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Apresentação
Este Guia de Dicas Financeiras foi elaborado 
pelas mamães e papais Participantes dos Planos 
BD e CV I, administrados pela Capef. 

Todos eles participaram da Promoção “Meu 
Pai/Mãe é fera em Finanças” e contribuíram 
enviando dicas de como trabalham a educação 
financeira com seus filhos. A referida Promoção 
foi realizada pela Capef nos meses de maio 
e agosto/2016, em homenagem ao Dia das 
Mães e dos Pais, com o intuito de incentivá-los 
a pensarem na importância do planejamento 
financeiro em todas as fases da vida de seus 
filhos, ensinando-os a lidar de forma equilibrada 
com o dinheiro.

As diversas dicas enviadas pelos Participantes 
foram compiladas neste Guia e podem ser 
utilizadas por todos aqueles que desejam 
construir uma base sólida de educação 
financeira nos pequenos e futuros cidadãos
 de nosso País.

O nosso agradecimento especial a todos os 
Participantes da Promoção e àqueles que já 
praticam a educação financeira com os filhos, 
sobrinhos e netos, tendo a consciência de 
prepará-los para enfrentar os desafios da vida de 
uma forma mais planejada, contribuindo assim 
para a o desenvolvimento da economia e de uma 
melhor estrutura familiar. 
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Adlucia Ferreira da Rocha Silva Bezerra
Participante Ativa do Plano CV I

Desde que nasceu, a Maria Alice possui poupança própria, na qual 
deposito o seu auxílio creche, hoje ela tem 1 ano e meio, quando ficar 
maior terá uma mesada mensal e ela própria irá fazer os depósitos. 

Como nossos filhos aprendem com o exemplo, evito o consumismo 
excessivo e  procuro manter minhas finanças equilibradas e sempre 
ter uma reserva, diversificando as aplicações financeiras. Para não 
estimular o consumismo na criança evito lojas de brinquedos e roupas; 
festas de aniversário são sempre em casa e somente para familiares e 
amigos mais próximos.

Adriana Pereira Santos
Participante Ativa do Plano CV I

Minha filha mais velha tem 17 anos e ganha mesada desde os 15. 
Assim, ela fica responsável por administrar desde as despesas com 
depilação, sobrancelha até o cinema e os lanches com o namorado e 
as amigas.

Há alguns meses ela disse que o dinheiro acabou antes do final do 
mês e perguntei em que ela tinha gasto a mais, mas ela não soube 
responder. 

Então, elaboramos uma planilha que ela alimenta no celular 
controlando a data, o valor e o destino do gasto. Depois disso, ela não 
ficou mais sem dinheiro e já está até conseguindo economizar para 
trocar o celular.

Nossa dica na nossa casa é que temos que colocar tudo no 
papel, as entradas e as saídas para que tenhamos o controle 
das nossas finanças e possamos planejar nossos investimentos.
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Alessandra Cunha Gois Sales 
Participante Ativa do Plano CV I

• Listar em um caderno as despesas mensais e os créditos 
a receber (salário);

• Fazer o acompanhamento mensal;
• Dirigir o consumo de água e energia é bom para o bolso e para o

meio ambiente. (diminuição nesses gastos garante passeios 
e futuros presentes);

• Analisar a lista de compras junto com os filhos para vê o que esta
aumentando e o que pode ser cortado das despesas mensais a fim de 
deixar o saldo familiar sempre positivo.

Conclusão: Acompanhamento, análise de mercado e busca por 
soluções (sempre em companhia da filha, afinal, família vitoriosa é 
aquela que busca soluções conjuntas.)
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Para uma educação financeira para minhas filhas, minha 
orientação é o seguinte:

• Só gastar uma parte do que ganha e só quando estiver com o
dinheiro em mãos também;

• Nada de gastar por conta do que ainda vai receber;

• Ter sempre uma reserva para caso de uma necessidade.

De qualquer e todo valor que a pessoa ganhar (pode ser mesada, 
presente de aniversário, etc) guardar, no mínimo, 10% em uma 
poupança ou aplicação em fundos. No caso de criança, uma poupança 
no próprio  nome da criança, para ela acompanhar as movimentações 
e os rendimentos.

A meu ver, essa forma cria uma sistemática de poupar, visando 
a realização de um sonho, uma faculdade, ou uma viagem.

