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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
 
  

OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº 6/2020/DIR2/SUSEP

 

Às Sociedades Supervisionadas pela Susep

 

Assunto: Promoção da Educação Financeira e Semana ENEF.

 

Senhor Diretor de Relações com a SUSEP,

 

1. Por meio do presente oficio, a Superintendência de Seguros Privados divulga os princípios para a
promoção da Educação Financeira por parte das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e en�dades
abertas de previdência complementar (en�dades supervisionadas).

2. A Susep considera que a promoção da Educação Financeira no país contribui para a solidez e a
eficiência do Sistema Financeiro Nacional, do qual os mercados de seguros, de previdência complementar aberta e
de capitalização fazem parte, bem como para a condução das a�vidades das ins�tuições que integram tais
mercados – em alinhamento aos princípios de é�ca, responsabilidade, transparência, diligência, lealdade,
probidade, hones�dade, boa-fé obje�va, livre inicia�va e livre concorrência – promovendo o tratamento
adequado do cliente e o fortalecimento da confiança no sistema de seguros privados, tratados pelo art. 3º da
Resolução CNSP nº 382, de 04 de março de 2020.

3. Nesse sen�do, é necessário que as ins�tuições que integram os mercados supervisionados,
diretamente ou em conjunto com os intermediários de seus produtos, assumam crescente responsabilidade pela
promoção de ações efe�vas de Educação Financeira para que seus clientes gerenciem adequadamente seus
recursos, contribuindo minimamente para:

I - compreensão e uso consciente de produtos de seguros, previdência complementar
aberta e capitalização;

II - compreensão do gerenciamento de riscos como ferramenta para o gerenciamento
financeiro, com a u�lização do seguro como proteção de patrimônio;

III - incen�vo à formação de poupança por meio de produtos de seguros, previdência
complementar aberta e capitalização.

4. São princípios que devem nortear o planejamento e a execução de ações de Educação Financeira
promovidas pelas en�dades supervisionadas:

I - valor para o cliente: levar aos clientes informações e ações úteis e relevantes para a
sua vida financeira;

II - amplo alcance: garan�r acesso às ações implementadas a todos os seus clientes;

III - adequação e personalização: fazer uso de conteúdo, linguagem e canais mais
adequados para as ações frente às caracterís�cas e às necessidades dos clientes e considerando
o nível de complexidade e risco dos produtos de seguros, previdência complementar aberta e
capitalização; e

IV - avaliação e aprimoramento: mensurar a efe�vidade das ações em face a seus
obje�vos, melhorando a abordagem u�lizada a par�r das interações com os clientes.

5. No âmbito de suas competências, a Susep apoiará as ações de Educação Financeira
implementadas de modo a es�mular a ampliação do acesso aos mercados supervisionados com promoção do
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consumo consciente e adequado de seus produtos.

6. Nesse sen�do, recomendamos a par�cipação a�va das en�dades supervisionadas na 7ª Edição
da Semana ENEF, a ser realizada entre os dias 23 e 29 de novembro de 2020, cujo tema central será Resiliência
Financeira: Como atravessar a crise?.   

7. A Semana Nacional de Educação Financeira é uma inicia�va que vem sendo realizada anualmente
desde 2014 para promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, conforme previsão do Decreto nº
10.393, de 9 de junho de 2020.

8. Este ano, em razão da pandemia, as ações serão promovidas por meio virtual e cadastradas em
plataforma digital a ser disponibilizada, em breve, pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira - FBEF.

9. Contamos com o engajamento e par�cipação de todos nesta agenda.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA TEIXEIRA DE TOLEDO (MATRÍCULA 3125053),
Chefe de Departamento, em 13/10/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento nos art. ar�gos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e
Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PEREIRA SCHERRE (MATRÍCULA 1591280),
Diretor, em 13/10/2020, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art.
ar�gos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79
de 04/04/2016 .

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0811488 e o código CRC 4DAD29B9.
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