EDUCAÇÃO

FINANCEIRA
E-BOOK

Ao escutar a palavra “EDUCAÇÃO FINANCEIRA”, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça?

Desenvolvemos esse E-book e nele você encontrará dicas, ferramentas e perguntas que te ajudarão a repensar nos
seus hábitos e descobrir formas de cuidar do seu dinheiro, além disso, inspirar pessoas que fazem parte da sua vida
como familiares e amigos!

VAMOS ENTENDER A ESTRUTURA DOS GASTOS?
Não adianta falar sobre educação financeira, se não entendermos de fato quais são seus tipos de gastos, pois só
assim, será possível descobrir formas de economizar.
Para isso, é preciso que você faça uma lista de todos os gastos que você e sua família tem! Todos eles!
Pegue papel e caneta e anote cada um.
Agora que você já fez este levantamento, que tal categorizá-los por tipos?
Existem algumas formas de fazer isso. Abaixo, apresentaremos uma delas.

1

GASTOS FIXOS: É aquele gasto que todo mês tem o mesmo valor.

2 GASTOS VARIÁVEIS: É aquele gasto que, dependendo do seu consumo, o valor pago muda.
3 GASTOS OBRIGATÓRIOS: Aquele tipo de gasto que garante seu bem-estar básico, como alimentação,
moradia, água e energia.

4 GASTOS NÃO OBRIGATÓRIOS: Aquele tipo de gasto que, apesar de te trazer uma sensação de bem-estar,

é considerado um gasto supérfulo, como frequentar restaurantes e academia.

No GASTO VARIÁVEL e no GASTO NÃO OBRIGATÓRIO encontramosas melhores oportunidades de economia.

PARA REFLETIR
• Quais gastos você pode reduzir totalmente?
• Quais gastos tem oportunidade de redução?

A IMPORTÂNCIA DE ANOTAR OS GASTOS
Você tem o hábito de anotar seus gastos? A forma de fazer isso não importa, pode ser em um
caderno, em uma planilha Excel, em um app do celular. O importante é que seja de um jeito que
seja bom para sua rotina.
Para cada mês, veja exatamente o quanto custou cada conta paga, assim, será possível descobrir
oportunidades de redução de gastos.
Se você quiser usar uma planilha e ainda não possui nenhuma, acesse este link:
https://www.jabrasil.org.br/materiais e baixe a planilha de acompanhamento de gastos
desenvolvida por nós.
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DICA JA:
Existem pequenas mudanças de comportamentos que podem dar bons
resultados no final do mês, para isso, é preciso envolver todos que
moram na sua casa.

Levantamos abaixo 10 dicas muito fáceis de colocar em prática que irão te inspirar
a ter uma vida mais econômica:
1 SEGURE O DESEJO IMEDIATO:
Nunca compre por impulso. O tempo de espera vai fazer você perceber se você precisa de fato ou não aquele
produto ou serviço.

2 CUIDADO COM AS PROMOÇÕES:
Avalie se de fato você precisa, não é porque está barato que será algo que você precisa ter.

3 SEGUROS:
Evite comprar seguros de eletrodomésticos, opte por aqueles que já tem garantia.

4 CARREGUE SEU CELULAR DE DIA:
Evite deixá-lo na madrugada na tomada, além de gastar muito mais energia desnecessariamente, você reduz a vida
útil do aparelho.

5 COMIDA DE VERDADE:
Evite os alimentos industrializados. Além de bem mais caro eles não matam a fome e não fazem bem para sua saúde.

6 PESQUISE PREÇO:
Antes de comprar algo, faça uma pesquisa de preço em uns 2-3 lugares. Você notará a diferença de valores!

7 DE OLHO NA FATURA:
Tenha o hábito de verificar suas faturas para evitar que valores adicionais ou inadequados sejam cobrados.

8 PEÇA DESCONTOS:
Tenha o hábito de pedir descontos, independente de qual seja o produto.

9 NEGOCIE SUAS DÍVIDAS:
Vai conseguir pagar uma conta que está atrasada? Negocie os juros! Muitas instituições estão abertas a dar
descontos, mas você precisa dar o primeiro passo! Antes de fazer qualquer proposta, tenha conhecimento do
quanto você conseguirá pagar por mês, para não quebrar o acordo.