Ana Paula Amorim
Participante Ativa do Plano BD

Ana Maria Braga do Amaral
Participante Ativa dos Planos BD e CV I

Ana Cristina de Oliveira Telesforo
Participante Ativa do Plano CV I 

A minha filha ainda é muito pequena (tem 2 anos), mas já começamos 
a incentivá-la a poupar. Ela já tem um cofrinho e já sabe que ele é feito 
para colocar moedas; e elas servem para comprar pão.

Quando vamos à padaria, ela compra pão (que adora!) com 
essas moedas.

Acredito que o mais importante é fazer com que a criança partici-
pe das atividades rotineiras da família, inclusive as financeiras, 
como comprar e valorizar o que está sendo adquirido. 
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Pratico a educação financeira com minha 
filha tentando passar a importância do 
bom uso do dinheiro na nossa vida. 

Minha filha tem cinco anos e desde quando 
tinha três já começava a lhe explicar pequenas 
coisas, como por exemplo:  “Filha a mamãe só 
tem R$ 10,00, portanto escolha o que você quer 
fazer”, pois ela quer tudo ao mesmo tempo... 
Detalhe, este valor era pra ser usado durante 
o dia inteiro, pois ela queria que comprasse 
lanche na escola, tendo lanches em casa pra 
levar; queria tomar sorvete à tarde; queria à 
noite pular no pula-pula, andar de motinha, 
comprar salgado pra lanchar e ainda 
comprar um brinquedo na pracinha... então, 
tive que educá-la e informá-la que não 
podemos ter tudo que queremos e que a vida é 
feita de escolhas, então ela abdicava do lanche 
na escola (caríssimo) e pergunta: “mamãe o 
dinheiro dá pra ir no pula-pula, dá pra andar 
de motinha, dá pra comprar um brinquedo, 
dá pra lanchar e tomar sorvete? 

Então, começo a fazer as contas com ela e 
chegamos a conclusão que dá pra ela fazer a 
maioria das coisas que ela quer. Mostro-lhe 
sempre as cédulas e a incentivo sempre a pedir 
o troco, quando tem é claro, rsrsrs.

Ensino-lhe ainda a guardar dinheiro no 
cofrinho pra quando quiser comprar algum 
brinquedinho caro.

Ana Thamysia Lima
Participante Ativa do Plano CV I
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Procuro ensiná-los a ver o futuro das empresas financeiras, se 
sólidas ou não, organizar as suas próprias finanças (gastar menos 
do que se ganha) e poupar (poupança, fundos de investimentos, 
imóveis) e, sobretudo, consolidar formação e informação focando 
o mercado financeiro onde estão inseridos e as oportunidades de 
aplicação do dinheiro.

Antônia Edmea Pessoa Martins
Participante Assistida do Plano BD

Ariela Santos Rocha Botelho
Participante Ativa do Plano CV I

Milha filha tem cinco anos e trabalhamos o 
porquinho de moedas para comprar um presente 
a longo prazo. Exemplo: Ela queria um tablet, 
nós juntamos durante três meses, toda moeda 
ou dinheiro que ela ganhava, ela colocava no 
porquinho e ainda pedia para os tios e avós, e 
no final do ano fui com ela para compramos o 
brinquedo, claro que o dinheiro não deu, mas já foi 
um estímulo para que ela poupasse e soubesse dar 
valor ao bem adquirido. 

E ela fala para todos que foi ela quem 
comprou.



Com a minha filha adolescente ao invés de dar dinheiro a cada vez que 
ela deseja ir a um show, pizzaria, comprar algo extra, nós damos a ela 
um montante de dinheiro para que ela mesma possa se organizar e 
escolher o que poderá fazer ou não, já que o dinheiro é restrito.

Tenho um filho de 10 anos e o acostumei a juntar as moedas 
espalhadas pela casa durante o ano todo. No final do ano ele 
compra um objeto que ele queira. Com isso ele já comprou 
uma bicicleta, uma piscina... Ele virou um papa moedas. 
E todo dinheiro que ele ganha das tias e amigos ele guarda 
na poupança e não gasta pra comprar brinquedos.

Dividimos a mesada em duas partes: 50% da mesada é recebida 
através de cartão pré-pago onde tanto ele como eu controlamos 
através de um aplicativo de celular ou tablet o saldo e gastos 
realizados neste cartão. A outra metade é depositada em sua 
poupança e aplicação financeira.

