
Inicia vas e Ações



Este documento compila as inicia vas que compõem o Plano para 
Fortalecimento da Cidadania Financeira apresentadas até a data de 
19 de novembro de 2016. 

O documento principal, com as bases e orientações do Plano, pode 
ser consultado neste link:
 
<h ps://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/forum/Documents/2016/
Plano_Fortalecimento_da_Cidadania_Financeira.pdf>

As ações são de responsabilidade exclusiva das en dades que as 
propõem e foram incluídas no Plano em função do alinhamento de 
seus obje vos e resultados pretendidos com os temas priorizados no 
Programa Cidadania Financeira, do Banco Central.

https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/forum/Documents/2016/Plano_Fortalecimento_da_Cidadania_Financeira.pdf


G1 Inclusão financeira dos pequenos negócios

Aprimoramento do Relacionamento dos Pequenos Negócios  
com o Sistema Financeiro Nacional (SFN)
Desenvolver proposta de melhoria no relacionamento entre   
microempreendedores individuais (MEIs) e ins tuições financeiras 

Capacitação dos Pequenos Negócios
Desenvolver material sobre microsseguros para  
microempreendedor individual (MEI) 

Simplificação do Acesso ao Crédito
Cons tuir Fundo de Inves mento em Direitos Creditórios (FIDC) 

G2 Relacionamento do cidadão com o 
Sistema Financeiro Nacional

Aprimoramento do relacionamento do Banco Central com o Cidadão
Ins tuir Polí ca de Relacionamento com o Cidadão e Partes Interessadas 

Criar Comitê de Assuntos de Relacionamento do Cidadão com o 
Sistema Financeiro e o Banco Central 

Implantar Polí ca e Portal de Dados Abertos do BC

Implantar Sistema de Acompanhamento de Demandas - Módulo Cidadão 

Criar novo site do Banco Central 

Ampliar inserção do Banco Central nas mídias sociais 

Aprimoramento do Relacionamento do Cidadão com o 
Sistema Financeiro Nacional (SFN)
Disseminar informações sobre o Sistema Financeiro Nacional (SFN) para o  
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)

Aperfeiçoar mecanismos de solução de conflitos entre o cidadão e o SFN

Fomentar discussões e implementação de ações para a melhoria do  
relacionamento das ins tuições financeiras com clientes. 

Implementar a cer ficação de vendedores e representantes comerciais  
de administradoras de consórcios 

Sumário



Aprimoramento do Relacionamento entre Bancos e Clientes
Desenvolver cursos a distância sobre “suitability” voltados a profissionais  
atuantes no SFN 

Criar câmara de mediação de conflitos

Realizar campanha de endomarke ng sobre a oferta adequada de produtos de  
crédito e conta-corrente 

Elaborar plano com ações das ouvidorias de ins tuições financeiras para a  
melhoria do relacionamento com clientes

Criar campanhas de capacitação e cer ficação para bancos sobre a oferta  
adequada de produtos de crédito e conta-corrente 

G3 Mensuração do bem-estar financeiro

Diagnós co da Inclusão Financeira das Micro e Pequenas  
Empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs)
Criar indicadores de inclusão financeira para os MEIs 

Publicar estudo especial sobre crédito concedido a MEIs e MPEs pelas  
ins tuições financeiras 

Aprimoramento do diagnós co da inclusão financeira da população  
em situação de pobreza e extrema pobreza
Cruzar dados do Sistema Financeiro Nacional com a base do Cadastro Único,  
com foco na realização de pesquisas e análises

Divulgação de Dados de Inclusão Financeira
Divulgar panorama dos consórcios

Divulgar panorama das coopera vas de crédito

Publicar indicadores de inclusão financeira no Sistema Gerenciador de Séries  
Temporais (SGS) do Banco Central

Sumário



G4 Cidadania e vulnerabilidade financeira

 Consolidação da Rede Coopera va para Cidadania Financeira
 Disseminar conteúdos de educação financeira à população, no âmbito   

 da rede coopera va 

 Formar facilitadores e realizar cursos e palestras em 
 Gestão de Finanças Pessoais 

 Disseminação de conteúdo de Educação Financeira
 Produzir videoaulas sobre o uso do cartão de crédito 

 Inserir conteúdo de educação financeira e coopera vista no programa   
 de Cultura Empreendedora do Sebrae 

 Orientar estudantes na estruturação de planejamento
 financeiro familiar anual 

 Acompanhamento das Inovações Tecnológicas no Setor Financeiro
 Realizar estudos sobre inclusão financeira digital 

 Divulgação dos Sistemas de Garan a de Depósito
 Promover a conscien zação pública sobre o 
 Fundo Garan dor de Créditos (FGC) 
 Divulgar o Fundo Garan dor do Coopera vismo de Crédito (FGCoop)

Sumário



Plano para Fortalecimento da Cidadania Financeira

Inclusão financeira dos
pequenos negócios

�nicia��a

Ação

���e��os e me�as

�n��a�e respons��e�

�n��a�es en�o��i�as

Prazo (início e fim)

Aprimoramento do Relacionamento dos Pequenos Negócios com o Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Desenvolver proposta de melhoria no relacionamento entre Microempreendedores Individuais (MEIs) e instituições financeiras

Será elaborado estudo sobre modelo de conta-corrente simplificada, a ser apresentado às instituições financeiras, para inclusão 
financeira dos MEIs como pessoa jurídica. 
 
