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Seus sócios

MUNICÍPIO: Impostos  sobre 
serviços, propriedade e venda de 

imóvel.

ESTADO: Impostos s/ veículos, 
ICMS,  herança e doações.

UNIÃO: Imposto de Renda, ADIR, IPI, 
Imp. Importação,  Contribuições Sociais 

(PIS, COFINS, CIDE, CSLL) .

MIN. TRABALHO: Encargos 
trabalhistas.

PREVIDÊNCIA: INSS, Sistema S, 
Sal. Educação.





1. Boa saúde

2. Conforto material

3. Felicidade familiar e social

4. Bem-estar psicológico

O que queremos da vida?
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Ótima

5%
Boa

28%
Regular

43%
Ruim

23%

Garanto o
sustento,

mas tenho
que

economizar
para pagar
as contas

Eu deveria
ter poupado

mais para
ter uma 

vida
financeira
tranquila

Tenho uma
vida 

financeira
tranquila

e o conforto
necessário 

Consegui
formar um
patrimônio
e realizar 

meus 
sonhos

Gazeta do Povo, 11/03/2012

A relação com dinheiro
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Ótima

5%

Boa

28%

Regular

43%

Ruim

23%

A relação com dinheiro



População da Terra

30/out/2011

7 bilhões



2050 9.400

2011 7.000

2000 6.300

1975 4.000

1960 3.000

1930 2.000

1830 1.000

Ano 1 200

Superpopulação



Brasil
1900  2010

33 anos 73 anos

Homens Mulheres

69 77

Envelhecimento
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População 2000 2010 2022 2040

5 a 14 anos 33,9    34,1

População do Brasil – em milhões
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População 2000 2010 2022 2040

5 a 14 anos 33,9    34,1 27,6

População do Brasil – em milhões
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População 2000 2010 2022 2040

5 a 14 anos 33,9    34,1      27,6

60 anos ou +  13,9    19,3      30,7 56,7

População do Brasil – em milhões



1. As pessoas estão vivendo mais 
tempo. 

2. A renda média cairá na velhice.

3. Os gastos com saúde  aumentarão.

4. A aposentadoria é uma necessidade.

O mundo mudou!



“A aposentadoria é a melhor 

oportunidade para fazer aquilo que 

você gosta...”

Desde que você tenha suporte de uma 

condição financeira suficiente...





Tudo isso mexe... (e mexerá)
com nossa vida



O maior empreendimento 

de sua vida



VOCÊ

O maior empreendimento 

de sua vida



Proposta

Ser um empreendedor 

de si mesmo

e

gerenciar cada área 

de sua vida com

inteligência.



Inteligência:

1. Faculdade e capacidade de conhecer,

compreender e aprender.

2. A maneira como lidamos com cada 

área de nosso ser.



Inteligências

Inteligência
Fisiológica

Inteligência
Moral/Espir.

Inteligência
Psicológica

Inteligência
Profissional



Inteligências

Inteligência
Fisiológica

Inteligência
Moral/Espir.

Inteligência
Psicológica

Inteligência
Profissional

Inteligência
Financeira
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1. Educação tem que ser   

constante.

2. Educação tem que ser 

integral. 

Duas necessidades





O sistema educacional 
ignora o assunto 
“dinheiro”.



Finanças
Contratos
Comércio

Tributos



“Onde  você  estará  no 

futuro dependerá  das 

escolhas que  você  fizer 

agora.”



“Qualquer que seja a 

sua profissão, cuide 

de sua educação 

financeira.”



“Toda escolha tem as suas 

consequências.”

“As consequências são apenas o 

resultado das nossas atitudes.” 



Premissas

1. Há falha na educação básica.

2. Educação financeira é necessária.

3. Caminhos para a educação são múltiplos.

4. O sucesso resulta de emoções e habilidades 
técnicas

5. Conceitos financeiros básicos são simples.



“A maneira como cada um 

ganha, gasta e conserva dinheiro 

resulta de uma combinação de 

emoções e habilidades para 

manejar dinheiro.”



Como Como

Ganhamos gastamos

Como

Investimos

Estratégias financeiras



GRUPO UM GRUPO DOIS

Empregado  
(E)

Dono de
Empresa

(DE)

Autônomo
(A)

Investidor 
(I)

Sua renda



E = EMPREGADO
Vive de salários

A = AUTÔNOMO
Vive de honorários

DE = DONO DE EMPRESA
Vive de lucros

I = INVESTIDOR
Vive de juros, aluguéis e dividendos



Lado esquerdo do quadrante
(E e A)

...é você trabalhando pelo dinheiro.

