
Conheça o projeto:

“Educação ao crédito consciente para os
idosos, por meio de veiculação de
publicidade nas emissoras de televisão e
nas mídias sociais”

Contribua para o combate ao superendividamento e à violação de direitos dos
consumidores idosos!



O INSTITUTO DEFESA COLETIVA

O Instituto Defesa Coletiva foi fundado em 1999 e atua
na proteção dos direitos dos consumidores, ajuizando
ações coletivas contra os abusos em massa cometidos
em todo o território nacional.

O trabalho desenvolvido, contudo, não se limita à área
repressiva, mas também envolve a busca pela
transformação do mercado de consumo e pela
construção de uma sociedade justa e equilibrada, por
meio da educação para o consumo sustentável e da
atuação nos espaços de construção, diálogo e controle
da política de proteção/defesa do consumidor.

Nesse sentido, destaca-se a campanha permanente
mantida pela entidade, denominada “Educação ao
crédito consciente para os idosos”.



CONTEXTO SOCIAL DO PROJETO

De acordo com estudos realizados pela FGV, não só o isolamento social
atinge os idosos no Brasil, mas também um contexto de assédio de consumo
e de crédito, por um lado e de discriminação social por outro lado.

Mais da metade dos idosos tiveram dificuldade para pagar as contas entre
agosto de 2020 e janeiro de 2021, é o que relata a pesquisa “Vida financeira
e preparo para a terceira idade”. Dentre os problemas enfrentados pela
terceira idade, 53,6% relataram ter deixado de pagar ou ter feito o
pagamento de alguma conta com atraso.

Diante disso, o Instituto Defesa Coletiva se propõe a desenvolver um
trabalho voltado à propagação, por meio das mídias sociais e de veiculação
nas principais emissoras de televisão, de uma campanha de conscientização,
que busque a educação ao crédito consciente e a prevenção de práticas
abusivas que levam ao superendividamento.



OBJETIVO

O projeto visa divulgar a campanha “Crédito
Consciente aos Idosos”, por meio de veiculação de
publicidade nas mídias sociais e nas principais
emissoras de televisão. Espera-se empoderar o
público-alvo com conhecimento acerca de direitos
consumeristas, contrabalanceando o apelo
midiático ao consumo excessivo e sensibilizando a
sociedade em geral para o problema do
superendividamento do idoso.



DIRETRIZES

❑ Promoção de campanhas de sensibilização e prevenção à violência
contra a pessoa idosa, superação de situações de violação de
direitos e acesso aos serviços de apoio e proteção à pessoa idosa;

❑ Empoderamento da pessoa idosa em situação de violação de
direitos, por meio de ações educativas e mediação de conflitos;

❑ Promoção de ações de conscientização e informação para prevenir
ocorrências de abusos contra a pessoa idosa.



CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO
PARA CAPTAÇÃO 

Projeto: Educação ao crédito consciente para os idosos, por meio de veiculação
de publicidade nas emissoras de televisão e nas mídias sociais

Lei de incentivo: aprovado pelo Conselho Estadual do Idoso – CEI/MG, com base
na Lei do Idoso

❑ Validade do Certificado de Autorização para Captação: 10/12/2023 
❑ Valor total a ser captado: R$ 2.826.981,00 
❑ Prazo de execução do projeto: 12 meses 



METODOLOGIA

O projeto tem como objeto a ampliação dos canais de orientação para aquelas circunstâncias onde o
consumidor já se encontra superendividado, bem como para alertar para a importância de prevenir que este
tipo de situação aconteça, causando futuros transtornos e preocupações, prejudicando a saúde e
planejamento financeiro das famílias.

A campanha publicitária e as postagens terão caráter informativo e formativo, ampliando a divulgação dos
direitos dos consumidores, empoderando os idosos com o conhecimento acerca dos direitos consumeristas,
assim como do uso consciente do crédito, e contrabalanceando o apelo midiático ao consumo excessivo.



