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APRESENTAÇÃO 

 

O Congresso Latino-Americano de Educação e Inclusão Financeira (CLEIF) reuniu 

lideranças do setor financeiro e representantes de organismos internacionais, de defesa 

do consumidor e reguladores para debater alternativas para avançar rumo a uma 

sociedade mais inclusiva, próspera e sustentável. 

Realizado em São Paulo nos dias 27 e 28 de setembro, o evento foi organizado pela 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e pela Federação Latino-Americana de 

Bancos (FELABAN), com apoio do Banco Central do Brasil (BC). Além do público presente 

no local do encontro, cerca de 8,5 mil pessoas acompanharam as transmissões online 

feitas pela plataforma Febraban Tech e pelo canal do YouTube da Febraban. 

O congresso foi, essencialmente, um espaço privilegiado de compartilhamento de 

experiências e aprendizados na condução de iniciativas que têm facilitado a inclusão e a 

educação financeira na América Latina e no Caribe, buscando romper o ciclo de 

endividamento, ausência de poupança e dificuldades no acesso a serviços financeiros na 

região.  

Ficou evidente, nas discussões, a oportunidade para que os diferentes atores trabalhem 

juntos na superação dos desafios. Uma visão unânime trazida pelos convidados foi a de 

que os processos de bancarização e de educação financeira devem estar profundamente 

conectados, sobretudo na abordagem às populações mais vulneráveis.  

A inovação digital emergiu como um importante fator de aceleração desse processo, 

assim como as experiências com os chamados pagamentos P2P (pessoa para pessoa), a 

exemplo do PIX, que têm favorecido a bancarização. Outro destaque foram os modelos 

de mensuração de impacto das ações em educação financeira em toda a região. 

Neste whitepaper, você confere as principais discussões e insights trazidos durante o 

evento. 

 

Boa leitura!  

https://noomis.febraban.org.br/home?utm_campaign=cleif_online_txt_01_disparo_dia_26_-rev2609_11h57&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station
https://www.youtube.com/c/FEBRABANOficial/videos
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix
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ABERTURA 

 

Isaac Sidney, presidente da Febraban, Giorgio Trettenero, secretário-geral da Felaban, e 
Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do 
Banco Central do Brasil, abriram o evento trazendo suas visões sobre o cenário 
econômico atual e desafios para a América Latina. 

Eles falaram sobre os impactos da desaceleração do crescimento, perda de renda e 
inflação no aumento da desigualdade e do empobrecimento, em uma região que possui 
cerca de 209 milhões de pessoas pobres, sendo 78 milhões em situação de extrema 
pobreza. 

Isaac trouxe dados de realidade do endividamento da população no Brasil, que tem 
quase 68 milhões de inadimplentes. Aproximadamente 20% das famílias têm mais de 
50% da sua renda mensal comprometida com dívidas, principalmente não bancárias, 
como água, luz e telefone. 

Esse quadro deve ser enfrentado, segundo Isaac, com um esforço conjunto dos bancos, 
reguladores e órgãos de defesa do consumidor. Ele defendeu a democratização do 
acesso a produtos e serviços financeiros alinhada a conhecimento e estímulos para a 
mudança de comportamento. “Cidadãos com maior consciência, orientação, 
informação e engajamento em torno da sua vida financeira geram efeitos positivos em 
toda a sociedade”, afirmou. 

 

Tecnologia x inclusão financeira no Brasil 

● 120 bilhões de transações bancárias realizadas em 2021 – 51% em canais 

remotos, mobile e internet banking. 

● 7 em cada 10 transações bancárias são digitais. 

● 182 milhões de brasileiros são bancarizados atualmente. 

● 50 milhões de pessoas ingressaram no mercado financeiro usando o PIX. 

● 22 milhões de contratos de empréstimos bancários repactuados durante a 

pandemia (R$ 1,3 trilhão).  

 

Giorgio Trettenero, secretário-geral da Felaban, também reforçou a importância do 
trabalho conjunto do setor privado, governos e reguladores para ampliar o acesso a 
serviços financeiros. A inclusão, segundo ele, favorece a formalização econômica e vem 
sendo acompanhada de qualidade dos serviços, competitividade nos preços, facilidade 
na contratação e transparência na informação. 

Giorgio defendeu a concorrência justa e a diversidade no ecossistema financeiro, com a 
entrada de novos players, que, em muitos casos, podem se tornar parceiros, como 
acontece com muitas fintechs. Tudo isso, ponderou, deve ser acompanhado de 
regulamentação e supervisão equilibrada. 

 



Já Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do 
Banco Central do Brasil, abriu sua fala elencando os principais desafios na jornada pela 
inclusão e educação financeira, como a inserção do tema nas estratégias das 
organizações, a escassez de recursos, o alcance das ações e a frequência no contato com 
a população. Em seguida, explicou o que o Banco Central tem feito para estimular esse 
movimento: 

● Fortalecimento da governança do tema e ampliação da Agenda BC+, uma pauta 
centrada na evolução tecnológica para resolver questões estruturais do sistema 
financeiro nacional e promover a cidadania financeira.  

● Promoção do engajamento sistemático dos bancos no tema, incentivando a 
coordenação de esforços no sistema financeiro nacional. 

● Lançamento do Programa Aprender Valor, que leva educação financeira aos 
estudantes de escolas públicas de ensino fundamental. 

● Formalização de acordo de cooperação técnica com a Febraban para promover 
a educação financeira dos 140 milhões de brasileiros que se relacionam com o 
sistema financeiro. 

Maurício mostrou que o sistema de transferências instantâneas (PIX) se transformou em 
porta de entrada para pessoas que não estavam inseridas no mercado financeiro no 
país. Outra evolução, segundo ele, é o Open Finance, que coloca o cidadão no centro da 
relação financeira, permitindo que ele acesse informação e compare produtos e serviços 
financeiros. 

 

“Hoje, mais de 127 milhões de pessoas utilizam o PIX; 50 milhões delas 
fizeram uma transferência bancária pela primeira vez usando essa 

ferramenta.”  

Maurício Moura, Banco Central do Brasil 

 

 

 

 

 

  

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag?modalAberto=sobre_agenda
https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openfinance


PAINEL 1 

SAÚDE FINANCEIRA, FINANÇAS RESPONSÁVEIS E A 
SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO 

 

Moderado por Maria Eugênia Taborda, coordenadora da Iniciativa Financeira do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI) na América Latina e 
Caribe, o painel colocou as finanças responsáveis no centro da roda. 