Beatriz Helena Nousiainen Sampaio
Participante Ativa do Plano CV I

Carla Fernanda de Oliveira Cabral
Participante Ativa do Plano CV I

Carla Luciane Rosas do Carmo
Participante Ativa do Plano CV I
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Meus filhos são orientados a sempre guardar um pouco do que 
ganham para comprar algo que queiram muito. Receberam um 
dinheirinho, guarda um pouco e gasta o resto.

Tenho duas crianças. Uma menina de quase 8 anos e um menino de 
3 anos.

• Mesmo ainda pequenos ensino a eles o valor do dinheiro. 
Como não devemos desperdiçar as coisas. Tudo tem um custo: o 
alimento, a água, a energia. Todos os produtos. Então por isso 
não devemos gastar sem necessidade. 

• Ensino também que não devemos comprar coisas que não 
estamos precisando, ou seja, que não precisamos comprar 
apenas pelo desejo, 
e sim pela necessidade.

• Cada um deles já possui 
um cofrinho e deposita 
suas moedinhas quando 
damos a eles.

Estas dicas tem sido a forma 
de conscientizá-los sobre 
finanças.

Cleide Silva Braga Passos
Participante Ativa do Plano CV I

Caroline Leal Santos Paixão
Participante Ativa do Plano CV I
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A forma como pratico a educação financeira com o meu filho para que 
ele aprenda a lidar de forma equilibrada com o dinheiro é a seguinte:

1. Avaliar o porquê de adquirir aquele bem, produto, serviço, 
jogo,viagem ou o que quer que seja;

2. Fazer uma pesquisa dos benefícios e depois dos preços 
(avaliação do custo-benefício);

3. Saber a nossa real condição financeira do momento;

4. Reavaliar se precisamos e se podemos de fato adquirir aquilo
que se enseja;

5. Enfim, decidir pela aquisição ou não; e

6. Caso seja realmente necessário adquirir ou realizar esse 
desejo, masno momento não haja capacidade financeira 
para tal, ele poupaguarda e é muito disciplinado.

Cristiane Gonçalves Madureira Duque
Participante Ativa do Plano CV I

Trabalho a educação financeira do meu filho através da 
realização de escolhas. Quando ele deseja comprar algo (seja 
alimento, roupa ou brinquedo) mostro a equivalência, ou seja, 
comparo com outro produto que ele deseja e a escolha é dele, 
decidindo a importância e prioridade para sua vida. 
O nome dele é Arthur e tem 12 anos.

Cristiane Suely de Araújo Virgens
Participante Ativa do Plano CV I
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Sempre ensinei a meus filhos a não gastar todo 
o dinheiro que tem na carteira, sempre colocar 
um pouco na Poupança..

Para meus filhos aprenderem a lidar com o dinheiro, 
recebem mesada semanal para o lanche do colégio e 
pequenas compras, se por acaso combinarem de ir ao 
cinema, por exemplo, vão ter de priorizar o gasto, para 
obter o que almejam dentro do orçamento da semana.

Quando os meus filhos nasceram eu já estava no BNB e a 
educação financeira praticada, sempre foi e é: 
Não devemos gastar mais do que recebemos e devemos sempre 
reservar uma parte para poupança.

Também oriento primeiro poupar para depois comprar, para evitar 
endividamentos além do que pode pagar;

Cartão de crédito não deve parcelado e sim pago a fatura do mês, 
pois os juros são elevados e vira uma bola de neve.

Edjania Cavalcanti dos Santos
Participante Ativa do  Plano CV I

Eiran Tania Silveira Santana dos Santos
Participante Ativa dos Planos BD e CV I

Edite Maria Alves da Silva
Participante Ativa do Plano BD

000
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Meus filhos recebem mesada e eles têm que passar a 
semana inteira com o valor que receberam na segunda-
feira, então quando elas querem comprar alguma coisa 
eles pensam bem se vale a pena ou não.

• Ter uma caderneta para fazer todas as anotações dos gastos 
mensais (cartões de crédito + prestações outras);

• Acompanhar o total para que não exceda a no máximo 30% 
dos ganhos;

• Lembrar que precisa deixar “margem” para os imprevistos;

• Não gastar tudo que ganha; 

• Deixar sempre um pouco que seja para uma reserva (poupança);

• Não se deixar levar por impulsos de comprar (comprar mesmo 
só o necessário);

• Criar o “mais e menos” = à proporção que vai pagando 
e sobrando “margem”, então vai comprar dentro daquela 
“margem” positiva. 

