099
771

Fornecedores
Patrocinios a executar
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias e sociais
Outras contas a pagar

3.689.566

2.263.378

total do passivo circulante

2018

nota

2018

2017

circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Recurso vinculados a patrocínios
Adiantamentos
Impostos a compensar
Despesas antecipadas

4
4

total do ativo circulante

Imobilizado
Intangível

5
6

total do ativo não circulante
total do ativo

11
7
8

23.903
1.086.649
288.648
54.547
5.087

26.275
311.800
63.340
4.698

1.458.834

406.113

1.926.345
359.724

997.352
928.993

43.818
11.519

58.460
10.620

Patrimônio Líquido
Patrimônio social
Superávit do exercício

55.337

69.080

total do patrimônio líquido

2.286.069

1.926.345

3.744.903

2.332.458

total do passivo e patrimônio líquido

3.744.903

2.332.458

10

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais - R$)
nota

2018

2017

Receitas ordinárias
Receitas de contribuições
Patrocínios
Outras receitas

11
11
11

2.770.000
1.128.713
2.500

2.770.000
2.256.635
6.100

3.901.213

5.032.735

3j

122.382
4.023.595

98.522
5.131.257

1212
1313
1414

(754.466)
(1.361.222)
(1.609.978)
(11.350)

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

(3.737.016)
(122.382)

(4.287.299)
(98.522)

Total das receitas ordinárias
Trabalho voluntário

Despesas ordinárias

Despesas gerais e administrativas
Despesas com serviços
Despesas com pessoal
Despesas tributárias
Total das despesas ordinárias
Trabalho voluntário

3j

Superávit antes do resultado financeiro liquido

164.197

745.436

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total do resultado financeiro
Superávit do exercício

15
15

246.536
(51.009)

248.543
(64.986)

195.527
359.724

183.557
928.993

2018

2017

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais - R$)

Superávit do exercício
Outros resultados abrangentes

359.724
-

Resultado abrangente total

359.724

928.993
928.993

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

34

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais - R$)
Patrimônio
SOCIAL

Superávit
acumulado

TOTAL

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Superávit do exercício

997.352
-

928.993

997.352
928.993

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Transferência para patrimônio social
Superávit do exercício

997.352
928.993
-

928.993
(928.993)
359.724

1.926.345
359.724

Saldos em 31 de dezembro de 2018

1.926.345

359.724

2.286.069

2018

2017

359.724

928.993

18.713
378.437

20.153
949.146

(1.086.649)
(8.135)
(892)
(147)

24.224
(39)

(2.372)
1.086.649
(8.793)
(23.152)
389

24.069
11.141
55.829
(53.892)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais - R$)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) / redução nos ativos em
Recurso vinculados a patrocínios
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
(Redução) / aumento nos passivos em
Fornecedores
Patrocinios a executar
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Outras contas a pagar

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições de ativo imobilizado
Adições de Intangível

335.335
(1.503)
(3.467)

1.010.478
(29.235)
(3.959)

(4.970)

(33.194)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

330.365

977.284

Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.250.508 1.273.224
No fim do exercício

2.250.508
2.580.873

1.273.224
2.250.508

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

330.365

977.284

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em 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.
b.

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;
Desenvolver, fomentar e implementar programas de formação de professores, visando à consecução do seu
objeto social; Promover atividades educacionais na comunidade, em conjunto com entidades públicas e
privadas;

c.

Apoiar e promover o desenvolvimento de programas de educação financeira em escolas públicas e privadas;

d.

Formar multiplicadores e educadores, a fim de auxiliar na expansão do seu objeto social;

e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

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;
Apoiar, fomentar e implementar ações para o fortalecimento do mercado financeiro, de capitais, de seguro e
previdência;
Avaliar iniciativas de educação financeira realizadas por outras entidades;
Celebrar parcerias, convênio e contratos com entidades publicas ou privadas, nacionais ou internacionais para
a consecução do seu objeto social;
Promover, apoiar e organizar aulas, palestras, seminários e congressos que ajudem a propagar o objeto social
da Associação;
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;
Produzir e divulgar informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às áreas de atuação;
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.
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2 Base de preparação
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 30 de maio de 2019.

B. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

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.

D.Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para
as pequenas e médias empresas, 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.
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.
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.
Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Associação.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Associação usa 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.
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3.Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

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 como outros passivos financeiros.
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 2018 e 2017, incluindo
operações de hedge.

B. Caixa e equivalentes de caixa e recursos vinculados a patrocínios
Caixa e equivalentes de caixa e recursos vinvulados a patrocínios abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras
com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras possuem
risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. Os
recursos vinculados a patrocínios possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados para fazer frente às
obrigações de projetos relacionados a contrato de patrocínios e outros ajustes que lhe deram origem.

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.
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As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática e comunicação

10 anos
10 anos
5 anos

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 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.
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J. Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade 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 similar. 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 2018 a Associação
registrou o montante de R$ 122.382 (R$ 98.522 em 2017) 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, contribuições e patrocínios, 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.

4 Caixa e equivalentes de caixa e Recursos vinculados a patrocínios
2017

2018

300
1.588
59
2.248.561

Caixa em Reais
Caixa em Euro
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

300
6.326
121
3.660.775

Total caixa e equivalentes de caixa e Recursos vinculados a patrocícnios

3.667.522

Caixa e equivalentes de caixa
Recursos vinculados a patrocínios

2.250.508

2.580.873
1.086.649

2.250.508

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.
Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e são remunerados a
uma taxa de 98% a 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em 2018 e 2017.

5. Ativo imobilizado
Taxas anuais de
depreciação
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

20%
10%
10%

Custo

Depreciação
acumulada

2018

2017

69.946
8.252
46.041

(47.395)
(3.885)
(29.141)

22.551
4.367
16.900

32.502
4.454
21.504

124.239

(80.421)

43.818

58.460

As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
estão demonstradas nos quadros abaixo:

Movimentação de 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018
Movimentação do custo

Saldo em
31/12/2017

Adições

Baixas

Saldo em
31/12/2018

Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

69.946
6.749
46.041

1.503
-

-

69.946
8.252
46.041

total

122.736

1.503

-

124.239
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Movimentação da depreciação

Saldo em
31/12/2017

Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

(37.444)
(2.295)
(24.537)

total
Saldo líquido

Baixas

Saldo em
31/12/2018

(9.951)
(1.590)
(4.604)

-

(47.395)
(3.885)
(29.141)

(64.276)

(16.145)

-

58.460

(14.642)

-

Adições

Baixas

Adições

(80.421)
43.818

Movimentação de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017
Saldo em
31/12/2016

Movimentação do custo
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

total

44.200
3.260
46.041

25.746
3.489
-

-

69.946
6.749
46.041

93.501

29.235

-

122.736

Saldo em
31/12/2016

Movimentação da depreciação

Saldo em
31/12/2017

Adições

Baixas

Saldo em
31/12/2017

Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

(24.811)
(1.245)
(19.933)

(12.633)
(1.050)
(4.604)

-

(37.444)
(2.295)
(24.537)

total

(45.989)

(18.287)

-

10.948

-

(64.276)

47.512

Saldo líquido

58.460

6. Intangível
Líquido
Taxas anuais de
amortização
Marcas e patentes
Softwares

20%

Custo

Amortização
acumulada

4.629
13.128

(6.238)

4.629
6.890

4.629
5.991

17.757

(6.238)

11.519

10.620

2018

2017

As movimentações do custo e da amortização do intangível nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018
estão demonstradas nos quadros abaixo:
Saldo em
31/12/2017

Adições

Baixas

Marcas e patentes
Softwares

4.629
9.661

3.467

-

4.629
13.128

total

14.290

3.467

-

17.757

Saldo em
31/12/2017

Adições

Baixas

Movimentação do custo

Movimentação da amortização

Saldo em
31/12/2018

Saldo em
31/12/2018

Softwares

(3.670)