Nancy Widjaja, assessora do órgão das Nações Unidas para a Inclusão Financeira 
(UNSGSA), trouxe dados de diferentes países para mostrar que não há uma relação 
direta entre inclusão e saúde financeira. E ressaltou a importância de trabalhar a 
resiliência financeira, em especial nos países em desenvolvimento, onde apenas 55% 
dos adultos são capazes de cobrir suas despesas emergenciais. 

Nancy participa de um grupo de trabalho da UNSGSA que se debruça sobre políticas 
financeiras e tem contribuído para o desenvolvimento de novas soluções, como uma 
plataforma de comunicação entre legisladores e instituições financeiras. 

 

“Quando os indivíduos têm um acesso maior e mais flexível a serviços 
financeiros vitais, o empreendedorismo é incentivado, e os bancos 

conseguem diversificar sua base de clientes e seus portfólios de produtos e 
serviços. A economia, os governos e demais atores envolvidos também se 
beneficiam dos impactos positivos gerados por um setor financeiro mais 

inclusivo e saudável.” 

Eric Usher, do UNEP-FI 

 

Eric Usher, head da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (UNEP-FI), falou sobre os Princípios da Responsabilidade Bancária, criados 
para fomentar o alinhamento dos bancos signatários aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e às metas do Acordo de Paris.  

São mais de 300 signatários, atualmente, que representam metade da indústria bancária 
do mundo. Segundo Eric, ao lado de mudanças climáticas, a saúde e a inclusão financeira 
estão entre os temas mais relevantes para os membros da iniciativa.  

Ele contou que, em dezembro de 2021, foi lançado o Compromisso com a Saúde 
Financeira e a Inclusão, criado para promover a inclusão financeira universal e fomentar 
um setor bancário que apoie a saúde financeira dos clientes. Esse compromisso reúne, 
hoje, um grupo de mais de 30 bancos, oito deles da América Latina. 

Ao lado de especialistas e pesquisadores, eles trabalharam juntos na definição de 
conceitos-chave e de 20 metas concretas para que essa ambição seja alcançada. Os 
indicadores terão seu progresso acompanhado e reportado anualmente. A expectativa 
é que cada vez mais bancos assumam o compromisso e passem a incluir esses 
indicadores em seus reportes anuais.  

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/PRB-Guidance-Document-Portuguese-OFICIAL.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Commitment-to-Financial-Health-and-Inclusion-D2.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Commitment-to-Financial-Health-and-Inclusion-D2.pdf


 

Alan Gómez, vice-presidente de Sustentabilidade da Associação de Bancos do México 
(ABM) e integrante do Comitê de Sustentabilidade da Felaban, contou como a agenda 
de inclusão e a saúde financeira vêm sendo trabalhadas na América Latina com base nos 
Princípios de Responsabilidade Bancária. Falou, ainda, sobre a relação desse tema com 
o desenvolvimento sustentável. 

Ele compartilhou os resultados de uma pesquisa que avaliou os conhecimentos e 
comportamentos financeiros da população em diversos países. Embora a educação para 
o uso correto dos produtos e serviços bancários ainda seja um desafio enorme, há boas 
notícias em relação à inclusão: durante a pandemia, o número de pessoas usando meios 
de pagamentos digitais aumentou em todos os países da América Latina. 

Em seguida, Alan apresentou a correlação entre a inclusão financeira e o 
desenvolvimento sustentável e traçou um amplo panorama do avanço das finanças 
sustentáveis na América Latina. 

Esse avanço é acompanhado em três etapas: Integração ESG (aderem a protocolos e 
possuem governança e processos para medir a implementação de ações), 
Gerenciamento de Risco Climático (adotam medidas robustas para a gestão do risco 
climático) e Financiamento para a Sustentabilidade (emitem bonds sustentáveis e 
adotam uma taxonomia detalhada para a classificação de iniciativas verdes ou 
sustentáveis). 

 

Benefícios da inclusão financeira para o desenvolvimento sustentável 
● A inclusão financeira ajuda a endereçar 7 dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 
● Além de facilitar a vida diária, o acesso a serviços financeiros ajuda pessoas e 

empresas a planejarem seus objetivos de longo prazo e a estarem mais 
preparadas para enfrentar situações inesperadas, aumentando sua 
resiliência, por exemplo, a eventos climáticos extremos. 

● Possibilidade de acesso a crédito para compra de bens ou outros objetivos. 
● Impacto positivo sobre as taxas de crescimento, podendo aumentar o PIB de 

economias em desenvolvimento em até 14% (EY). 
● O PIB da América Latina e Caribe poderia aumentar 34% se as mulheres 

fossem mais incluídas na economia (pesquisa Deloitte). 

 

Cidadania Financeira na Febraban 

Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o 
Consumidor e Autorregulação da Febraban, contou que a atuação da entidade tem sido 
pautada por quatro grandes frentes de trabalho: 



 

Segundo Amaury, os bancos têm tomado a frente em uma série de parcerias e ações 
coordenadas, incluindo as campanhas nacionais para renegociação de dívidas e 
orientação financeira realizadas em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional 
do Consumidor e as 900 agências de defesa do consumidor (Procons) espalhadas pelo 
país. 

Amaury informou que, nos últimos anos, foram promovidos dois momentos anuais de 
renegociação de dívidas, acompanhados de educação financeira e orientação ao 
consumidor, visando evitar a reincidência. Somente em março de 2022, foram feitas 
quase 2 milhões de renegociações. 

 

“A inadimplência do sistema ficou em um patamar de 3,5%, em 
decorrência dos auxílios e programas emergenciais, da renegociação de 

dívidas e da carência dada às linhas contratadas na pandemia.” 

Amaury Oliva, Febraban 

 

Ele destacou, ainda, as iniciativas de educação financeira que a Febraban tem realizado 
em parceria com o Banco Central, entre elas a Plataforma de Educação Financeira, que 
disponibiliza informações gratuitamente e oferece recompensas financeiras aos 
consumidores que se dedicarem ao aprendizado. 