Com isso, espera-se facilitar o acesso dos MEIs a conta-corrente e aos demais serviços financeiros e ampliar a sua participação no 
quantitativo de clientes pessoas jurídicas. 

Sebrae Nacional

Banco Central, Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras.

Início: novembro/2016 - Fim: abril/2017
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Inclusão financeira dos
pequenos negócios

�nicia��a

Ação

���e��os e me�as

�n��a�e respons��e�

�n��a�es en�o��i�as

Prazo (início e fim)

Capacitação dos Pequenos Negócios

Desenvolver material sobre microsseguros para Microempreendedor Individual (MEI)

O material divulgará os benefícios e vantagens dos microsseguros para os MEIs. Com isso, pretende-se ampliar o conhecimento dos 
MEIs sobre novos serviços financeiros para sua proteção e da sua família e disseminar um novo mercado de atuação para os MEIs que 
já atuam com serviços financeiros. 
 
Espera-se, assim, reduzir o impacto social ocasionado pela perda de renda dos MEIs decorrentes de danos à sua vida ou ao seu 
patrimônio.  
 
 
 
 

Sebrae Nacional

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e seguradoras que operam nesse 
mercado.

Inicio: novembro/2016 - Fim: junho/2017
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Inclusão financeira dos
pequenos negócios

�nicia��a

Ação

���e��os e me�as

�n��a�e respons��e�

�n��a�es en�o��i�as

Prazo (início e fim)

Simplificação do Acesso ao Crédito

Constituir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

Promover a expansão das operações de crédito para Micro e Pequenas Empresas (MPE), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI) de forma sustentável, econômica e institucionalmente, oferecendo uma fonte de recursos 
perene, que permite crescimento em escala e aumento da eficiência operacional em condições adequadas para as Sociedades de 
Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPPs) .  
Pretende-se ampliar a oferta de serviços financeiros e não financeiros (educação financeira, para o negócio e tecnologia) adequados às 
necessidades de MPEs, EPPs e MEIs, em condições favoráveis e a taxas competitivas; e dinamizar o número de operações de crédito. 
Projeta-se um crescimento mínimo de 20% em número de clientes atendidos para o primeiro ano de operação. Mantendo-se esse 
crescimento mínimo (20%), no fim de 2019 as SCMEPPs apresentarão uma carteira superior a 175 mil clientes atendidos.   
Todas as afiliadas receberão o diagnóstico institucional, identificando as áreas operacionais que merecem atenção. Desenvolverão 
planos de melhorias para atender e se adequar às normas da Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito (ABSCM) e do 
Banco Central, apresentando boa governança, altos índices de transparência e ética na atenção aos clientes. Em dezembro de 2019 -  
terceiro ano operação do fundo - , todas as SCMEPPs possuirão as condições necessárias para o acesso ao funding oferecido pelo FIDC 
ABSCM.  

Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito  (ABSCM)

Início: Janeiro/2017 - Fim: Dezembro/2019
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Instituir Política de Relacionamento com o Cidadão e Partes Interessadas

O Banco Central (BC) instituirá Política de Relacionamento com o Cidadão e Partes Interessadas, estabelecendo princípios e diretrizes e 
buscando maior consistência e o aprimoramento contínuo desse processo.  
 
A formalização e a explicitação de uma Política de Relacionamento com o Cidadão e Partes Interessadas deixam claro para toda a 
sociedade a importância e atenção que o BC dispensa ao tema.  Ainda, orientam toda a organização sobre como deve atuar no 
relacionamento com os cidadãos para o alcance de objetivos como: propiciar canais efetivos de interação, adequados aos perfis dos 
cidadãos e das partes interessadas; aperfeiçoar os serviços prestados pelo BC, tendo por base os insumos obtidos por meio dos canais 
de relacionamento com a sociedade; fortalecer a cidadania financeira, elevando e qualificando o nível de inclusão financeira, a 
proteção ao consumidor de serviços financeiros e a educação financeira da população;  potencializar o entendimento das normas, 
diretrizes e estratégias do BC em especial aquelas relacionadas à conduta das instituições financeiras;  fomentar maior equilíbrio entre 
mercado e sociedade, estimulando boas práticas no relacionamento das instituições supervisionadas com o cidadão.  
 
 

Aprimorar o Relacionamento do Banco Central com o Cidadão  

Banco Central 

Início: novembro/2016 - Fim: dezembro/2017 (término da implantação da Política)
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Criar Comitê de Assuntos de Relacionamento do Cidadão com o Sistema Financeiro e o Banco Central

Instituição de comitê interno no Banco Central (BC) para tratar de assuntos de interesse do cidadão no seu relacionamento com o 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) e com o BC. O comitê será um fórum de discussão para avaliação de problemas recorrentes e 
desenvolvimento de propostas para solução dos casos apresentados.  
 
Com isso, espera-se potencializar a efetividade das ações do BC, com foco no estabelecimento de relacionamento de qualidade entre 
as instituições financeiras e consumidores de serviços financeiros, por meio de: 
- Maior alinhamento interno com relação aos principais problemas e demandas verificados no âmbito da relação do cidadão com as 
instituições integrantes do sistema financeiro 
- Estabelecimento de ações sinérgicas e complementares pelas unidades envolvidas com o intuito de otimizar a solução dos problemas 
identificados na relação do cidadão com as instituições que compõem o SFN 
 

Aprimoramento do Relacionamento do Banco Central com o Cidadão 

Banco Central

Início: dezembro/2016, com a instalação do Comitê. 
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Implantar Política e Portal de Dados Abertos do BC

A implementação da Política de Dados Abertos vai se dar por meio da execução do Plano de Dados Abertos (PDA) do Banco Central 
(BC) e pelo lançamento, no II Fórum de Cidadania Financeira, do Portal de Dados Abertos, no qual serão paulatinamente 
disponibilizados, de acordo com cronograma estabelecido no PDA, os arquivos de interesse da sociedade, no padrão recomendado 
pela legislação em vigor. Na etapa inicial, o Portal de Dados Abertos disponibilizará algumas bases de dados selecionadas em função de 
suas demandas. 
 