Floracy Fernandes Arraes
Participante Ativa do Plano BD

Eveline Menezes Pereira
Participante Ativa do Plano CV I
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Poupe o máximo que puder, guardando o mínimo que sobrar, porque é 
“de grão em grão que a galinha enche o papo”. 

Para poupar não é preciso que seja muito dinheiro, guarde o 
“pouquinho” que você tiver. Logo mais você estará vendo o 
muito que guardou!

Para sobrar, feche os olhos a tudo que lhe chame a atenção e que 
não seja necessário a você, tudo pode esperar um pouco mais. 
Deixe a árvore crescer, amadurecer, para poder colher seus frutos!

Lembre-se: quanto mais você esperar a galinha pôr, mais ovos 
você vai colher!
 Boa sorte!

Meu filho ainda é bem pequeno, mas já lhe ensino sobre o custo 
financeiro dos seus objetos de desejo, mostrando que nem sempre 
temos dinheiro disponível para comprar tudo que queremos; e que 
precisamos economizar (“guardar o dinheirinho”) para conseguir 
comprar coisas mais caras. 

Ensino também que se ele gasta muito com uma coisa, não sobra 
dinheiro para outras (ele já aprendeu, por exemplo, que se ele 
gasta muita água no banho ou deixa a luz acesa sem necessidade, 
teremos que pagar uma conta alta e não vai sobrar dinheiro para 
irmos à praia).

Ingrid Calixto de Vasconcelos
Participante Ativa do Plano CV I

Gizelda Maria Maciel Castro da Silva
Participante Assistida do Plano BD
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Temos um cofrinho em casa e sempre que vamos as compras as 
moedinhas que sobram vão pra lá.

Sempre no final de cada mês depositamos na popança o valor 
acumulado e, no final de cada ano, fazemos a retirada e escolhemos 
um “prêmio” para comemorar o início do período de férias escolares.

Ensino e incentivo meus netos a pouparem as moedas em seus 
cofrinhos para depois colocarem na poupança e tirarem só quando 
tiverem 18 anos e na faculdade.

Sempre falo que nunca devemos gastar todo dinheiro, que é 
bom sempre ter uma reserva.

Ivana Leiria de Andrade Holanda Pinto
Participante Ativa do Plano BD
A criança precisa lidar com dinheiro desde que já possua o 
entendimento do que é a moeda.

• Dica sempre válida: Não gastar mais do que recebe mensalmente;
• Pratico o planejamento a partir da concessão de mesada e 

orientando-o a não gastar toda a mesada, deixando um pouco para a 
poupança dele;

•O restante ele deve gastar com o que deseja adquirir.

Jeanne Almeida Rios
Participante Ativa do Plano CV I

Joelina Lopes da Silva Ribeiro
Participante Ativa do Plano CV I

Oriento minha filha a ter poupanças diferentes para objetivos 
diferentes. Ex: Um porquinho para cada objetivo (viagem, festa, 
brinquedo, etc).

Joseane Morais Cipauba
Participante Ativa do Plano CV I
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Converso com meus filhos sobre as receitas e despesas da casa, 
deixando-os a par da situação, para que entendam e melhor possamos 
lidar com as dificuldades.

Katia Regina Leal
Participante Ativa do Plano CV I

A partir dos 4 anos, meu filho começou a receber uma pequena 
mesada para que pudesse utilizá-la conforme sua vontade. Assim, a 
educação financeira foi introduzida na vida de Thomas, permitindo 
o disciplinamento do consumo por meio de regras simples (“barato/
caro”, “tenho/não tenho dinheiro”, “preciso/não preciso” etc.). 

Prestes a completar 5 anos, os pedidos para comprar, em especial,  
brinquedos, diminuíram consideravelmente. 

Karina Marinho de Souza
Participante Ativa do Plano CV I

Gaste menos do que a sua mesada e o que 
sobrou, coloque num cofrinho.

Karla Regina Oliveira Silva
Participante Ativa do Plano CV I
Nem tudo o que queremos, conseguimos facilmente!
Meu ensinamento para meus filhos é:
Quando me pedem alguma coisa, geralmente não dou na hora. Digo 
que assim que puder, farei o possível para dar o objeto do desejo deles.

Acho que consigo duas coisas boas agindo assim: 

• Nem sempre estamos com dinheiro disponível, isso é algo com 
o que eles terão de lidar pela vida. Sem falar que não os deixo 
birrentos, fazendo escândalo nos lugares;

• Aprendem a valorizar o que possuem. 

