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O presente Relatório tem como objetivo apresentar 
os principais resultados alcançados pela 5ª Semana 
Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), 
que ocorreu entre os dias 14 a 20 de maio de 2018.

A Semana ENEF é uma iniciativa do Comitê Nacional 
de Educação Financeira (Conef ) para promover 
ações de educação financeira no país. Diversas 
ações educacionais foram realizadas pelos membros 
do Comitê e por seus parceiros. Todas as atividades 
promovidas são gratuitas e buscam conscientizar 
os cidadãos sobre a importância do planejamento 
financeiro, para que desenvolva uma relação 
equilibrada com o dinheiro e decisões acertadas 
sobre finanças e consumo.

A Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) preside o Conef no ano 
de 2018. Além da Previc, o Conef é composto por 
representantes do Banco Central do Brasil, Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), Ministério da 
Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da 
Justiça, Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima), B3, Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (Cnseg), Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed). 
A coordenação e execução dos programas são 
realizadas pela Associação de Educação Financeira 
(AEF - Brasil).

ApresentaçãoSumário
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A Semana ENEF

O site www.semanaenef.gov.br foi a principal 
ferramenta de cadastramento e divulgação das 
ações de educação financeira da 5ª Semana ENEF. 
Na seção “Agenda”, foi possível visualizar todos os 
eventos cadastrados por nome, tipo (presencial, 
online ou misto), público (aberto ou fechado), 
organizador e local.

Para promover a Semana ENEF, foram produzidas 19 
peças de comunicação para divulgação em mídias 
sociais, com destaque para Facebook e Twitter. As 
peças foram veiculadas nas contas institucionais 
de membros do Conef e reencaminhadas pelos 
apoiadores da causa e pelo público em geral.

Site Semana ENEF

Campanha em Mídias Sociais

Home Page Site Semana ENEF

Página Agenda Site Semana ENEF
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A abertura da Semana ENEF ocorreu na manhã do 
dia 14/5, em um evento para 400 convidados no 
Auditório do Banco Central do Brasil, em Brasília. 
Participaram da solenidade o do Presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, do Presidente da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo 
Barbosa, do Diretor da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), Paulo dos Santos, do 
Diretor do Banco Central, Maurício Moura, e do 
Diretor-superintendente da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) e 
Presidente do Conef, Fábio Coelho.

Abertura da Semana ENEF

Auditório do Banco Central do Brasil

Painel de Influenciadores Digitais

Abertura Oficial

Em seguida, Claudia Forte, Superintendente da 
Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-
Brasil), apresentou o projeto EaD, desenvolvido em 
conjunto com a TV Escola, para apoiar a formação de 
professores em educação financeira. Outra novidade 
foi o Game de Educação Financeira, idealizado para 
reter a atenção dos alunos e incentivar o uso consciente 
dos recursos financeiros.

Ao final, houve um painel com influenciadores digitais: 
Nathalia Arcuri, jornalista e fundadora do canal “Me 
Poupe!”, Thiago Nigro, empreendedor e criador do 
canal “O Primo Rico” e Márcio Fernandes, autor do livro 
“Felicidade dá lucro”. O gerente do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
Guilherme Kessel, mediou o debate.

O evento foi transmitido online pelo Facebook e 
Youtube.
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As ações alcançaram todos os 26 estados brasileiros 
e o Distrito Federal, com atividades presenciais 
e à distância. Os estados com maior número de 
iniciativas foram Goiás (1.503), Paraná (1.377) e São 
Paulo (935). Juntos, estes estados correspondem a 
52% das iniciativas cadastradas.

O esforço nacional contou com iniciativas de órgãos 
governamentais, instituições financeiras, entidades 
de classe, instituições de ensino, cooperativas, fundos 
de pensão, corretoras, seguradoras, consultoras, sites 
de educação financeira, influenciadores digitais e 
outros apoiadores.

Cobertura Geográfica

AC

AM
PA

RR

RO

AP

TO

BA

MA

PI

CE
RN

PB
PE

AL

SE

MT

MS

GO
MG

SP

ES

RJ

PR

SC

RS

Iniciativas Cadastradas por Estado

Público Alcançado

As ações presenciais e à distância em 2018 superaram 
a marca de 4 milhões de pessoas, atingindo um 
crescimento de 40% em relação ao ano anterior.

707.920 

1.290.476 

2.966.698 

4.133.032 

2015 2016 2017 2018
Total de participantes por ano

O número de ações realizadas ao longo de cada 
Semana ENEF vem crescendo a cada ano. Em 2018, 
foram 7.350 ações cadastradas, quase o dobro do 
ano anterior.

Todas as iniciativas foram gratuitas e desenvolvidas 
por 344 instituições e apoiadores que promovem 
temas relacionados a finanças pessoais, consumo 
consciente, previdência, seguros e relação equilibrada 
com o dinheiro.

Ações Realizadas

170 421

1.044

3.666

7.350

2014 2015 2016 2017 2018

Total de ações por ano
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Modalidade das Ações

As ações presenciais ainda representam mais que 
91% das iniciativas.

Porém, as ações à distância possuem um alcance 
muito maior, com quase 3,7 milhões de pessoas 
impactadas.

Eventos Cadastrados e Reportados

Em 2018, houve boa taxa de resposta (94,5%) dos 
organizadores. Dos 7.350 eventos cadastrados, 
6.943 retornaram com informações sobre o público 
alcançado.



 8 |  Resultados da 5ª Semana ENEF

Imprensa

Valor Econômico 14/05/2018

O Globo 14/05/2018

A educação financeira também foi pauta dos 
principais veículos de comunicação do país, com 
destaque para matérias na Globonews, Rádio CBN, 
Valor Econômico, Estado de São Paulo, O Globo, 
Folha de São Paulo, G1, R7, dentre outros.

A Assessoria de Imprensa das ações contou com o 
apoio das equipes de comunicação dos membros 
do Conef.
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Considerações Finais

A Semana Nacional de Educação Financeira 
consolidou-se como um evento de grande 
porte no calendário nacional, com a atuação e o 
comprometimento dos membros do Conef e seus 
parceiros.

Este ano, a iniciativa reconheceu ainda mais a força 
das mídias sociais para a divulgação da educação 
financeira no país. O apoio de influenciadores 
digitais para a Semana ENEF, bem como a maciça 
publicação de posts nas mídias sociais dos membros 
do Conef, ampliou o alcance do tema.

As conquistas alcançadas durante a semana reforçam 
as ações do Conef para 2018 e potencializam 
os desafios para os próximos anos, que passam 
necessariamente pelo envolvimento do Governo e 
da sociedade civil nesse tema fundamental para o 
Brasil.