A disponibilização das bases de dados do BC em formato aberto permitirá o uso, reuso e consumo sistemático de dados em escala, 
favorecendo a integração e o cruzamento com outras bases de dados também em processo de adequação no âmbito do governo 
(“dados.gov”), e com os originados de outras fontes (internacionais, privadas etc). 
 
A divulgação ampliada de tais bases tende a gerar inúmeros efeitos positivos à sociedade, fomentando o controle social, a 
racionalização de gastos, a inovação em diversos setores da sociedade, e a disponibilização de novos serviços de facilitação aos 
cidadãos, dentre outros. 

Aprimoramento do Relacionamento do Banco Central com o Cidadão

Banco Central 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; e Conselho Nacional de Justiça e órgãos do Poder Judiciário.

Início: novembro/2016 - Fim: dezembro/2019
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Implantar Sistema de Acompanhamento de Demandas - Módulo Cidadão  

No contexto da inclusão digital, está previsto lançamento do Módulo Cidadão – Sistema de Acompanhamento de Demandas -, que 
permitirá aos cidadãos acompanhar, na internet, inclusive por meio de dispositivos móveis, o andamento de suas manifestações 
registradas no Banco Central, tais como: reclamações contra instituições financeiras;  pedidos de informação; e demandas de 
Ouvidoria (sugestões, elogios e reclamações contra os serviços prestados pelo BC). 
 
O Módulo será de fácil acesso, visto que o cidadão precisará apenas do seu CPF e do número de protocolo.  
 
Para meados de 2017, está prevista a implementação da segunda etapa do Módulo, que permitirá o registro de demandas, inclusive 
por meio de dispositivos móveis, e a realização de pesquisa de satisfação sobre o atendimento do BC. Em um terceiro momento, ainda 
em 2017, o Módulo será integrado ao Sistema Registrato, que oferecerá, além de acesso aos dados cadastrais dos cidadãos registrados 
no BC, a segurança necessária para que o cidadão acesse as informações relacionadas ao tratamento oferecido a sua demanda.  
 
A implantação do Módulo Cidadão busca aperfeiçoar a comunicação do BC com o cidadão, aumentando a transparência e a eficiência 
dos serviços prestados pela autarquia, bem como da comunicação com a sociedade.

Aprimoramento do Relacionamento do Banco Central com o Cidadão

Banco Central

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

Início: 2016 - Fim: julho/2017
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Criar novo site do Banco Central

O projeto envolve completa reconstrução do portal corporativo do Banco Central. O objetivo é fazer com que o site evolua de um 
repositório de conteúdos estáticos para um instrumento de relacionamento do Banco Central com a sociedade. O novo portal terá 
linguagem didática, sem abrir mão dos conteúdos aprofundados para especialistas. 
 
Como benefícios, espera-se que haja a melhoria dos seguintes aspectos: 
- Compreensão, por parte do cidadão, da atuação do BC e da importância do combate à inflação e de um sistema financeiro sólido e 
eficiente. 
- Facilidade, por parte do público em geral, em encontrar dados econômicos importantes e em acessar os serviços que o BC oferece à 
sociedade. 
- Diminuição na quantidade de dúvidas do cidadão sobre seu relacionamento com o sistema financeiro. 

Aprimoramento do Relacionamento do Banco Central com o Cidadão

Banco Central 

Início: novembro/2016 – Fim: novembro/2018
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Ampliar inserção do Banco Central nas mídias sociais

O projeto do BC para as mídias tem como meta: 
- Promoção de nova linha editorial dos perfis já criados (Facebook, YouTube, Flickr e Twitter): multimídia, com linguagem cidadã e foco 
no benefício para a sociedade  em vez de nos processos internos da instituição. 
- Interação – responder aos cidadãos, quando provocado e for pertinente – em todas as mídias sociais em que o BC estiver presente. 
- Criação de perfis oficiais no Linkedin e no Instagram. 
 
Não se trata apenas de aperfeiçoar mecanismos de comunicação, mas de fazer uso de novas ferramentas de comunicação (Facebook, 
Linkedin e Instagram). A ação tem por objetivos: gerenciar melhor a imagem do BC que é refletida nesses meios e melhorar o 
relacionamento do BC com o cidadão.  
 
Como benefícios, espera-se que haja a melhoria nos seguintes pontos: 
- Compreensão sobre as ações e políticas do BC 
- Acesso a informações sobre como se relacionar com o sistema financeiro 
- Informações para o cidadão sobre como controlar sua situação financeira pessoal.

Aprimoramento do Relacionamento do Banco Central com o Cidadão

Banco Central 

Início: abril/2017 - Fim: dezembro/2019
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Disseminar informações sobre o Sistema Financeiro Nacional (SFN) para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)

Instrumentalizar o cidadão - por meio das entidades responsáveis pelo atendimento ao consumidor de serviços financeiros - com o 
conhecimento e as informações necessárias para dar o encaminhamento adequado às questões relativas a consumo que envolvem 
clientes e usuários de serviços financeiros.  
 