Katarine da Fonseca Santos
Participante Ativa do Plano CV I
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Como mãe e avó, apresento como princípio para nortear a educação 
financeira de meus filhos e netas um adágio popular que diz: “ só 
devemos colocar a mão onde o braço alcança”.

Assim, orientei meus filhos para ter um equilíbrio financeiro, dando um 
exemplo de vida e considerando 5 tópicos:

1) o dinheiro é um complemento para suprir nossas 
necessidades, então, devemos dar o valor que ele merece

2) a aquisição/compra ou aquela despesa é prioridade 
essencial ?  Você passa bem sem ela?

3) nunca se deve gastar mais do que se tem. Manter um limite 
nos gastos.

4) lembrar que amanhã é uma incógnita e se houver uma 
emergência você deve estar preparado

5) repensar 10 vezes diante da tentação de consumo.

Tenho pautado minha vida assim. Graças a Deus tenho um equilíbrio 
financeiro apesar de ser idosa, aposentada e ter enfrentado perdas 
financeiras significativas. Espero ter contribuído de alguma forma para 
conscientizar as famílias de como enfrentar e superar as dificuldades.

Kleide Madaly Vivas Moura
Participante Assistida do Plano BD

Primeiro passo é não comprar por comprar, mas pensar na real 
necessidade de adquirir um produto. Levo-os para as compras, sejam 
elas domésticas ou de necessidade pessoal. Nesse momento, tenho a 
oportunidade de ensiná-los a comprar produtos necessários, duráveis 
e com bom preço. 

Luzia Borges dos Santos Macedo
Participante Ativa do Plano CV I
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Quando Minha filha tinha 8 anos, no aniversário dela, eu 
preparei uma caixinha de madeira cobri com uma foto 
dela e outras de mulheres executivas (tiradas de revistas), 
coloquei R$ 100,00 em duas notas de R$ 50,00 novinhas 
e registrei o seguinte desafio: 

Toda semana vou lhe dar R$ 50,00 para lanches e suas 
pequenas despesas. Se você levar lanchinho de casa, 
certamente vai economizar R$ 30,00 por semana. Ao 
final do mês, você terá 220,00 na caixinha (R$ 100,00 
que estou lhe dando agora de presente e + R$ 120,00 de 
economias mensais). Se vc conseguir ter os R$ 220,00 
na caixinha eu lhe dou mais R$ 50,00 e a gente começa 
a brincadeira, anotando numa ficha, suas economias. 
Todo mês que você cumprir sua meta eu lhe dou mais R$ 
50,00. Em doze meses, você terá R$ 2.040,00 + 270,00 = 
R$ 2.310,00. 

Aí você vai ter direito a uma caderneta de poupança em 
SEU NOME! E ainda mais, iremos tirar a sua Carteira de 
Identidade, e fazendo assim, daqui a 10 anos, você terá R$ 
23.100,00 + juros, e quando tiver 18 anos já vai ter mais 
de 60% do valor de seu carro! Deu certinho, e até hoje, 
ela faz essas contas, multiplicando pequenos valores por 
mês e por anos, para todas as receitas e despesas....”.

Aos 23 anos, atuais, Amanda Martins, já está concluindo 
o curso de Direito, em junho próximo, está casada há 2 
anos, e já tem apartamento próprio financiado apenas 
50%. O marido, Pedro Lucas, também advogado, elogia a 
educação financeira de minha filha, em todas as rodas de 
amigos e brinca, dizendo que “ficou rico”, depois dela.

A moral da historia é que não devemos gastar 
nosso dinheiro pela emoção, e sim, pela razão.

Maria Angela Martins Tabosa Alencar
Participante Ativa dos Planos BD e CV I
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Maria Cristina Jovita Soares Guerra
Participante Ativa do Plano BD

• A minha dica sempre foi não gastar tudo que se ganha;

• Fazer sempre uma reserva e aplicá-la;

• Fazer propósitos e metas para adquirir algo;

• Não comprar a prazo;

• Não comprar o que não precisa.

Maria Desiree Diniz Miranda
Participante Ativa do Plano CV I

Sou péssima em finanças pessoais e, como não podia ser diferente, também 
eduquei mal os meus filhos com relação a esse assunto. Não poderia dar 
dicas do que fazer, mas do que não fazer. Principalmente nessa época de 
intenso consumo: 

• Aprenda a dizer não a si mesmo (estou mesmo precisando comprar 
isto?) e também a dizer não 
aos filhotes, marido, netos,  
quando não for possível ou, 
efetivamente necessário. eles 
crescerão e aprenderão. 