METODOLOGIA

Será elaborado um briefing, que detalhará todas as informações e orientações necessárias para o
desenvolvimento do conteúdo das postagens e da campanha publicitária, que será baseado nos seguintes
conteúdos mínimos: ações e direitos dos consumidores, dicas para prevenção de situações de
superendividamento e uso consciente do crédito.

As postagens nas mídias sociais deverão ocorrer durante 11 meses, sendo o primeiro mês de planejamento,
enquanto a campanha nas emissoras de TV terá 06 meses de duração.



PÚBLICO-ALVO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Público-alvo: consumidor idoso, aposentado ou pensionista, independente do gênero.

Quantidade: o projeto atingirá milhares de consumidores, usuários das grandes mídias sociais e
telespectadores das emissoras de TV, os quais serão beneficiados pela educação em formato midiático.

A campanha nas emissoras de televisão será voltada para o Estado de Minas Gerais, enquanto as ações nas
redes sociais terão alcance mais amplo, sendo direcionadas para todo o território nacional.



METAS E RESULTADOS ESPERADOS

Metas:

- Veicular postagens no mínimo em 3 (três) mídias sociais diferentes;
- Veiculação da campanha publicitária em pelo menos 4 emissoras de televisão diferentes.

Resultados esperados:

- Empoderar os idosos com o conhecimento acerca dos direitos consumeristas;

- Denunciar as práticas abusivas que podem ocasionar ou induzir os consumidores idosos ao
superendividamento, enfatizando a importância do crédito consciente e responsável;

- Sensibilizar familiares, pessoas próximas ao público-alvo e a sociedade em geral para a
causa do superendividamento dos consumidores idosos;

- Incentivar a alteração do modus operandi das instituições financeiras, direcionando para
as melhores práticas entre o consumidor e fornecedor.



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



PARCERIAS

O Instituto Defesa Coletiva mantém projetos
paralelos, atuando em parceria com os Procons
Municipal e Estadual, com a Defensoria Pública
e com o Ministério Público.

Além disso, está vinculado aos Conselhos
Municipais da pessoa idosa de Belo Horizonte,
Contagem e Congonhas. Ressalte-se o
lançamento do videoclipe “Aprendendo a Dizer
Não”, em parceria com a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte (MG).



CONTRAPARTIDAS

O Instituto Defesa Coletiva acredita que a empresa que
patrocinar este projeto contribuirá para a qualidade de vida
das pessoas idosas, reduzindo os problemas financeiros que
tanto impactam o cotidiano desse público-alvo.

Como contrapartida, será realizada ampla divulgação da
formalização da parceria, por meio do site, das redes sociais e
dos demais canais de comunicação do Instituto Defesa
Coletiva, além de menção nos produtos da própria campanha
a ser patrocinada.

A entidade também mantém-se aberta para o diálogo e
eventuais negociações sobre a contrapartida a ser oferecida, a
fim de trabalhar em equipe e com sinergia para o bem
comum.



SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES

O Instituto Defesa Coletiva possui um programa permanente de educação ao crédito consciente
e à prevenção ao superendividamento, o qual vem sendo executado há cerca de 15 anos.

Destacam-se as várias ações e atividades educativas já realizadas, incluindo a produção do
documentário “Covardia Capital”, o qual foi premiado no Festival Internacional de Cinema de
Trancoso.

Importante ainda ressaltar que a Entidade tem reconhecimento chancelado pelo Superior
Tribunal de Justiça, inclusive em temas de grande relevância para a sociedade de consumo.

Assim, percebe-se o seu know-how para manter a continuidade do programa, ressaltando-se
ainda os seus projetos sociais incentivados (07 em fase de captação e/ou em vias de execução,
voltados para a temática do projeto).



CONHEÇA MAIS A NOSSA HISTÓRIA E REALIZAÇÕES

https://www.youtube.com/channel/UCnoRnTXSDz-LYFnmxf0Mreg

https://defesacoletiva.org.br/site/

https://www.youtube.com/channel/UCnoRnTXSDz-LYFnmxf0Mreg
https://defesacoletiva.org.br/site/
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