Com isso, pretende-se:  
- Disponibilizar conteúdos audiovisuais aos órgãos de defesa do consumidor, com os seguintes tópicos: Sistema Financeiro Nacional 
(SFN), Banco Central do Brasil (BC), canais de atendimento e de resolução de conflitos com o SFN, normativos do BC de interesse para 
o SNDC e principais produtos e serviços financeiros  
- Disponibilizar conteúdos com casos práticos frequentes sobre produtos e serviços financeiros, a partir das principais demandas 
registradas no Sistema de Registro de Denúncias e Reclamações de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (RDR), mantido pelo BC, e 
no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) 
- Realizar encontros com os órgãos de defesa do consumidor para apresentação e disseminação dos conteúdos

Aprimoramento do Relacionamento do Cidadão com o Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Banco Central

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania (Senacon), Procons, entidades civis de defesa do consumidor.

Início: outubro/2015 - Fim: agosto/2017
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Aperfeiçoar mecanismos de solução de conflitos entre o cidadão e o SFN

A ação compreende duas frentes: 
- Implementar cooperação técnica entre o Banco Central (BC) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para viabilizar a prática de 
mediação, potencializando-se seus efeitos como instrumento de resolução de conflitos dos cidadãos, em seus casos individualizados, 
junto às entidades supervisionadas   
- Estimular o fortalecimento do papel das Ouvidorias das instituições financeiras, em especial na atuação como mediador e indutor de 
melhorias dos processos no âmbito das respectivas instituições 
 
A otimização e o incentivo ao uso da plataforma digital disponibilizada pelo CNJ, voltada à solução de conflitos, por meio de um 
processo extrajudicial, contribuirá positivamente para a maior eficiência e estabilidade do SFN ao propiciar mais agilidade e menor 
custo nas soluções de conflitos para todas as partes. Contribui, ainda, para menores índices de inadimplência e maior regularidade do 
sistema. Por outro lado, o fortalecimento das estruturas de componentes de ouvidoria das instituições e, em consequência, do papel 
do Ouvidor, deverá prevenir a ocorrência de novos conflitos. A prevenção de conflitos dos cidadãos com as instituições 
supervisionadas tende a reduzir o número de reclamações e demandas junto ao BC e ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
(SNDC).

Aprimoramento do Relacionamento do Cidadão com o Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Banco Central

Conselho Nacional de Justiça e órgãos do Poder Judiciário; Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Ministério Público Federal 
(MPF).

Início: janeiro/2017 - Fim: dezembro/2019
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Fomentar discussões e a implementação de ações para a melhoria do relacionamento das instituições financeiras com clientes

A ação busca o engajamento de diversos atores na construção de ações de melhoria do relacionamento das instituições financeiras 
com os cidadãos, destacando-se o papel das ouvidorias como indutoras de aperfeiçoamento de processos internos das instituições e 
promotoras da cidadania financeira.  
 
São resultados esperados: 
- Realização de evento em abril de 2017, para apresentação e discussão de ações em desenvolvimento e casos de boas práticas das 
instituições financeiras para melhorar o relacionamento com seus clientes. O evento terá a presença das ouvidorias das instituições 
financeiras e de outras áreas envolvidas no atendimento a clientes  
- Acompanhamento das ações propostas pelo setor e pelas instituições financeiras a partir dos eventos de discussão realizados  
- Publicação de artigo na Série Cidadania Financeira, do Banco Central do Brasil, relatando as discussões realizadas, bem como as ações 
propostas. 
 

Aprimoramento do Relacionamento do Cidadão com o Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Banco Central 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Comissão de Ouvidorias, instituições financeiras.

Início: abril/2017 - Fim: dezembro/2019
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Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Implementar a certificação de vendedores e representantes comerciais de administradoras de consórcios

Aferir a proficiência do vendedor e do representante comercial com vistas à melhoria da qualidade de informações prestadas ao 
cliente sobre as características dos consórcios.  Embora a maioria das administradoras já tenha treinamentos voltados para esse fim, a 
certificação melhorará substancialmente a qualidade de informações prestadas ao cliente. 
 
Estima-se que o contingente a ser certificado seja de 30 mil vendedores e representantes comerciais considerando-se uma pessoa 
certificada por ponto de venda ou por filial da administradora de consórcios. A administradora terá sempre os gerentes da sede e filiais 
certificado. Quanto ao representante comercial, o responsável pela administração, designado no contrato social, será certificado. 
 
A meta é, no prazo de cinco anos, certificar 100% de vendedores e representantes comerciais, segundo os critérios acima indicados. 
Nos primeiros três anos, a expectativa é de certificar 20% do total a ser atingido. No quarto ano, 40% e no quinto ano, os 40% 
restantes. 
 