• Aos 5.8 ainda estou 
aprendendo... afinal, sempre é 
tempo; e

• Parafraseando minha saudosa 
vó helena, deixo para reflexão:  
“ quando a cabeça não pensa, 
o corpo padece”.
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Maria Eunice do Nascimento Balduino
Participante Ativa do Plano BD

Além de economizarmos em tudo,  há um costume em nossa casa em 
que todos tem um cofrinho com cadeado, nele é colocado os 10% da 
renda de cada, assim como toda moeda que chega em nossas mãos vai 
também para ele. O cofre é aberto no dia do crédito de cada salário ou 
mesada. O cofre que tiver maior receita, recebe mais 5% de bônus. 

Esta é a minha dica.

Maria Fátima de Almeida Campos
Participante Ativa dos Planos BD e CV I

Sempre digo ao meu filho na tentação de consumo:

Não geste mais do que você ganha;

Faça a sábia pergunta: eu estou precisando disso mesmo?....

Resposta sincera:... NÃO. Então não compre!

Maria Neidevanya Feitosa Melo
Participante Ativa do Plano BD

A educação financeira é um assunto atual e de extrema importância 
para o equilíbrio e bem-estar do ser humano. 

Pessoalmente, acredito que a maior lição é o exemplo. De nada 
adiantaria, o vasto material sobre o assunto, caso os nossos filhos não 
testemunhassem ações concretas de controle e do bom direcionamento 
do dinheiro adquirido com esforço e muita dedicação. 

Assim, tinham ciência de que as despesas tem que se limitar ao que 
se ganha; fazia a distinção entre o que era realmente necessário e o 
que representava mero modismo ou consumismo gratuito; reforçava 
a necessidade de se ter uma reserva; reduzir gastos para garantir a 
realização de um desejo.

Tenho três filhos maravilhosos, que hoje gerenciam eficientemente os 
seus recursos, e nunca relaxam na hora de poupar.



Maria Norma Rebouças da Silva
Participante Ativa do Plano BD

A minha prática de educação financeira com meus filhos é dando uma 
mesada, onde antecipadamente, fiz uma prévia dos gastos que ele terá, 
entrego o dinheiro na medida certa e vejo como será a administração 
do recursos. O interessante é que eles poupam, vão juntando o que 
não precisam gastar, a fim de adquirir outros itens do interesse deles. 
Também outra forma é ensinar com o exemplo, comprando à vista e 
pedindo descontos se possível.

Maria Ronilda de Oliveira
Participante Ativa do Plano CV I

Tenho dois filhos, um com 25 e a outra com 22 anos e ambos são os 
responsáveis pelas compras de supermercado. Desde cedo, ambos 
ajudam nas compras da casa e sabem economizar e comprar o 
suficiente para o mês.

Tenho muito orgulho dos meus filhos!
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Marina Albuquerque Marreiros
Participante Ativa do Plano CV I

Eu e meu marido temos 6 filhos. E usamos estratégias diferentes para 
incentivá-los a poupar. Uma delas é o cofrinho que cada um dos meus 
dois filhos menores possuem (Guilherme -5 anos e Gabriel - 7 anos), 
e onde eles colocam as moedas que ganham de mim e dos parentes. 
O incentivo para não tirar o dinheiro é saber que na data dos seus 
aniversários, o valor acumulado será ganho como presente, ficando 
com o valor dobrado. 

Outra alternativa surgiu da necessidade de evitar a quantidade de 
frases; “Eu quero” toda vez que vamos ao shopping (uma vez a cada 15 
dias). Estabelecemos, eu e meu marido, que tem mais 3 filhos (Bernardo- 
3, Ana Luisa -6 (o cofre dela é na carteira do pai) e Daniel - 9 anos 
(já tem carteira)), que cada um tem um valor fixo de R$ 50,00 para 
gastar por quinzena. Desse valor eles farão o lanche, irão ao cinema, 
brincarão no parquinho ou comprarão algum brinquedo. Como forma 
de economizar, alguns optam por fazer o lanche em casa para sobrar 
mais para gastar no shopping, outros preferem gastar uma parte e 
guardar outra no cofre para comprar um brinquedo mais caro na outra 
quinzena, outros gastam tudo de uma vez e depois ficam pedindo aos 
outros e outros não gastam nada e colocam tudo no cofre para verem o 
dinheiro dobrar no aniversário. 