(2.568)

-

(6.238)

total

(3.670)

(2.568)

-

899

-

(6.238)

10.620

Saldo líquido

11.519
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Movimentação de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017
Movimentação do custo

Saldo em
31/12/2016

Marcas e patentes
Softwares

4.629
5.702

total

10.331

Movimentação da amortização

Saldo em
31/12/2016

Adições

Baixas

3.959
3.959

Adições

Saldo em
31/12/2017

-

4.629
9.661

-

14.290

Baixas

Saldo em
31/12/2017

Softwares

(1.804)

(1.866)

-

(3.670

total

(1.804)

(1.866)

-

2.093

-

(3.670)

8.527

Saldo líquido

10.620

7. Obrigações trabalhistas
2017

2018
Provisão de férias e encargos sociais
Provisão de bonificações

146.108
142.540

168.521
143.279

288.648

311.800

8. Obrigações tributárias e sociais
2017

2018
IRRF sobre salários
INSS
FGTS
PIS sobre salários
COFINS sobre rendimento de aplicações financeiras
Débitos sociais Lei 10.833
IRRF de terceiros

26.349
18.557
7.140
892
743
683
183

27.621
23.577
9.712
1.214
508
535
173

54.547

63.340

9. 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 2018 e de 2017.

10. 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, 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.
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.
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11. Receitas Ordinárias
As receitas da Associação são compostas, pelas receitas de doações, patrocínio e contribuições efetuadas por seus
associados:
2018
Contribuições associativas
Patrocínios (*)
Doações
Outras Receitas

2.770.000
1.128.713
2.500
3.901.213

2017
2.770.000
2.256.635
1.500
4.600
5.032.735

(*) A Associação empenhou em 31 de dezembro de 2018 o valor de R$ 1.128.713 (R$ 2.256.635 em 2017) de recursos recebidos através de patrocínios
firmados com empresas privadas, em projetos com intuito de estruturar, desenvolver e implantar iniciativas de educação financeira e previdenciária
para alunos e professores de escolas públicas, dentre esses projetos destacam-se: Serasa visita, Ecossistema de Educação Financeira, cursos EAD
(Ensino a distância) e Game de Educação Financeira. Abaixo esta demonstrada a movimentação dos projetos em 2018:
2.159.905
55.457
(1.128.713)
1.086.649

Saldo em 01 de janeiro de 2018
Recursos recebidos
Rendimento financeiro
Consumo
Saldo em 31 de dezembro de 2018

12. Despesas gerais e administrativas
2018
Transporte aéreo
Despesas com comunicação de mídias sociais
Manutenção de sites
Alugueis de imóveis
Despesas com eventos
Transportes terrestres
Viagens e estadias
Telefone
Despesas com copa e cozinha
Site desenvolvimento e conteúdo
Despesas de condomínio
Despesas com informática
Depreciação e amortização
Alimentações
I.P.T.U.
Manutencao e conservação
Despesa com material de escritório
Impressão de material de comunicação
Correios e postagens
Criação edição e diagramação
Outras despesas

2017

154.965
104.295
70.070
58.313
55.205
40.352
37.969
35.003
24.393
23.224
21.895
21.660
19.788
19.607
10.223
7.979
3.501
3.370
1.992
40.662

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

754.466

828.097

13. Despesas com serviços
2018
Consultoria administrativa (*)
Serviços de contabilidade
Consultoria jurídica
Serv. Audiovisuais e fotográficos
Serviços de auditoria
Outros serv. pessoa juridica
Serviços de entregas e coletas
Serviços de tradução de textos