 

Aprimoramento do Relacionamento do Cidadão com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) 

Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC)

Início: novembro/2016 - Fim: dezembro/2019
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com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação

���e��o� e meta�

�n�dade re��on���el

�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Desenvolver cursos a distância sobre "suitability" voltados a profissionais atuantes no SFN

Serão desenvolvidos cursos a distância voltados a profissionais atuantes no SFN, especialmente nas instituições de pequeno e médio 
portes. Os cursos permitirão que o profissional conheça e compreenda o que é "suitability" e suas aplicações, assim como as 
características e estruturas de serviços financeiros, levando em conta a sua adequação ao perfil do cliente/investidor. Com isso, 
pretende-se: 
- Capacitar profissionais do sistema financeiro, para que possam conhecer e aplicar os conceitos, regulações e melhores práticas de  
"suitability", de forma efetiva. 
- Demonstrar os benefícios da aplicação adequada do "suitability", tanto para os clientes quanto para as instituições financeiras. 
- Promover a efetiva capacitação de funcionários de instituições financeiras a respeito das características e dos riscos de serviços 
financeiros. Dessa forma, o profissional poderá orientar adequadamente o cliente sobre quais serviços financeiros correspondem ao 
seu perfil, agregando valor aos serviços prestados. 
 
Como meta, serão capacitados 1.200 profissionais em 12 meses.

Aprimoramento do Relacionamento entre Bancos e Clientes 

Associação Brasileira de Bancos (ABBC)

Início: janeiro 2017 - Fim: dezembro/2018
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Prazo (início e fim)

Criar câmara de mediação de conflitos

Criar ambiente, no âmbito da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), que aproxime, auxilie e facilite o diálogo entre as partes 
envolvidas em contendas, a fim de que possam solucionar suas divergências, evitando, assim, a judicialização dos conflitos.  
 
Considerando a instalação da Câmara e o ganho de escala, projeta-se como meta a ser atingida, computando as contendas recebidas 
na Câmara ABBC, o que segue:  
- ano 2017 – 300 casos;  
- ano 2018 – 500 casos; 
- ano 2019 – 800 casos. 

Aprimoramento do Relacionamento entre Bancos e Clientes

Associação Brasileira de Bancos (ABBC)

Início: setembro/2017  - Fim: dezembro/2019
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Prazo (início e fim)

Realizar campanha de endomarketing sobre a oferta adequada de produtos de crédito e conta-corrente

Por meio da realização da campanha, busca-se incentivar o papel dos gerentes de agência como orientadores financeiros, visando 
obter a satisfação e fidelização dos clientes e a consequente melhoria de imagem do setor. Será realizada pesquisa para avaliação da 
efetividade da campanha e dos resultados.  
Como metas, espera-se alcançar percentual de satisfação de 80% de bom e ótimo pelo público participante e atingir 50% da rede de 
varejo dos cinco maiores bancos de varejo do Brasil. 

Aprimoramento do Relacionamento entre Bancos e Clientes

Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito (Abecs), Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), Banco 
Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Serasa, e bancos.

Início: janeiro/2017 - Fim: dezembro/2017.
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Prazo (início e fim)

Elaborar plano com ações das ouvidorias de instituições financeiras para a melhoria do relacionamento com clientes

Elaborar e acompanhar plano de ação setorial com ações das ouvidorias para a melhoria do relacionamento com clientes, a partir do 
evento “Ouvidoria de bancos: aprimorando o relacionamento com clientes”, realizado pelo Banco Central. Na ocasião, foram 
discutidos quatro grandes temas: “Solução de conflitos: acesso e efetividade dos canais de atendimento”, “Melhoria de processos de 
trabalho: efetividade de atuação das ouvidorias”, “Venda de produtos e serviços financeiros: considerando as necessidades dos 
clientes” e “Mecanismos de transparência: publicidade das ações de ouvidoria”. 

Aprimoramento do Relacionamento entre Bancos e Clientes

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Comissão de Ouvidorias

Banco Central

Início: abril/2016 - Fim: novembro/2017



Plano para Fortalecimento da Cidadania Financeira

Relacionamento do cidadão
com o Sistema Financeiro Nacional

�nicia��a

Ação
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�n�dade� en�ol�ida�

Prazo (início e fim)

Criar campanhas de capacitação e certificação para bancos sobre a oferta adequada de produtos de crédito e conta-corrente

Preparar profissionais que atuam na linha de frente para promover negociações sustentáveis, aprimorar o atendimento na oferta de 
serviços de crédito e conta-corrente de acordo com o perfil e necessidades dos clientes. 
 
Os resultados pretendidos são: maior número de gerentes e equipes comerciais capacitados, melhoria da imagem do setor, satisfação 
e fidelização do cliente. 
 
Estipula-se como meta 30 mil gerentes comerciais treinados e certificados.  

Aprimoramento do Relacionamento entre Bancos e Clientes

Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

Banco Central, Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito (Abecs), Associação de Educação Financeira do Brasil 
(AEF-Brasil), Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Serasa, e bancos.

Início: janeiro/2017 - Fim: dezembro/2017.



Plano para Fortalecimento da Cidadania Financeira

Mensuração do
bem-estar financeiro

�nicia��a

Ação

�b�e��os e metas

�n��a�e res�ons��e�

�n��a�es en�o��i�as

Prazo (início e fim)

Diagnóstico da Inclusão Financeira das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs)

Criar indicadores de inclusão financeira para os MEIs

Propõe-se a criação de indicadores específicos para os MEIs, com informações obtidas do cruzamento da base de dados de cadastro 
de MEIs, fornecida pela Secretaria Especial de Micro e Pequenas Empresas (SEMPE), com dados contidos nas bases do Banco Central 
(BC). 
 