Quanto ao de 3 anos, o dinheiro fica conosco para controlarmos, pois 
ele ainda não sabe contar. Após fazermos isso, percebemos que eles 
passaram a ter mais critérios ao decidir o que comprar, pois quando 
eles não tinham o limite de R$ 50,00, e nem ficavam com o dinheiro em 
mãos, eles pediam tudo que viam, inclusive o que sabíamos que eles 
não gostavam. 

Um exemplo claro foi um dia que perguntamos quem ia querer sorvete, 
e todos disseram que sim, mas quando dissemos que íamos dar o 
dinheiro da quinzena e eles mesmos é que iam pagar, alguns desistiram, 
pois já estavam fartos com o lanche que haviam feito há pouco tempo 
em casa, o que nos levou a confirmar que quando o dinheiro fica com os 
pais, as crianças pedem para gastar, mesmo sem vontade, pelo simples 
hábito de pedir tudo o que vê.    

A alternativa que uso como meu filho mais velho de 14 anos é associar 
a mesada às notas do colégio. A mesada é R$ 150,00, mas se tirar 
um nota abaixo da média, a mesada diminui 50% e a cada nota 10, a 
mesada aumenta 10%.
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Nayane Freitas Braga
Participante Ativa do Plano CV I

A dica que dou é o que pratico com minhas filhas de 06 anos, Ana e 
Clara e Maria Luiza, a importância do explicar e do poupar.

Elas já sabem por que é importante poupar. Cada uma tem um cofrinho 
onde juntam as moedas e depois podem comprar o que quiserem. 
Explicamos sempre o valor das coisas e, com isso, elas já sabem como é 
importante cuidar do que já tem e como poupar para ter.

Odailza Alves de Fontes
Participante Ativa do Plano BD

Poupar sempre, comprar só o necessário, não desperdiçar.

Patrícia de Vasconcelos Silva Neves
Participante Ativa do Plano CV I

A prática desde cedo de poupar. Quando pequenos meus filhos 
poupavam em cofrinhos para moedas. Cada um deles possuía os seus 
cofres e quando desejavam adquirir algo, após os cofrinhos cheios, eles 
quebravam, o que era uma alegria.

E o interessante que até hoje elas adultas, ainda juntam; e minha filha 
mais velha já faz isso com minha neta. Uma prática de juntar dinheiro 
durante todo o ano.

Patrícia Valeria Andrade da Silva
Participante Ativa do Plano CV I

Pratico a educação financeira com minha filha, Beatriz, 10 anos, 
estipulando cota para compras, para que ela possa gerenciar aquele 
recurso, sabendo que é o limite que tem, fazendo com que ela seja 
incentivada a pesquisar preços e elencar suas prioridades naquele 
momento.
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Regina Lucia Chaves de Freitas
Participante Ativa do Plano BD

Desde meus filhos criancinhas (hoje já são adultos), conscientizei que 
deveriam estudar sem pensar em escola particular, pois mesmo eu 
tendo condições na época, disse que não tinha e todos eles estudaram 
em escola pública e todos passaram no vestibular na Universidade 
Federal, sem que eu nunca tenha gastado com educação. 

Os mesmos aprenderam a economizar morando sozinhos na capital, 
tendo que se virar com o pouco dinheiro que eu enviava para eles, pois o 
pai adoeceu e não tinha condições de ajudar.

A minha luta e de meus filhos foram grandes, mas vitoriosa!

Roseana Carla Oliveira Porto Bezerra
Participante Ativa do Plano CV I

Tenho um filho de 4 anos e desde pequenininho incentivo o mesmo a 
poupar. Para isso utilizo o velho cofrinho e as moedas lá em casa não 
podem ficar de bobeira que quando procuro já estão na barriguinha da 
tartaruga e o argumento é que a mesma estava com fome.

Coisas de Vitinho...

Rosylea Dib Lopes
Participante Ativa do Plano CV I

A Minha dica é fazer um planejamento (planilha)  mensal de todas as 
suas despesas, evitando gastos extras e também a não utilização de 
cheque especial e cartão de crédito.

Os juros cobrados estão além dos seus limites, fazendo com que haja 
redução de gastos prioritários.