Outro eixo de enfrentamento ao endividamento no Brasil é a autorregulação bancária, 
uma série de compromissos voluntários assumidos pelos bancos que surgiu em 2008 a 
partir do diálogo do Banco Central com os órgãos de defesa do consumidor.  

Um dos primeiros normativos determinou medidas para o uso responsável do crédito, 
como o envio de alertas ao consumidor no momento da contratação. Outros exemplos 
de compromissos presentes na autorregulamentação são regras de responsabilidade 
socioambiental, padrões para renegociações de dívidas e orientações para o uso 
adequado do cheque especial, deixando claro ao consumidor que se trata de um 

https://plataforma.meubolsoemdia.com.br/


produto para situações emergenciais e oferecendo a troca por linhas mais baratas em 
usos mais prolongados. 

 

Global Findex Database 2021  

Saniya Ansar, economista do Departamento de Pesquisa do Banco Mundial, apresentou 
os achados mais relevantes do Global Findex 2021, do Banco Mundial. Os dados foram 
coletados a partir de entrevistas com 150 mil pessoas em 140 países. Eles demonstram 
que a inclusão financeira ainda é um desafio no mundo todo, mas segue crescendo. 

 

Adultos com uma conta bancária no mundo (%), 2021 

 

 
● A bancarização subiu de 54%, em 2017, para 73%, em 2021, na América 

Latina e Caribe. Das 98 milhões de pessoas bancarizadas, 42 milhões eram 
mulheres. 

● Nenhum país promoveu a inclusão universal das mulheres ou pessoas 
pobres.  

● A maior parte do crescimento na titularidade de conta veio de pagamentos 
digitais – 65% da população adulta realiza transações dessa forma. 

● Durante a pandemia, a população mais pobre passou a usar mais as contas 
digitais, abertas para o recebimento de auxílios do governo (39%). Mais de 
80% usam essas contas para fazer pagamentos e transferências.  

● 17% pretendem utilizar suas contas para fazer uma poupança formal para 
situações emergenciais no futuro.  

● Há 120 milhões de adultos não bancarizados na América Latina e Caribe, 
especialmente mulheres, pobres e com baixa escolaridade.  

● Dois em cada cinco adultos da região não possuem fundo para emergências 
ou fontes confiáveis de recursos para cobrir os gastos em situações 
inesperadas. 
  



PAINEL 2 

INOVAÇÃO DIGITAL E INCLUSÃO FINANCEIRA: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 

 

O segundo painel discutiu inovação digital, lições aprendidas de provedores de 
pagamentos P2P (pessoa para pessoa) e inovação em pagamentos instantâneos. Ele foi 
mediado por Sophie Sirtaine, CEO do CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), que 
atua para melhorar a vida de pessoas pobres por meio da inclusão financeira.  

A primeira convidada foi Martiza Pérez, vice-presidente executiva do Banco de Varejo e 
Marketing do Davivienda. Ela compartilhou que o banco aposta na conjunção de 
tecnologia e talento para alavancar a inclusão financeira. Hoje, só 4% das transações são 
físicas e 96% são digitais para os distintos segmentos.  

Segundo a executiva, o banco, hoje, tem mais de 20 milhões de usuários na Colômbia, 
que tem uma população de 50 milhões de habitantes, e tem presença em outros cinco 
países da América Central. 

 

“Acreditamos numa oferta intuitiva, que as pessoas possam usar de forma 
simples. Qualquer colombiano com um celular na mão pode entrar na 

conta, cartão de crédito ou ver a aprovação de um financiamento.” 

Martiza Pérez, Davivienda 

 

Para ela, a inclusão bancária por meio de soluções digitais nos convida a trabalhar de 
forma colaborativa, envolvendo diversos atores dos setores público e privado. Com essa 
visão, o Davivienda está conseguindo quebrar barreiras nas áreas rurais e urbanas, 
incluindo os trabalhadores da agricultura. 

Outra experiência trazida por Martiza foi o lançamento de um modelo chamado 
Ecossistemas, que une players, governos locais, empresas, comércios, pessoas físicas, 
lares e outros parceiros em torno de uma oferta de inclusão para todos. 

 

A jornada de inclusão do PicPay 

Elaine Shimoda, head de Pagamentos do PicPay do Brasil, compartilhou sua percepção 
de que o ecossistema financeiro está cada vez mais rico, com uma ação regulatória 
fomentando a inovação em fintechs e bancos.  

No início, segundo ela, o grande objetivo da empresa era fomentar o uso do QR Code 
como meio de pagamento, mas tinha o desafio de identificar as necessidades de 
mercado que não estão bem atendidas. Nessa jornada, a empresa foi muito além, como 
mostra a infografia a seguir, e incluiu a compra do Guia Bolso, para promover inclusão 
digital com educação financeira. 



Elaine contou que a média dos clientes PicPay é jovem (33 anos de idade), ama 
tecnologia e é aberta a tendências. Mais de 50% são da classe C e D. “A gente tende a 
conversar com uma população de baixa renda, que talvez não esteja tão acostumada 
com os meios financeiros tradicionais”.  

 

 

 

A construção do PIX no Brasil 

Angelo Duarte, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado 
Financeiro do Banco Central do Brasil, falou sobre a construção do PIX. Explicou que, por 
trás da ferramenta, existe uma concepção de política pública de inclusão, digitalização 
de pagamentos e redução do uso de meios tradicionais. 

Segundo ele, há um número alto de pessoas que têm conta, mas muitas a usam para 
receber um benefício social ou salário, sacam os recursos e fazem os seus pagamentos 
com dinheiro vivo. “Várias fintechs perceberam que poderiam ofertar outros serviços 
para essa camada que sub-utilizava a conta.” Na pandemia, com o programa de 
transferência de renda, as pessoas precisavam de conta para receber o auxílio.  

 

“Foram emitidos em pouco mais de um mês 40 milhões de cartões de 
pagamentos. Andamos dois, três anos em poucos meses em termos de 

digitalização de pagamentos.” 

Angelo Duarte, Banco Central do Brasil 

 

No final de 2020, veio o PIX, que provocou uma mudança no comportamento. Pessoas 
que até então não faziam nenhuma transferência bancária hoje fazem, em média, seis 
a sete transações com PIX por mês, sendo que o número de saques nessa fatia da 
população caiu bastante. Entre aqueles que já faziam um uso mais digital da conta, o 
crescimento nas transferências de pessoa a pessoa foi de mais de cinco vezes. 