1.297.839
33.199
9.319
7.885
7.680
5.300
1.361.222

2017
1.603.960
31.957
12.400
35.480
5.831
2.040
7.281
2.041
1.700.990

(*) Os gastos com consultoria decorreram principalmente pelo desenvolvimento das tecnologias digitais: Game e vídeo 100 Neuras direcionado para
alunos e os documentários “Sua Escola, Nossa Escola e o Programa de TV “Um Salto para o Futuro” direcionados para os professores. A reformulação
da plataforma digital “vida e dinheiro” com objetivo de integrar todas ações de educação financeira, e o desenvolvimento de curso EAD (Educação à
distancia) em parceria com a TV Escola.
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14. Despesas com pessoal
2018
Salários
INSS
Bonificações
Férias
Assistência médica
FGTS
Programa de alimentação ao trabalhador
13o salário
PIS sobre folha de pagamento
Mão de obra estagiários
Indenizações e aviso prévio
Seguro de vida em grupo
Vale transporte
Previdência privada
Saúde ocupacional

745.434
253.139
105.977
105.724
101.734
91.529
86.307
77.136
9.956
9.218
9.027
5.754
4.537
3.436
1.070

2017
797.316
281.025
106.527
116.919
137.330
87.363
101.993
83.655
10.920
9.283
7.199
4.281
3.751
585

1.609.978

1.748.147

2018

2017

15. Resultado Financeiro
Rendimento de aplicações
Descontos obtidos
Variação cambial ativa
Outras receitas financeiras

245.226
236
1.074

245.743
2.707
93
-

Receitas financeiras

246.536

248.543

2018
Despesas bancárias
IRRF sobre receita financeira
Outras despesas financeiras

Despesas financeira
Resultado financeiro

(4.944)
(38.206)
(7.859)
(51.009)

195.527

2017
(10.881)
(48.179)
(5.926)
(64.986)

183.557

16. Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - entidade 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 2018 e 2017:
 IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)
 CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
 ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza)
 COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias.

17. Instrumentos financeiros
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 reconhecidos no
resultado. A Associação não possui políticas ou estratégias especificas para gerenciamento dos instrumentos financeiros
visto que a Administração entende que não existe risco significativo de perdas associadas a esses instrumentos. A
Associação não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
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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 2018 e 2017, 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:

2018

2017

Classificação

Ativos
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Adiantamentos

6747
3.660.775
20.234

1.947
2.248.561
12.099

(23.903)
(5.087)

(26.275)
(4.698)

3.658.766

2.231.634

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

Passivos
Fornecedores
Outras contas a pagar

Total

Outros passivos financeiros
Outros passivos financeiros

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

Instrumentos financeiros “derivativos”
A Associação não détem instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos à variação cambial.

Instrumentos financeiros “Não derivativos”
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 a Associação se torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento.
A seção 11 do Pronunciamento técnico PME – Contabilidade para pequenas e médias empresas estabelece uma
hierarquia de três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela
Associação, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O
Pronunciamento técnico PME descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor
justo:

Nível A - a melhor evidência do valor justo é o preço cotado para ativo idêntico (ou ativo similar) em mercado ativo. Este
normalmente é o preço corrente de compra;

Nível B - quando os preços cotados estão indisponíveis, o preço de contrato de venda fechado ou transação recente para
ativo idêntico (ou ativo similar) em transação em bases usuais de mercado entre partes conhecedoras e interessadas
fornece evidência de valor justo.

Nível C - se o mercado para o ativo não está ativo e quaisquer contratos de venda fechados ou as transações recentes
envolvendo ativo idêntico (ou ativo similar) por si só não são uma boa estimativa de valor justo, a entidade deve estimar
o valor justo utilizando outra técnica de mensuração.
O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Associação está classificado como Nível B.
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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 em que a Associação irá 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
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da
Associação, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços e taxas podem
provocar alterações nas receitas e nos custos da Associação. O Objetivo do gerenciamento de risco de mercado é
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o
retorno.
Com relação às taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, a Associação centraliza seus investimentos em
operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI - certificado de depósito interbancário e
fundos de renda fixa.

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