Lado direito do Quadrante
(DE e I)

...é o dinheiro trabalhando para você.



Educação Financeira

Emoções Técnicas



Postura de vida 

diante do dinheiro

Educação emocional



Cuide de sua cruz financeira 

RENDA

ATIVOS

.......................

.......................

.......................

.......................

......................

PASSIVOS

GASTO



Diferença entre ativo bom e ativo ruim

RENDA

Põe dinheiro em seu bolso

GASTO

Tira dinheiro de seu bolso

Ativo 
bom

Ativo
ruim



RENDA

ATIVOS

.......................

.......................

.......................

.......................

......................

PASSIVOS

GASTO

Ativo 
bom

Ativo
ruim

Diferença entre ativo bom e ativo ruim
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OF
OBRIGATÓRIAS FIXAS
Aluguel, IPTU, IPVA, 
condomínio...

OV
OBRIGATÓRIAS VARIÁVEIS
Alimentação, vestuário, 
higiene, limpeza, energia, água, 
telefone, escola, remédios, 
combustíveis, manut.carro...

NOF
NÃO-OBRIGATÓRIAS FIXAS
Empregada, plano de saúde, 
assinaturas de jornal e revistas, 
TV a cabo, taxa de clube, 
seguro de carro...

NOV
NÃO-OBRIGATÓRIAS 
VARIÁVEIS
Celular, produtos de beleza, 
viagens, cinema e teatro, 
discos, livros..

Classificação dos gastos 



1. INTERESSAR-SE pelo assunto dinheiro.

2. ESTUDAR para expandir sua inteligência financeira.

3. ORGANIZAR sua vida financeira.

4. PLANEJAR suas metas financeiras.

5. DISCIPLINAR-SE p/executar seus planos c/êxito.

6. POUPAR para constituir suas reservas.

7. INVESTIR em ativos bons.

7 regras 



 Princípio do descompasso
Nosso fluxo de gastos é diário e constante; nossa renda não.

 Princípio da ilusão monetária
O valor de nossos ativos e de nossa renda é irreal  se não for
descontada a inflação.

 Princípio da prevalência da emoção
Nas decisões financeiras, a emoção sempre tomará o lugar 
da  razão.

6 princípios a observar 



 Princípio da ignorância planejada
Desconhecer deliberadamente o efeito da depreciação sobre
os ativos.

 Princípio da fuga da realidade
Ignorar orçamento, extratos bancários e posições 
financeiras para não ter de confrontar-se com a realidade.

 Princípio do carpe diem
Tomar decisões financeiras com base na premissa do 
“eu  mereço” e/ou da ideia de “viva o hoje, esqueça o futuro”. 

6 princípios a observar 



Fundo
de 

Previdência

Bancos

Imóveis
Tit. Públicos
Ações
Empresas

Imóveis

Títulos públicos

Ações

Empresas



Servidor público

Duas vantagens

Estabilidade Aposentadoria



Fundo
de 

Previdência

Bancos

Imóveis
Tit. Públicos
Ações
Empresas

Imóveis

Títulos públicos

Ações

Empresas

Carteira
de

Ativos



1) Qual é o tipo de plano? (PGBL ou VGBL)

2) Se o titular morre durante o período de contribuição, o que acontece com o saldo

acumulado nesta fase?

3) Se houver beneficiário estipulado para receber o saldo acumulado durante a fase

de contribuição, o que acontece se este beneficiário falecer junto do titular?

4) Qual é o plano de recebimento após o prazo de contribuição? (Vitalício sem

período mínimo garantido; com período mínimo garantido; retirada total).

5) Se for vitalício com período mínimo garantido, há beneficiário estipulado em caso

de morte do titular?

6) Havendo beneficiário que receba benefício após a aposentadoria do titular, o que

acontece se este beneficiário vier a falecer junto com o titular?

7) Como é fundo de investimento do plano? (Soberano, composto, misto etc.).

8) Qual a carteira de ativos do fundo?

9) Qual a taxa de administração e a taxa de carregamento?

10) Qual o regime de tributação durante a fase de acumulação?

11) Qual a tributação durante a fase de retirada?



SEU  PLANEJAMENTO  FINANCEIRO

SUA VIDA SEU  DINHEIRO



Obrigado!!!

Prof. José Pio Martins
Economista

Universidade Positivo
Reitor