Segundo Ângelo, ainda não é possível assegurar se as pessoas incluídas pelo PIX 
passaram a ter maior oferta de crédito ou outros produtos, como de seguros ou 



investimentos. Mas já é possível ver que instituições que tinham uma quantidade 
pequena de transações foram alçadas ao grupo dos 20 maiores prestadores de serviços 
de pagamento, sinalizando uma transformação em curso no sistema financeiro. 

Os bancos tradicionais, por sua vez, criaram suas marcas digitais, segmentaram clientes 
e foram atrás do prejuízo focando no cliente que é totalmente digital. O executivo do 
Banco Central enxerga esse ambiente de inovação como produtivo, mas reconhece que 
ainda existem desafios em termos regulatórios para essa realidade. 

Angelo acredita que, nos próximos meses, veremos o PIX tomando a frente na iniciação 
de pagamentos: a partir de um aplicativo qualquer, será possível fazer compras, 
pagamentos, consultar o saldo e tomar crédito consultando várias instituições ao 
mesmo tempo. 

Outro ponto muito conectado é a união quase indissociável entre pagamentos em E-
commerce e o M-commerce, em que os boletos ainda são pouco usados no Brasil. 
Houve, nos últimos anos, uma migração massiva dos pagamentos da agência e caixa 
eletrônico para o internet banking e, daí, para o mobile banking, que já é o maior canal 
de transações financeiras no Brasil. Porém 20% continuam usando os canais presenciais. 

 

Dependência do dinheiro vivo em países emergentes 

Ana Maria Prieto, diretora de Sistemas de Pagamentos do Banco da República da 
Colômbia, falou sobre o processo de construção de um sistema de pagamentos 
instantâneos inspirado no PIX brasileiro. Nas últimas décadas, segundo ela, uma série 
de esforços regulatórios estimulou a inovação bancária e a entrada de novos players 
para acelerar a digitalização e a transformação dos meios de pagamentos. 

Há, hoje, sistemas públicos e privados em operação. O país, contudo, tem uma alta 
dependência de dinheiro vivo, como acontece em outros emergentes, com mais de 75% 
das transações feitas dessa maneira.  

Do ponto de vista da autoridade de pagamentos, sinalizou Ana, há a preocupação com 
o fracionamento da indústria, que contradiz o preceito de que os sistemas instantâneos 
têm um efeito de rede, gerando economia de escala e convergindo para uma única 
infraestrutura pública, como no PIX. 

Para avançar nessa discussão, em 2021 foi criado um espaço de interação entre os 
setores público e privado, não só para a cocriação do sistema de pagamento 
instantâneo, mas também para definir uma nova rota, mais articulada para o trabalho 
conjunto de todos os participantes da indústria. 

Fechando o painel, Ana reforçou a necessidade de diálogo e compartilhamento de 
práticas entre os países com iniciativas e desafios semelhantes no que se refere à 
digitalização dos meios de pagamentos. 

 

 

  



PAINEL 3 

A IMPORTÂNCIA DA MENSURAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA PARA 
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Para que a mobilização pela educação financeira ganhe efetividade, é necessário ter 
clareza sobre o grau de saúde financeira da população. Ao redor do mundo, muitos 
pesquisadores se debruçam sobre o tema e, na América Latina, há avanços importantes 
nessa direção. Alguns deles foram mostrados neste painel, moderado por Marcelo 
Pasquini, diretor-adjunto do Comitê ESG da Febraban. 

Paulo Coelho, analista-chefe do desenvolvimento do Índice de Saúde Financeira, 
construído pela Febraban em parceria com mais de 70 especialistas e atores do sistema 
financeiro brasileiro, apresentou os primeiros resultados da ferramenta, que partiu de 
benchmarks nacionais e internacionais e foi modulada para abarcar as diferentes 
realidades do país. 

 

https://indice.febraban.org.br/  

 

 

O objetivo do Índice, explicou, era entender a saúde financeira a partir de um olhar 
micro e outro macro. No micro, a meta era entender a situação de cada indivíduo para 
identificar lacunas e personalizar intervenções de educação financeira. No macro, 
facilitar as políticas públicas, estratégias de negócios e outras ações. Nesse processo, 
foram delimitadas quatro dimensões da saúde financeira: 

● Habilidade 
● Comportamento 
● Segurança 
● Liberdade 

Elas refletem, por exemplo, a capacidade de tomar boas decisões, ter disciplina e 
autocontrole e cumprir as obrigações financeiras assumidas no dia a dia. Para cada 
dimensão, foi construído um instrumento capaz de fazer a medição e a consistência dos 
dados. 

https://indice.febraban.org.br/


Essa estrutura complexa, contudo, não é visível para usuários e stakeholders do setor 
financeiro. O que eles acessam é um questionário curto e simples, que gera uma 
pontuação numa escala de 0 a 100.  

Paulo chamou o índice de instrumento “5 em 1”: a pontuação classifica os respondentes 
em diferentes níveis de situação financeira geral e em cada uma das dimensões. Isso é 
importante, segundo ele, porque as pessoas que estão no mesmo grupo, em geral, 
vivem em realidades similares. Além disso, permite que os indivíduos possam se 
comparar, o que é mais um parâmetro para a compreensão do seu contexto.  

Todas as informações são públicas, a metodologia, questionários e assets estão 
disponíveis na plataforma do Índice. Como tem baixa complexidade, o algoritmo é 
simples e fácil de implementar tanto em postos físicos como digitais. 

 

Alguns exemplos de aplicações do Índice de Saúde Financeira 

● Projetos de pesquisa e estudos que permitam às instituições financeiras 

enxergar melhor seu público em seu atual contexto de saúde financeira. 

● Diagnóstico individualizado de saúde financeira para guiar intervenções, 

análises e interações. Essas informações podem orientar, por exemplo, a 

abordagem sobre produtos e a relação com o cliente. 

● Jornadas e segmentação dos perfis de usuários, que podem, inclusive, orientar 

as atividades de marketing. Como exemplo, citou a campanha de lançamento 

da Plataforma de Educação Financeira Meu Bolso em Dia, que tinha o desafio 

de recrutar pessoas em situação de estresse financeiro. O Índice foi uma 

variável para garantir que se alcançasse o público que está dentro do perfil. 