A base de cadastro de MEIs é fornecida ao BC pela SEMPE, já tendo sido incorporada à sua base de dados de convênios. A partir disso, 
será feito cruzamento dos dados com outras bases do BC, como SCR (dados de crédito) e CCS (dados sobre relacionamento com o 
sistema financeiro), e desenvolvidos indicadores de inclusão financeira para os MEIs e MPEs.  O objetivo é, para além de acompanhar 
sua evolução, disponibilizar os dados ao público através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do BC, oferecendo, assim, 
subsídios à implementação de políticas públicas e atendendo a demandas de agentes externos, a exemplo da SEMPE e do Sebrae. 
 
Com isso, o Banco Central disponibilizará dados de forma tempestiva e confiável para a população em geral, aprimorando o 
diagnóstico da inclusão financeira dos MEIs, e buscando continuamente a melhoria da qualidade e a ampliação dos dados de inclusão 
financeira. 

Banco Central

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPE)

Janeiro/2016 – Março/2017
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Diagnóstico da Inclusão Financeira das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e Microempreendedores Individuais (MEIs)

Publicar estudo especial sobre crédito concedido a MEIs e MPEs pelas instituições financeiras

Analisar o acesso a crédito formal pelos MEIs e PMEs, através de indicadores como participação no crédito do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN), valores por região, segmentos concedentes, inadimplência, taxa média de juros, entre outros.  
 
Os pequenos negócios são um importante segmento da economia do país, respondem pela maior parte dos clientes e das operações 
com pessoas jurídicas do SFN, e significativos avanços regulatórios foram feitos de modo a impulsionar o desenvolvimento desse 
segmento. O acesso a crédito por esse tipo de empresa é um dos desafios da agenda de inclusão financeira no Brasil. Portanto se faz 
necessário avançar no diagnóstico, tanto do ponto de vista do tomador de crédito quanto das instituições concedentes. Além de 
fornecer um panorama da situação, o estudo servirá como ponto de partida para uma análise evolutiva e sistematizada do acesso a 
crédito pelos pequenos negócios, de modo a fornecer subsídios para o aprimoramento de políticas públicas e assim avançar no desafio 
de consolidação da inclusão financeira no país.  
 
 
 
 

Banco Central

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPE)

Início: março/2017 – Fim: agosto/2017
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Aprimoramento do diagnóstico da inclusão financeira da população em situação de pobreza e extrema pobreza

Cruzar dados do Sistema Financeiro Nacional com a base do Cadastro Único, com foco na realização de pesquisas e análises.

O cruzamento de dados ocorrerá a partir do acesso, pelo Banco Central, à base de dados do Cadastro Único, em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Entre as bases de dados existentes no Banco Central com as quais estuda-se 
realizar cruzamento com o Cadastro Único, estão o Sistema de Risco de Crédito (SCR) e o Cadastro Único de Informações sobre 
Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad). 
 
A ação visa aprofundar o conhecimento a respeito da população em situação de pobreza e extrema pobreza e avaliar os efeitos de 
ações de programas de educação financeira, importantes para que o acesso ao sistema financeiro seja feito de maneira consciente. 
 
Como meta, haverá publicação de estudo sobre o tema, em data a ser definida. 

Banco Central

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA)

Início: junho/2017 - Fim: dezembro/2019
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Divulgação de Dados de Inclusão Financeira

Divulgar panorama dos consórcios

Pretende-se divulgar anualmente a evolução dos números agregados do segmento de administradoras de grupos de consórcio. Essa 
publicação tem como objetivo apresentar uma análise das operações de consórcio em bases comparativas anuais.  
 
O Banco Central busca com essa ação dar publicidade a informações de interesse público e fortalecer seus valores institucionais, 
especialmente com relação à transparência.  
 
 
 

Banco Central

Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC)

Início: junho/2017 - Fim: dezembro/2019
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Divulgação de Dados de Inclusão Financeira

Divulgar panorama das cooperativas de crédito

Pretende-se divulgar anualmente a evolução dos números agregados do segmento de cooperativas de crédito. Esta publicação tem 
como objetivo apresentar panorama desse segmento, abordando aspectos relativos à sua estrutura, à quantidade de sedes e sua 
distribuição dentro do território nacional, à quantidade de postos de atendimento e correspondentes e ao número de municípios 
atendidos por cooperativas de crédito singulares. Também trata da participação do segmento em relação ao Sistema Financeiro 
Nacional. Além disso, apresenta a evolução dos principais indicadores contábeis e extracontábeis e contém um breve resumo das 
principais alterações normativas de interesse do segmento. 
 
O Banco Central busca com essa ação dar publicidade a informações de interesse público e fortalecer seus valores institucionais, 
especialmente com relação à transparência.  
 
 

Banco Central

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)

Início: junho/2017 - Fim: dezembro/2019
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Divulgação de Dados de Inclusão Financeira

Publicar indicadores de inclusão financeira no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central

O Banco Central iniciou, em janeiro de 2016,  o processo de construção da seção indicadores de inclusão financeira no SGS, plataforma 
virtual que gerencia bases de dados, com os seguintes objetivos: 
- Dar publicidade aos indicadores de inclusão financeira construídos pelo Banco Central 
- Facilitar a consulta dos indicadores pelo público em geral de forma ágil e tempestiva 
- Prover confiabilidade, credibilidade e transparência - o SGS é um canal já estabelecido entre o Banco Central e a população; o rigor 
da descrição dos dados, por meio dos metadados, imprime confiabilidade e credibilidade para o sistema 
- Subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas, com base nas informações periodicamente divulgadas 
Metas:  
- publicar, em novembro de 2016, 180 indicadores de Pontos de Atendimento, que incluem indicadores referentes a Pontos de 
Atendimento de serviços financeiros por diversas dimensões, como exemplo: por segmento, por região, por 1000 km² e por 10 mil 
adultos 
- publicar, até maio de 2017, cerca de 800 indicadores, referentes a Relacionamento (uso de serviços financeiro), Crédito (qualidade), 
Microempreendedor Individual (MEI), Micro e Pequena Empresa (MPE), Cooperativas de Crédito e Consórcios.

