
 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

A educação financeira se baseia em um conjunto de conceitos e regras que 

devem ser entendidas e estudados a fim de proporcionar uma melhora 

em suas finanças pessoais através de uma vida financeira mais estável, 

equilibrada e rentável, gerando mais qualidade de vida e bem-estar. 

1) O primeiro passo para se alcançar a educação financeira é cortar as 

dívidas e hábitos ruins que comprometam sua vida financeira.  

 

EVITE PAGAR CONTAS E ACUMULAR DÍVIDAS EM CARTÕES DE 

CRÉDITO! 

 
 

Os cartões de crédito são muito tentadores e devem ser 

utilizados apenas para compras maiores que precisam ser 

parceladas (caso você saiba utilizá-los da maneira adequada), 

mas sempre fique atento a pagar toda a fatura, pois o 

pagamento do mínimo ou parcial acarretará em acréscimo de 

juros na modalidade crédito rotativo (que possui taxas acima de 

10% a.m na maioria das vezes).  

NÃO ACUMULE PARCELAMENTOS DE FATURAS PASSADAS! ISSO 

COMPROMETE O SEU PLANEJAMENTO! 



 

 

2) DÊ PREFERÊNCIA SEMPRE AO DÉBITO, ANOTE suas 

despesas e EVITE GASTOS DESNECESSÁRIOS! 

O débito é sem dúvida a melhor forma de controle de suas contas 

pessoais, pois permite a você desenvolver uma inteligência financeira 

mais adequada e MELHOR GERENCIAMENTO de suas contas. Outro 

benefício do débito você elimina preocupações futuras. Comprou? 

Pagou! Você não vai mais se preocupar com aquilo.  

Tenha sempre um aplicativo ou uma agenda para fazer suas 

anotações e uma vez na semana e/ou no mês, faça as contas.  

 

3) FAÇA UM ORÇAMENTO MENSAL DE SEUS GASTOS E 

GANHOS!  

Após anotado seus gastos, organize-os em uma planilha ou 

até mesmo a mão em uma agenda. É muito importante que 

você saiba quanto do seu salário/renda está sendo 

direcionado em cada item para eventual mudança. 

 
 

 



 

 

4) SABER DIFERENCIAR ATIVOS DE PASSIVOS 

 

A quarta dica é um pouco de conhecimento básico de 

Contabilidade, ao qual já falei em meu site sobre essa ciência.  

 

Ativos são bens que geram renda ou tem o potencial de gerar. 

Podem ser classificados como ativos: ações, fundos de 

investimento, produtos de renda fixa, imóveis que proporcionam 

renda de aluguel ou a venda futuro a um valor maior, títulos do 

governo ou até mesmo seu próprio negócio lucrativo. 

 

Passivos são obrigações a pagar, títulos, cartões de crédito, 

empréstimos e tudo que não agrega nenhuma renda extra, apenas 

mais custos e despesas que não oferecem nenhum retorno 

financeiro. 

 

Patrimônio Líquido integra o capital social de uma empresa, 

receitas de juros, capital próprio, dividendos.  

 

 
 

O patrimônio líquido é representado pela diferença entre os Ativos 

e Passivos.    PL = A – P.  

 



 
 

5) BUSQUE SEMPRE CONHECIMENTO 

 

A quinta e última dica é busque sempre conhecimento. Leia novos 

livros, que visam agregar a você mais conteúdos sobre educação 

financeira e diversas outras áreas, por exemplo, desenvolvimento 

pessoal. 

 

A prática da leitura é essencial para aumentar sua qualidade de vida 

e expandir ainda mais sua mentalidade. 

 

 

PROJETO DE INVESTIMENTO A LONGO PRAZO 

A ideia desse projeto é montar uma carteira de investimentos a longo 

prazo para garantir retornos financeiros, lucros, dividendos e juros de 

capital próprio por meio da análise fundamentalista e técnica de ações, 

fundos de investimento e outros indicadores. 

Também montar uma carteira de renda fixa, com a finalidade de proteger 

contra potenciais perdas e oscilações na renda variável.  

*Este projeto é posterior aos primeiros passos da Educação 

Financeira. GOSTOU DO CONTEÚDO? Compartilhe com amigos! =D 