● Apoio na construção da arquitetura de mensagem de campanhas. Isso porque, 

quando você conhece pessoas de um mesmo grupo, que têm dores similares, 

é possível saber quais os assuntos que podem atrair mais atenção. 

● Como variável adicional em modelos de suitability e de risco.  

 

 

 

A experiência do Bancolombia 

Na sequência, Lina María Montoya Madrigal, gerente de Impacto e Inovação Social do 
Bancolombia, ressaltou a importância de mensurar os avanços nas estratégias de 
educação financeira e a melhoria do bem-estar financeiro dos clientes. Para isso, a 
instituição criou um indicador simples, com quatro componentes: poupança, 
endividamento, produtos e investimentos. 

Cada uma das variáveis observa a média do segmento: se o cliente tem uma boa 
avaliação, ganha um ponto, que vai se somando. Essa mensuração levou a conversas 
para entender o cliente e suas necessidades e a interações com o time de marketing, 
por exemplo, que tinha indicadores analíticos de campanhas para os clientes. 

 

https://indice.febraban.org.br/


 

A construção do índice de inclusão financeira do CrediCorp  

Logo a seguir, Enrique Pasquel, gerente de Assuntos Corporativos do Banco de Crédito 
do Peru, contou que a holding CrediCorp vem desenvolvendo, desde 2021, um índice de 
inclusão financeira que parte da premissa de que estar inserido no sistema financeiro é 
mais do que estar bancarizado. 

O CrediCorp fez um estudo nos vários países onde está presente e identificou muitas 
pessoas que recebem seus salários em contas bancárias e sacam o dinheiro, usando o 
sistema financeiro apenas como uma via de passagem. 

 

“Inclusão financeira é ter a possibilidade de lidar melhor com o risco, 
superar a pobreza, criar melhores condições para você e sua família. Não é 

apenas ter uma conta para receber o salário.” 

Enrique Pasquel, Banco de Crédito do Peru 

 

Por conta disso, a instituição acompanha o quanto as pessoas estão incluídas no sistema 
financeiro, olhando principalmente para o ponto de vista das demandas e não apenas 
da oferta. Essa pesquisa, feita em parceria com a Ipsos, avalia a inclusão financeira em 
uma escala de 0 a 100, em três aspectos: a facilidade do acesso, o quanto as pessoas 
utilizam os produtos e serviços bancários e a qualidade percebida pelo cliente ao fazer 
esse uso.  

Os resultados apontaram que, nos oito países pesquisados, a inclusão média é de 44,2, 
ou seja, menos de 50%. A pontuação mais alta foi no Panamá, com 54,6, e a mais baixa 
foi na Bolívia, com 38,3. Além de diagnosticar a situação da inclusão financeira nesses 
países, dessa forma foi possível mapear quais são as populações que deveriam ser 
priorizadas no trabalho de inclusão. 

 

O programa do Sicredi 

Cristiane Nogueira do Amaral, gerente da Fundação Sicredi - Sistema de Crédito 
Cooperativo, presente em todo o Brasil, falou sobre como sua instituição faz a 
mensuração dos impactos do Programa Cooperação na Ponta do Lápis. Com foco nas 
ciências comportamentais e na psicologia econômica, o programa provê conteúdos que 
promovem a mudança de comportamento na relação com o dinheiro. 

O programa disponibiliza materiais de sensibilização direcionados a pequenos 
empreendedores, crianças e adolescentes e conteúdos de aprofundamento, como 
palestra e oficina, que auxiliam na reorganização financeira ou aumento de renda. Para 
seus mais de 35 mil colaboradores, o Sicredi desenvolveu um workshop sobre o tema. 

A Base Nacional Comum Curricular, um documento que normatiza a elaboração de 
currículos escolares e propostas pedagógicas das escolas brasileiras, trouxe a educação 
financeira como um tema transversal na sala de aula a partir de 2020. Foi quando o 



Sicredi desenvolveu seu programa de educação financeira para capacitar no tema 
professores dos primeiros anos do ensino fundamental. 

 

Resultados do Programa Cooperação na Ponta do Lápis 2020-2021 

 

 

Em parceria com a Mauricio de Souza Produções, também criou uma coleção de seis 
gibis da Turma da Mônica inspirados na cartilha de educação financeira do Banco 
Central, disponíveis a todas as cooperativas.  

Segundo Cristiane, o desafio ainda é a mensuração e o monitoramento de dados que, 
na empresa, segue a jornada abaixo: 

 

 

 

  

https://www.sicredi.com.br/sites/turmadamonica/


PAINEL 4 

 

ALÉM DE CURSOS E PALESTRAS: COMO AS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS DESENHAM INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

Nesse painel, moderado por Marcelo Junqueira, chefe da Divisão de Educação 
Financeira 2, do Departamento de Promoção da Cidadania do Banco Central do Brasil, 
os convidados falaram sobre como as instituições desenham intervenções de educação 
financeira na jornada do cliente. 

O primeiro palestrante foi Ricardo Pericón, subgerente de Responsabilidade Social do 
Banco Bisa, da Bolívia, que apresentou o programa “Creando Futuro”, que tem a 
finalidade de contribuir para a melhoria da educação financeira da população. O 
programa atinge alunos dos ciclos primário, secundário e ensino superior, além de 
clientes, empresários e pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

Resultados do Creando Futuros - 2017-2021  

 

 

O programa aborda temas como poupança, crédito, segurança e consumo de produtos 
financeiros, por exemplo, com conteúdos acadêmicos, técnicos e genéricos sobre 
produtos e serviços bancários. Ricardo ressaltou a importância da distinção entre a 
gestão de responsabilidade social e as ações de marketing. 

Tanto para escolas públicas quanto privadas, foi criada uma cartilha por curso. O 
material é utilizado pelos professores como ferramenta alternativa para complementar 
o currículo escolar. Para clientes, são promovidos workshops e, para estudantes 
universitários, apresentações em faculdades parceiras, em eventos de curta duração (30 
a 45 minutos). 



Outro público importante são os empreendedores, levando informação em parceria 
com organizações sociais que trabalham com a inclusão de mulheres no mercado de 
trabalho e na academia. 