10 ATENÇÃO AOS CONTRATOS:
Antes de pedir qualquer empréstimo, avalie todo o contrato e as taxas de juros que estão obtidas nele, não se esqueça
que cartão de crédito pode também fazer parte dessa categoria, principalmente se você não tiver dinheiro para pagar
a fatura no final do mês.
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GASTINHO QUE VIRA GASTÃO
Existem pequenos gastos diários que acabamos não nos dando conta do quanto podem impactar, mas, se olhamos
a longo prazo, o volume de dinheiro é bastante significativo.
Por exemplo, imagine que você tem o hábito de tomar um refrigerante todos os dias no terminal de ônibus por
R$ 2,00. A princípio, ele não tem um volume financeiro.
Porém, vamos pensar em uma questão a longo prazo: quanto dinheiro você gastaria com café?

R$ 60,00 R$ 730,00 R$ 2.190,00
EM 1 MÊS

EM 1 ANO

EM 3 ANOS

R$ 3.650,00
EM 5 ANOS

O que você faria com os R$ 730 economizados em 1 ano? Qual sonho você realizaria?

AGORA É COM VOCÊ!
Liste 3 tipos de “gastinhos” que você costuma ter todo dia ou toda semana e faça a conta do quanto você
economizaria, se você o reduzisse ou deixasse de consumir por 30 dias!
ECONOMIA

R$

X 30 dias

=

R$

R$

X 30 dias

=

R$

R$

X 30 dias

=

R$

POUPAR
Dinheiro não é estático. Ele pode aumentar e diminuir de valor ao longo do tempo.
Você precisa entender que:

1

Dinheiro pode crescer ao longo do tempo se for investido, podendo gerar juros
ou uma renda extra.

2

Aquilo que parece estar fora do alcance hoje – por exemplo, educação
complementar, um carro, um com¬putador – pode ser obtido no futuro se
você poupar e investir sabiamente.

3

Quando você pensa sobre poupança, precisa pensar sobre inflação também,
porque a inflação pode fazer o dinheiro perder seu valor.
Mas nunca pense duas vezes antes de guardar um dinheiro. Seja na poupança,
em CBD ou em ações, poupar e investir sempre é um bom caminho. Cuide da
saúde financeira da sua vida futura ;)
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RENDA EXTRA
Assim como o nome já diz, é uma forma de remuneração adicional, além do seu principal trabalho, para
complementar a renda. Pensamos aqui em algumas formas de juntar um dinheiro extra!

1 BRECHÓ DOS AMIGOS!

Sabe aquela compra antiga por impulsividade que está largada no
armário porque não tem muito a ver com você? Pois bem! Você pode
vender a um preço mais acessível para conhescidos e familiares. Hoje
em dia existem comunidades no Facebook e grupos no WhatsApp
focados exatamente nisso, além disso, você pode criar um grupo com
pessoas mais próximas!

2 QUEM RESISTE A UM DOCINHO?

Se existe uma área que nunca deixa de ter demanda, é a gastronomia.
Escolha uma receita conhecida como brigadeiro ou bolos e coloque-a
em prática. Uma boa dica é oferecer uma prova gratuita para cativar o
público e convencê-lo a comprar mais.

3 MODA CASEIRA!

Para que comprar peças novas se é possível reformar as antigas
deixando-as muito mais modernas?! Já pensou em customizar a
jaqueta de uma amiga trocando os botões e fazendo uma arte
com tinta spray?

4 AULAS PARTICULARES ON LINE:

Você tem alguma habilidade ou competência especial como tocar
violão, falar um idioma ou desenhar? Pense em um método bacana
de ensino, crie sua comunicação e ofereça para amigos, amigos de
amigos a um preço acessível. Hoje em dia é possível fazer tudo isso de
forma online.

OUTRAS IDEIAS QUE PODEM SER ALTERNATIVAS:

?!

Passear com cachorros, ajudar pessoas a fazer mudanças ou cuidar do jardim aos
finais de semana.
Gostou? Essas são algumas dicas que poderão te inspirar a cuidar mais do seu
dinheiro ou buscar alternativas que apoiarão da sua renda e da sua família.
Além disso, fique de olho na agenda de cursos da JA Brasil.

DEPOIS DE LER O NOSSO E-BOOK,
GOSTARÍAMOS DE TE PERGUNTAR NOVAMENTE...
Ao escutar a palavra “EDUCAÇÃO FINANCEIRA”,
qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça?
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