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  COMO CONQUISTAR
     EDUCAÇÃO FINANCEIRA



Quem nos ensina 
Educação 

Financeira?

Direito;

Engenharia;

Química;

Física;

Economia.

O QUE A FACULDADE NOS ENSINA?









Ciclo de vida financeiro 

 

Fonte: Serasa Brasil – fev/2019.

62 milhões de brasileiros estão com o 
n ome registrado nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito.

•  Cerca de 40% da população brasileira maior 
de 18 anos tem ao menos uma dívida em atraso.



Ciclo de vida financeiro 

 

          Fonte: SPC Brasil – fev/2019



         Falta de educação financeira

O que acontece com uma pessoa endividada, que 
gasta mais do que pode pagar?



Falta de educação financeira 

 

Os relacionamentos pessoais são afetados.

Separações  ocorrem;

Perda de patrimônio.



Falta de educação financeira 

 
•  A saúde física é afetada. 

•  A saúde mental é afetada.

•  O desespero toma conta.



  NA EMPRESA
     EDUCAÇÃO FINANCEIRA



Educação Financeira na Empresa 

 

O ambiente de trabalho também passa a ser 

afetado:

•  O funcionário se torna disperso.

•   Ele deixa de se preocupar com o cliente e  com 

a empresa.

•   Não cumpre prazos - atrasa as entregas.



Educação Financeira na Empresa 

 

Empresário:

Sem educação financeira, sem organização e 

sem entender de suas finanças pessoais, terá 

dificuldades para organizar  suas finanças   

empresariais.



      Educação Financeira na Empresa 

 
Ele mistura finanças pessoais com finanças 
empresariais.

Como a empresa vai saber se está dando lucro?

Falta dinheiro para tudo!!



 

 
Atitudes

Auto-confiança
Determinação

Disciplina
Organização

Perseverança

Prudência

Atitudes são MAIS importantes do que conhecimentos

Conhecimentos
Informação atualizada
Bom senso
Experiência

Contatos (Networking)
Acesso a mercados

Ponto de Partida

Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira



 

 

Aumente sua Receita

Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira



 

 

Reduza seus gastos (custos e despesas)

Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira



Todos nós encontramos 

oportunidades para agir como

 GASTADORES,  POUPADORES  ou  INVESTIDORES.

A ênfase em cada uma dessas atitudes pode mudar a 

situação e o destino financeiro de cada um.

Essa é a diferença entre pessoas que 
alcançam ou não a desejada tranquilidade 

financeira.

Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira



Organize seu orçamento e conheça sua realidade.

Receita
                     (-)

 Despesas

Resultado

Ativo Passivo

? ?

Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Importante!!

Não misture seu caixa pessoal com o caixa da
sua empresa.

  



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Aumente sua Receita

1. Ajuste os processos e coloque energia

    naquilo que realmente importa.

2. Intensifique o relacionamento com os 

    clientes e prospecte novos.

3. Reduza os custos e despesas.

4. Negocie com fornecedores.

5. Retenha os melhores talentos.



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Conheça seus gastos.
                                           Reduza seus gastos.

Cuidado!! 

                 Dívidas tem custos e custos 

                      aumentam as dívidas.



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Controle seus Gastos

Comece fechando a torneira. 
Organize-se: elimine as dívidas de valores insignificantes. 
Minimize a diversidade de credores (concentre-se).
Obtenha fontes de recursos mais baratas (reduza os custos).

Enfrente a situação de cabeça erguida. 
Livre-se das dívidas mais onerosas.
Iniba multas e juros moratórios – Seja pontual.
Mantenha o controle e a disposição para pagar.
Invista tempo no planejamento.
Não admita a hipótese de contrair novas dívidas.
Afaste-se do cheque especial e parcelamentos. 
Renegocie taxas, prazos e condições.



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Equilíbrio

A chave está no equilíbrio

$

$

Gastos  -  Riscos -  Diversificação  -  Economia  -  Instinto  -  Razão

        Prazos  -  Ansiedade  - Paciência  -  Presente  - Futuro



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Investimentos:

• Empresários, Altos Executivos, Artistas e Atletas de 
sucesso.

• Profissionais liberais e outros com renda variável.

Como poupar e juntar dinheiro ?

Poupança = acúmulo de recursos,  em qualquer investimento.

Se você tem dúvidas sobre a diferença entre economizar e poupar, 

é fundamental esclarecer. Isso pode atrapalhar seu êxito financeiro. 



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Investimento

Investir nada mais é do que 

plantar pés de dinheiro. Não 

espere ter uma fazenda e um 

trator potente para começar a 

plantar. Dê aos poucos grãos 

que você tem a mesma 

importância que daria a sacas 

despejadas de um caminhão. Se 

tem pouco para investir, comece 

com o que tem, mas plante com 

consistência.

                          (Gustavo Cerbasi)



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

No que investir?



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Investimentos:

•   O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? 

•   Não coloque todos os ovos na mesma cesta.

•   Cuide de todas as cestas. 

•   A melhor águia para cuidar dos ovos é você.

•   Busque novas receitas, mas não experimente todas.

•   Quando a granja é grande, busque ajuda 

profissional.

•   Evite movimentos bruscos - alguns ovos podem se 

quebrar.

•   A melhor cesta de ontem pode não ser a melhor 

amanhã!

Só tem ricos aqui?



Criando e desenvolvendo a Educação 
Financeira

Mercado financeiro não é uma loteria.

Quem aposta, sempre perde.
Quem investe, geralmente ganha.



Considerações  finais



Estrada da Educação Financeira



Estrada da Educação Financeira

MUDANÇAS DE ATITUDES

Controle as despesas

Aumente suas as receitas

Poupe sistematicamente

Invista sabiamente

Eduque-se financeiramente

Conquiste sua liberdade financeira!



Estrada da Educação Financeira
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Obrigada!!

   (51) 99703-3420
csouza19@gmail.com
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