 

A experiência do Banco General do Panamá 

Em seguida, Jacqueline Souter, vice-presidente de Comunicações Corporativas e de 
Desenvolvimento Social do Banco General do Panamá, falou sobre o programa de 
educação financeira de sua instituição, que é o maior banco privado do país. 

A organização está alavancando uma estratégia nacional de educação financeira, criada 
em 2018 pela superintendência do Banco do Panamá, em alinhamento com todos os 
bancos. A iniciativa envolve a criação de conteúdos disponibilizados em diferentes 
plataformas, como a Tu Balboa con Sentido. 

Esses conteúdos chegam à população em diferentes formatos: um blog, o podcast Que 
No Te Lleve La Corriente, microinfluenciadores digitais, ações de educação financeira 
presenciais em escolas do país e webinars ao vivo para empreendedores. 

 

Banco Atlântida: uso intensivo da educação financeira digital em Honduras 

A seguir, foi a vez de Carlos Giron, vice-presidente executivo de Banco de Varejo, Meios 
de Pagamentos e Comunicações do Banco Atlântida, de Honduras, contar a experiência 
de sua instituição com a educação financeira. 

Ele situou o fluxo migratório da população de seu país para os Estados Unidos para 
contextualizar a remessa familiar no processo de bancarização de Honduras – o país tem 
1,5 milhão de compatriotas vivendo nos Estados Unidos. Um dos maiores desafios, 
segundo ele, é usar esse fluxo de dinheiro para fazer um trabalho de educação 
financeira. 

Em meio à pandemia, o banco lançou o projeto DigitalDondeEstés, com ações no maior 
programa de televisão do país, e criou uma plataforma com tutoriais de educação 
financeira, que soma mais de 11 milhões de visitantes. Alguns dados do projeto: 

 

 

Carlos explicou que Honduras possui 298 municípios, sendo que em 90 deles não há 
presença de agências bancárias. 52% da população tem acesso a serviços financeiros 
(conta poupança), e apenas 14,3% têm acesso ao crédito. Outro desafio é que 15% das 
pessoas que vivem nas áreas rurais não têm acesso à energia elétrica nem à internet. 

https://tubalboaconsentido.gob.pa/
https://anchor.fm/bancogeneral
https://anchor.fm/bancogeneral
https://www.youtube.com/hashtag/digitaldondeest%C3%A9s


A instituição participa de um projeto, liderado pela Mastercard, que pretende incluir 
financeiramente mais de cinco milhões de pessoas em três países: Guatemala, El 
Salvador e Honduras. O veículo para chegar às massas, segundo ele, é o mobile. Por isso, 
o Banco Atlântida decidiu acelerar a digitalização. 

 

A solução Finanças+, do BTG Pactual 

Diogo Dias, head de Finanças Pessoais, Seguros e Benefícios do BTG do Brasil, falou sobre 
a solução Finanças+. Inspirada no conceito de Personal Finance Management, a empresa 
decidiu investir na experiência do usuário e no uso da tecnologia para interagir de forma 
mais inteligente e contextualizada com seus clientes. 

Focado em organização financeira, o aplicativo foi desenvolvido em parceria com o polo 
de inovação da PUC-Rio, apostando na categorização de gastos como um caminho para 
inserir a educação financeira no cotidiano.  

 

Além da visão por categorias, o cliente visualiza os gastos por estabelecimento e um 
comparativo de gastos nos estabelecimentos, em cada categoria, facilitando entender 
para onde vai o dinheiro. À medida que o cliente usa a conta corrente e o cartão de 
crédito, os dados são organizados e apresentados de maneira simples, incentivando a 
consciência sobre hábitos financeiros. Tudo de forma personalizada, por meio de tags. 

 

Avanços no Santander On 

Marcela Ulian, head da Área de Negócios Digitais do Santander Brasil, falou sobre 
Santander On, uma solução disponível no aplicativo do banco que usa a tecnologia para 
escalar e acelerar a educação financeira. 

Ela ponderou que o consumidor tem hoje uma vida financeira descentralizada, o que 
limita o entendimento do cliente por meio da inteligência artificial. O Open Finance deve 
propiciar uma visão mais completa da vida financeira do cliente. Assim, o banco pode 
ser mais assertivo nas recomendações. 

https://www.btgmais.com/financas-mais/
https://www.santander.com.br/campanhas/santanderon


Outro ponto que dificulta a inclusão da educação financeira na jornada do cliente é o 
aumento do fluxo irregular de entrada de dinheiro em conta, já que um número cada 
vez maior de clientes é de autônomos e microempreendedores. O Santander On usa 
dados financeiros para entender o comportamento do cliente e, a partir disso, gerar 
insights que façam com que ele se torne ativo na gestão de sua vida financeira. 

Um exemplo é o envio de avisos sobre a gratuidade de serviços, expiração do período 
de teste de um serviço contratado, assinaturas de serviços similares e aumento das 
contas de luz, gás ou telefone, entre outros. Outra iniciativa é a revisão dos limites de 
crédito quando os pagamentos são feitos nas datas corretas. 

 
Minhas Finanças, do Itaú Unibanco 

Talita Bonaldo, gerente de Negócios Digitais no Itaú Unibanco, apresentou o aplicativo 
Minhas Finanças, um ambiente do aplicativo do banco que oferece dicas personalizadas 
de acordo com os hábitos financeiros de cada cliente.  

Ela trouxe dados coletados na pesquisa Dinheiro Tabu, que mostra como as questões 
emocionais e culturais distanciam os brasileiros de suas finanças. “O dinheiro é um 
grande tabu no país”, afirmou, e aí está justamente a necessidade de apoiar o 
aprendizado sobre gestão financeira. Alguns dados da pesquisa: 

 

 

Talita contou que o principal canal para introduzir a educação financeira na jornada do 
cliente é o aplicativo do banco, que tem milhões de acessos diários. Entendendo o 
comportamento do cliente em relação ao dinheiro, o banco investe em gamificação para 
definir e realizar objetivos de forma mais lúdica, além de oferecer produtos e serviços 
que façam sentido na jornada do cliente. 

A ideia, segundo ela, é trazer educação financeira no extrato (timeline) do cliente. Com 
apoio do Open Finance, ele pode acessar no aplicativo saldo e extratos de outras contas, 
além dos lançamentos de cartão online, de forma categorizada, com uma visão 
consolidada dos gastos.  