Banco Central

Início: março/2016 – Fim: maio/2017
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Consolidação da Rede Cooperativa para Cidadania Financeira

Disseminar conteúdos de educação financeira à população, no âmbito da Rede Cooperativa

A Rede Cooperativa para Cidadania Financeira tem como propósito formar multiplicadores de educação financeira junto a parceiros 
institucionais, a partir de metodologia e material didático sobre gestão de finanças pessoais, desenvolvido com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e de material a ser produzido no âmbito do projeto estratégico “Relacionamento do 
Cidadão com o Sistema Financeiro” (Serviços Financeiros e SFN). O objetivo da ação é ampliar o acesso e a utilização dos conteúdos de 
educação financeira produzidos pelo Banco Central e por seus parceiros junto à população. 
 
Metas para 2017 (a serem replicadas e ampliadas para os anos seguintes): 
- Realizar turmas do Curso de Formação de Facilitadores em Gestão de Finanças Pessoais, conforme demandado por parceiros 
institucionais, além das metas indicadas na ficha sob responsabilidade do Sescoop 
- Realizar 100 palestras com público estimado de 5 mil pessoas 
- Alcançar 15 mil inscritos em 2017 no curso online de gestão de finanças pessoais 
- Alcançar 1.500 inscritos no curso online Série Eu e Meu Dinheiro 
- Alcançar 550 mil visualizações no Portal Cidadania Financeira

Banco Central

Sescoop, Exército, Marinha, Polícia Rodoviária Federal, União dos Escoteiros do Brasil, dentre outros.

Início: março/2016 - Fim: dezembro/2019
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Consolidação da Rede Cooperativa para Cidadania Financeira

Formar facilitadores e realizar cursos e palestras em Gestão de Finanças Pessoais

A ação visa a capacitar cooperados e colaboradores de cooperativas para disseminar conteúdos de educação financeira por meio da 
realização do Curso de Gestão de Finanças Pessoais, tendo como público final cooperados, seus familiares e comunidade onde vivem. 
 
Como meta, estima-se: 
- Realização, em 2017, de 12 turmas do Curso de Formação de Facilitadores em Gestão de Finanças Pessoais, em parceria com o Banco 
Central, resultando em 300 facilitadores aptos a multiplicar conteúdos de educação financeira. Dessa forma, espera-se que essa rede 
de facilitadores formada em 2016 e 2017 alcance diretamente cerca de 22 mil pessoas e que, num breve período de tempo, permita a 
disseminação de conteúdos de educação financeira a 13 milhões de pessoas ligadas a cooperativas no Brasil.  
- Realização de 20 turmas, compostas cada uma por 25 participantes, em várias unidades da federação. O objetivo é proporcionar 
conhecimentos de educação financeira aos cooperados, empregados de cooperativas e a seus familiares, visando conscientizá-los para 
a importância da realização da gestão das finanças pessoais de forma consciente e responsável.  
 
 
 
 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e Banco Central

Unidades estaduais do Sescoop

Início: março/2016 - Fim: dezembro/2017
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Disseminação de Conteúdo de Educação Financeira

Produzir videoaulas sobre o uso do cartão de crédito

Por meio das videoaulas, busca-se esclarecer as principais dúvidas dos consumidores com relação ao cartão de crédito, tais como 
parcelamento, crédito rotativo, taxas e tarifas, pagamento de fatura, entre outros, e mostrar como o cartão pode ser um aliado no 
controle do orçamento.  
 
Serão produzidas e/ou atualizadas 14 videoaulas sobre o tema. A intenção é adicionar 30 milhões de visualizações anuais no canal da 
Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito (Abecs) no Youtube. 
 
Além do canal do YouTube, as videoaulas são utilizadas em cursos presenciais de educação financeira e também disseminadas pelos 
associados.

Associação das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)

Início: abril/2017 - Fim: dezembro/2019
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Disseminação de Conteúdo de Educação Financeira

Inserir conteúdo de educação financeira e cooperativista no programa de Cultura Empreendedora do Sebrae

O Programa de Cultura Empreendedora do Sebrae objetiva estimular o comportamento empreendedor e orientar estudantes a 
reconhecerem seu potencial realizador para que possam agir de forma orientada na busca de resultados. São realizadas capacitações 
para educadores das instituições de ensino fundamental, médio e superior, por meio de parceria direta com secretários de Educação e 
superintendentes de Ensino. 
O Sebrae Minas realizará, de forma piloto, a integração dos conteúdos de educação financeira e cooperativista ao Programa de Cultura 
Empreendedora para ensino fundamental e médio, prioritariamente.  
Nas mais de 700 escolas onde o Sebrae já realizou o programa de Cultura Empreendedora, haverá formação complementar dos 
educadores em educação financeira e cooperativista. Além de levar o programa completo (Educação Empreendedora, Financeira e 
Cooperativista) para mais de 1.000 escolas, nos próximos dois anos. 
Durante o piloto, no estado de Minas Gerais, serão realizadas ações de acompanhamento e monitoramento, para que, ao fim do 
período, a metodologia seja disponibilizada aos demais Sebraes regionais e instituições interessadas. 
Juntamente com o apoio dos parceiros, especialmente Sebrae Nacional e Banco Central, a Unidade de Inteligência do Sebrae Minas 
realizará estudo de impacto do projeto e repassará, aos interessados, os resultados e aprendizados. 