 

https://www.itau.com.br/educacao-financeira
https://www.itau.com.br/content/dam/itau/varejo/educacao-financeira/pdf/estudo-itau-dinheiro2.0.pdf


PAINEL 5 

COMO AS ASSOCIAÇÕES DE CLASSE PROMOVEM EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA  

 

Com mediação de Jorge Arturo Saza García, diretor de Assuntos Econômicos da Felaban, 
o último painel explorou as iniciativas de inclusão e educação financeira criadas ou 
apoiadas pelas associações de classe. 

Roberto Juan Larralde, assessor da diretoria executiva da Associação Bancária 
Especializada da Argentina, formada por quatro associações de classe que se uniram 
para o enfrentamento das crises econômica e política. 

Ele contou que, em 2008, o Banco Central da Argentina promoveu ações e cursos de 
habilidades financeiras, em conjunto com bancos públicos e privados, e criou uma área 
dedicada ao tema. Em 2017, foi criado o Conselho da Educação Financeira, com 
representantes ministeriais, agências governamentais e atores privados. 

Em 2018, o assunto entrou na pauta das quatro associações e outros atores do sistema 
financeiro. No mesmo ano, foi aprovada uma lei que inseriu a inclusão financeira no 
currículo escolar do segundo grau, preparando o Plano Nacional de Educação Financeira, 
lançado em 2019, que passou a incorporar outros objetivos transversais, como a 
perspectiva de gênero e a inclusão de pessoas idosas, trabalhadores informais, 
imigrantes e refugiados. 

 

Alguns dados das ações de educação e inclusão financeira na Argentina 

● 400 treinamentos envolvendo cerca de 400 mil pessoas no primeiro semestre 
de 2022. 

● 80% deles foram feitos pelo ecossistema financeiro (associações de bancos, 
bancos, fintechs e Comissão Nacional de Valores.  

● A Direção Nacional de Inclusão Financeira iniciou a formação de docentes de 
ensino médio no país.  

 

 

Os conteúdos trabalhados nos currículos escolares são produzidos pelo Banco Central e 
pela Direção Nacional de Inclusão Financeira e aprovados pelo Ministério da Educação, 
sob a coordenação dos governos de cada cidade. Além disso, há treinamentos para os 
docentes levarem o tema para a sala de aula, o que deve ocorrer entre 2023 e 2024. 

Protagonista no assunto, o Banco Central publica a cada semestre o Relatório de 
Inclusão Financeira, que monitora, por meio de indicadores, a evolução da inclusão 
financeira no país, fornecendo insumos para o setor. A Associação Bancária, por sua vez, 
mantém o programa Finanças Perto de Nós, que dá treinamento aos gerentes que têm 
contato com populações vulneráveis. 

 

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp


Associação de Bancos Privados da Bolívia 

Natália Duchen, coordenadora de Comunicação e Educação Financeira da Associação de 
Bancos Privados da Bolívia (ASOBAN) e presidente do Comitê Latino-americano de 
Bancos Sustentáveis e Inclusivos da Felaban, trouxe a experiência no tratamento e na 
mensuração da inclusão e educação financeira pelas associações do setor. 

Há seis anos, foi criada a plataforma Descubre, que permite aprender sobre finanças de 
forma interativa e personalizada para cada público. Com diferentes módulos, a 
ferramenta trabalha a capacitação financeira, a mudança de comportamento e o 
desenvolvimento de habilidades. Foi reconhecida, em 2021, como uma boa prática para 
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Alguns dados das ações de educação e inclusão financeira na Bolívia 

● 30 mil pessoas participaram de webinars de educação financeira na pandemia. 
● 26 mil pessoas alcançadas por um programa de TV sobre o tema em 2022. 
● 250 mil pessoas impactadas pelas ações do Descubre entre 2016 e 2022. 

 

 

Natália situou que existem avanços na educação financeira especializada na Bolívia, mas 
ainda há muito a ser feito, principalmente para alcançar crianças, mulheres, pequenas 
e médias empresas e imigrantes. Umas das iniciativas é a inserção da educação 
financeira no currículo escolar. Nesse sentido, a ASOBAN mantém diálogos com a 
Superintendência de Bancos e com o Banco Central. A executiva destacou a importância 
da troca de experiências com os outros países que tenham avanços e modelos a seguir.  

 

Iniciativas da Febraban em parceria com o sistema financeiro brasileiro 

Uelton Carvalho, head de Cidadania Financeira da Febraban, trouxe um apanhado das 
iniciativas da Federação Brasileira de Bancos para disseminar e promover a inclusão e a 
educação financeira no país. Liderando o tema, a entidade lançou há 12 anos a 
plataforma Meu Bolso em Dia, criada para democratizar o conhecimento sobre finanças, 
de forma gratuita e acessível. 

 

O portal Meu Bolso em Dia em números 

● 2 milhões de acessos únicos registrados nos últimos 6 meses. 
● +500 matérias com orientação sobre como sair das dívidas, organização 

financeira, começar a poupar e investimentos. 
● E-books, planilhas e outras ferramentas de organização financeira disponíveis 

para download. 
● 60% do público que acessa o canal é das classes C, D e E. 

 

https://www.descubre.bo/?fbclid=IwAR0wAZ6f17khtx5m3tc06V6s122F2-Iz-JonaCyFa1twqXuFwWIqgGMdgUM
https://meubolsoemdia.com.br/


O esforço para melhorar a saúde financeira da população é gigantesco e requer o 
envolvimento de toda a sociedade. Entendendo esse desafio, a Febraban realizou entre 
2018 e 2021 quatro edições do Summit de Saúde Financeira, reunindo pesquisadores, 
especialistas em finanças, planejadores financeiros, profissionais de bancos e fintechs, 
reguladores e demais atores para discutir como avançar e construir, junto com o 
mercado, soluções para potencializar a educação financeira. A edição 2022 do Summit 
foi integrada ao CLEIF. 

Trabalhando de maneira coordenada com todos os diferentes atores do sistema 
financeiro nacional, a Febraban e o Banco Central do Brasil firmaram, no final de 2019, 
um acordo de cooperação técnica para impulsionar o tema e fazer com que a inclusão e 
a educação financeira cheguem a milhões de brasileiros. Como parte do acordo, foram 
realizadas as seguintes iniciativas: 

● Mutirões de Renegociação de Dívidas e Educação Financeira: acontecem duas 
vezes ao ano em parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do 
Consumidor e Procons, escritórios de defesa do consumidor (Procons) e 
defensorias públicas. 

● Programa de Aceleração para Startups de Inclusão e Educação Financeira: as 
cinco startups selecionadas em 2021 receberam aporte financeiro e de 
conhecimento para levar o tema aos quatro cantos do país. Até o final de 2022, 
essas iniciativas irão impactar mais de 880 mil pessoas, de escolas a públicos 
bastante vulneráveis. 

● Plataforma Meu Bolso em Dia: plataforma de aprendizagem continuada e 
adequada ao perfil de consumidores endividados, que não conseguem poupar 
ou desejam começar a investir, com mais de 150 trilhas e, atualmente, 73 mil 
usuários ativos. A Plataforma Meu Bolso em Dia é integrada ao Índice de Saúde 
Financeira do Brasileiro. A pessoa preenche o questionário, descobre seu índice, 
quais aspectos precisa aprimorar e faz a sua jornada personalizada de 
conhecimento. 

 

Associação de Instituições Bancárias e Financeiras da Colômbia 

Nidia García Bohórquez, diretora de Educação Financeira e Experiência do Cliente da 
Associação de Instituições Bancárias e Financeiras (Asobancaria) da Colômbia, 
apresentou o Nueva Pangea, uma iniciativa de educação financeira para crianças e 
jovens, fruto da parceria entre o Ministério da Educação, a Asobancaria e a Federação 
de Seguradoras da Colômbia. 

O impulso para o desenvolvimento da iniciativa veio a partir dos resultados do PISA 
2012, que apontou que as competências financeiras da juventude colombiana estavam 
entre as mais baixas do mundo. A partir de diretrizes definidas pelo Ministério da 
Educação, em 2014 a iniciativa passou a ser implementada na rede de ensino, de forma 
integrada ao currículo escolar.  

Foram dez anos de avanços até chegar ao formato atual do Nueva Pangea, que 
desenvolve habilidades e conhecimentos financeiros, econômicos e de cidadania. Todo 
o conteúdo é trabalhado de forma lúdica e transversal, ao lado de temas como direitos 
e equidade, paz, geração de oportunidades, economia, empreendedorismo, poupança 

https://plataforma.meubolsoemdia.com.br/
https://indice.febraban.org.br/
https://indice.febraban.org.br/
https://www.sabermassermas.com/NuevaPangea/


e gestão do risco, desenvolvendo quatro competências básicas: planejar, decidir, 
administrar e gerir.  

Segundo Nidia, concretizar políticas públicas como essa demanda a atuação conjunta de 
atores públicos e privados. Para incentivar sua implementação nos municípios, a adesão 
ao programa foi incluída como um dos critérios em uma premiação que reconhece os 
governos mais comprometidos com a erradicação da pobreza.  

Há também ações para motivar a participação dos jovens e professores e para avaliar o 
impacto do programa no longo prazo. A meta é chegar a 3.800 escolas públicas e 
privadas do país até 2030 (7% das instituições de ensino). 

 

Associação de Bancos do Peru 

Em seguida, Sandra Salcedo Arnaiz, coordenadora de Projetos Sindicais da Associação 
de Bancos do Peru (ASBANC), contou que a entidade se colocou o desafio de parar de 
pensar em produtos e programas para a educação financeira e passar a liderar um 
movimento pela educação financeira no país. Para isso, foram estabelecidos três 
critérios-chave:  

● Criar produtos de alto impacto que respondam a uma demanda já 
identificada pelos usuários, ou seja, as pessoas nos indicam o que precisam 
saber. 

● Ter clareza dos nossos objetivos e motivações, ou seja, saber "o que" e "para 
que" queremos fazer.  

● Criar alianças e processos participativos para envolver as instituições do 
sistema financeiro, empresas, universidades, organizações da sociedade civil 
e entes do Estado. 

A partir desses critérios, foram lançados dois programas: 

# Educação Financeira na Sua Escola 

O programa está sendo implementado em parceria com as 26 províncias do país, 
respeitando a autonomia de cada região na definição de suas políticas públicas para a 
educação. O conteúdo a ser abordado nas escolas é trabalhado em conjunto com cada 
comunidade, adequando-se às necessidades e prioridades de aprendizado locais.  

Com foco transversal, o programa busca inserir a educação financeira nas disciplinas que 
têm algum tipo de vínculo com o tema, como matemática, educação para o trabalho, 
ciências sociais e tecnologia. Tanto professores quanto alunos do Ensino Básico são 
formados, instalando uma cultura de educação financeira dentro das escolas, com olhar 
de longo prazo, replicável e escalável. A meta é chegar em 2028 com o programa 
implementado em todas as escolas de Lima e de duas regiões. 

# Finanzas Al Toque 

Recém-lançado, o programa Finanzas Al Toque é um espaço de educação financeira para 
adultos composto por quatro frentes de ação: a realização bimestral das jornadas ao 
vivo, abertas para toda a população, que tiram dúvidas e apresentam hábitos financeiros 
saudáveis; a elaboração de relatórios e pesquisas visando levantar evidências da 
situação da educação financeira no Peru e orientar a criação dos programas; cursos 

https://finanzasaltoque.pe/jornadas


online de 30 minutos focados em quatro públicos – famílias, donos e donas de casa, 
micro e pequenas empresas e jovens universitários; e campanhas.  

"Queremos que o Finanzas Al Toque seja um programa de educação financeira versátil 
e útil para a inclusão financeira da população, fazendo dele uma causa comum de todo 
o sistema financeiro", explicou Sandra. 

Para que esse seja de fato um movimento relevante na agenda pública do país, ela 
considera vital que a comunicação dessas iniciativas seja feita de forma estratégica e 
multidirecional. É preciso, também, ampliar o olhar sobre a importância desse tema 
tanto para as pessoas que estarão no mercado de trabalho no futuro, quanto para os 
trabalhadores de hoje.  

 

"O estresse financeiro afeta a saúde física e mental do profissional. Por 
isso, fizemos um chamado especial para que as empresas insiram o tema 

da educação financeira em suas iniciativas de recursos humanos como 
mais um critério de saúde ocupacional." 

Sandra Salcedo Arnaiz, Associação de Bancos do Peru  