Sebrae Minas

Banco Central, cooperativas de crédito, Governo do Estado de Minas Gerais, prefeituras municipais de Minas Gerais, OCEMG, Sebrae 
Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) 

Início: janeiro/2017 – Fim: dezembro/2018
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Disseminação de Conteúdo de Educação Financeira

 Orientar estudantes na estruturação de planejamento financeiro familiar anual

A ação, focada nos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, buscará conscientizá-los sobre consumo sustentável e auxiliar na 
construção do planejamento orçamentário familiar.  
 
O Programa de Educação Cooperativa é desenhado de forma contextualizada, interdisciplinar, articulada e progressiva em todas as 
áreas de conhecimento, do 4º ao 9º ano do ensino fundamental, das cooperativas educacionais e escolas integrantes. São 
disponibilizados cadernos de atividades aos educadores para serem desenvolvidos ao longo do ano letivo. Além dos cadernos, são 
disponibilizados textos complementares, sugestões de filmes, músicas e outros recursos passíveis de utilização pelos professores junto 
aos seus alunos. 
 

Sescoop/MG (Sistema Ocemg)

Ocemg, secretarias municipais de Educação, escolas estaduais, cooperativas apoiadoras do programa e cooperativas educacionais.

Início: janeiro/2017 - Fim: dezembro/2017
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Acompanhamento das Inovações Tecnológicas no Setor Financeiro

Realizar estudos sobre inclusão financeira digital 

O Banco Central do Brasil (BC) realizará estudos longitudinais para o aprimoramento das condições de acesso a crédito pelas micro e 
pequenas empresas por meios digitais e para a promoção do acesso universal a contas de transações por meios digitais. 
 
O crescimento das tecnologias digitais está desafiando os serviços financeiros oferecidos no mundo e no Brasil. Para que o BC possa 
adotar decisões mais informadas sobre sua forma de atuação nesse cenário é fundamental que tenha capacidade de avaliar o impacto 
dessas inovações tecnológicas sob a perspectiva do cidadão e da sociedade. A ação proposta permitirá o desenvolvimento e a 
implantação de capacidade adequada no BC para avaliar esses efeitos.    
 
A ação será desenvolvida pelo BC em parceria com pesquisadores de universidades e empresas do setor privado que se interessem a 
participar do estudo em áreas estratégicas para a inclusão financeira. Serão selecionadas algumas experiências de fintechs que se 
disponham a compartilhar suas informações com o BC. 
 
Entre os benefícios esperados estão a capacidade de avaliação dos efeitos do uso de novas tecnologias financeiras sob a perspectiva 
do cidadão (e das micro e pequenas empresas) e a identificação de riscos e desafios das diferentes modalidades de fintechs estudadas 
pelo BC. 

Banco Central do Brasil

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPE), Aliança para a Inclusão Financeira (AFI), Sebrae, OCDE/INFE e Banco 
Mundial.

Início: 2017 - Fim: 2019
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Divulgação dos Sistemas de Garantia de Depósito

Promover a conscientização pública sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

Dar conhecimento à sociedade sobre o papel do FGC e todas as regras aplicáveis às garantias dos depósitos, de forma acessível e 
compreensível.  A proposta prevê a veiculação por meio de mídia eletrônica e impressa com material didático e vídeos, utilização de 
relações públicas e assessoria de imprensa, com a veiculação de releases, envio de sugestões de pauta, encontros com jornalistas e 
formadores de opinião.  Também será buscado o apoio das instituições financeiras e associações para utilizá-las como veículo de 
divulgação. 
 
Abrange, ainda, a promoção da conscientização junto aos formadores de opinião e influenciadores; participação em seminários e 
programas de treinamento de educação financeira; e incentivo à pesquisa acadêmica relacionada à garantia de depósitos.  
 
Como meta, haverá avaliação do grau de conhecimento da população sobre o FGC, por meio de pesquisa a ser realizada no início de 
2017. A partir do resultado da pesquisa, será definida meta para o aumento do nível de conhecimento da população. 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (ACREFI), 
Banco Central, entre outras.

Início: novembro/2016 - Fim: março/2019
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Divulgação dos Sistemas de Garantia de Depósito

Divulgar o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)

Tornar o FGCoop conhecido dos associados das cooperativas de crédito, com vistas a aumentar a credibilidade do Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo (SNCC); aumentar o conhecimento do cooperativismo de crédito sobre a completude de seus produtos e serviços 
e a prática de operações a taxas mais favorecidas para os associados; ampliar o nível operacional do cooperativismo de crédito e sua 
participação no Sistema Financeiro Nacional. 
 
Na primeira etapa, serão utilizadas publicações em jornais e revistas de cooperativas singulares de crédito, centrais e confederações, 
portal do cooperativismo, portal da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), entre outras. Posteriormente, será realizada 
pesquisa para avaliar o nível de conhecimento sobre o FGCoop, além da divulgação em mídias externas ao cooperativismo. 
 
 
 

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)

Confederações e centrais de cooperativas de crédito, portais e revistas especializadas em cooperativismo.

Início: abril/2017 - Fim: dezembro/2019
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