Gastos com lazer (cinema, saídas para bares e restaurantes), deverão 
ser utilizados uma vez por mês, tendo assim uma redução substancial 
nas despesas.
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Sheila Freitas Lima de Sousa
Participante Ativa do Plano CV I

Eu pratico educação financeira com minha filha mostrando 
que não podemos ter tudo que queremos, que temos muitas 
vezes que nos privar de satisfazer uma necessidade em prol 
de outra; ensinando a guardar moedinhas pra economizar pra 
gastar no parque ou comprar um brinquedo que ela queira 
muito; dizendo pra ela escolher entre uma brincadeira ou 
outra no parque pra não gastar todo o dinheiro.

Shirley Carvalho de Ma"os
Participante Ativa do Plano CV I

Tenho uma filha de 07 anos e pratico educação financeira 
com ela, dando mensalmente R$ 50,00. Pedi pra ela me dizer 
quanto ela gastava na escola por dia. Ela me informou que 
um sanduiche era R$ 2,00 e um Suco R$ 1,50, totalizando R$ 
77,00. Então, expliquei que com R$ 50,00 iria faltar R$ 27,00. 
Então, nestes dias ela iria levar lanche de casa.

Quando compro um brinquedo, antes ela tem 
que doar ou tirar outro.

Shirley Renata Gama Dantas
Participante Ativa do Plano CV I

Uma das maneiras que ensino meu filho é 
orientando quanto ao gasto da energia, todos 
os meses faço a demonstração quando chega 
a conta da energia, quando vem a menor 
colocamos no cofrinho a diferença e quando 
vem a maior deixo por exemplo de “comprar 
um sorvete”, e digo que o dinheiro é para 
pagar a conta da energia que veio a mais pela 
falta de economia.
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Silvana Batista Lima
Participante Ativa dos Planos BD e CV I

Meus filhos já estão crescidos e, graças a Deus, dos três filhos, dois 
começaram a trabalhar ano passado.

Então, o que adotei para a educação financeira dos meus filhos foi o 
seguinte:

• Presentes e brinquedos só em datas comemorativas 
(aniversário de cada um dos três, os três ganhavam, dia das 
crianças e natal);

• Almoços e jantares fora de casa, basicamente em finais de 
semana e em dias de grandes comemorações;

• Mesada semanal para o lanche na escola, com programação 
para gasto diário, caso ultrapassasse esse valor, ficaria sem 
lanche em algum dia da semana;

• Na hora de efetuar uma compra, sempre fazia a pergunta “você 
não acha que já tem esse objeto ou esse brinquedo lá em casa? 
Por que você precisa de outro?”

• Sempre argumentava o seguinte: o dinheiro que a mamãe tem 
é para muitas despesas, então a mamãe não pode gastar com 
tudo que você quer. Além disso, a mamãe precisa depositar 
dinheiro na sua poupança para quando você crescer poder 
realizar um sonho de consumo.

É isso e um pouquinho mais.

Silvia de Fatima Pimenta Sampaio
Participante Ativa do Plano BD

Para começar, digo sempre digo que meu dinheiro é abençoado.

Sempre procurei educar minha filha dentro de nossa realidade, nunca 
gastar mais do que o que se ganha.

Um cofrinho é a solução para começar.

Atingindo um valor determinado abrir uma poupança.

De todas as quantias recebidas, principalmente as extras, fazer uma 
nova poupança.

A palavra de ordem: economizar, economizar!
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Suzana Maria Costa Argollo Galvão
Participante Ativa do Plano BD

Pratico a educação financeira com meus filhos:

Entrego na segunda-feira o dinheiro do lanche da escola para ser 
usado durante toda a semana. Eles administram esse valor pra que não 
fiquem sem lanche ao final da mesma;

Incentivo o consumo consciente, não comprando tudo o que pedem, 
refletindo sobre o que é realmente necessário.

Tarciane de Castro Andrade 
Participante Ativa do Plano CV I

Possuo um filho de quatro anos e comecei a educação financeira dele 
recentemente. Pela idade, ele não entende muito de dinheiro e comecei 
dando duas moedas de um real pra ele aos domingos, caso ele se 
comportasse bem durante a semana. Com as moedas em mãos, eu 
explico que se ele quiser comprar um carrinho hot wheels que custa R$ 
8,00, ele precisa juntar oito moedas. Quando vamos ao shopping e ele 
pede algum bombom, pirulito, eu peço pra ele comprar com as moedas 
que ele tem, mas explico que se ele gastar, ele vai demorar mais ainda 
a comprar o carrinho hot wheels. Em contra partida, caso ele faça 
alguma bobeira na semana, eu dou apenas uma moeda ou nenhuma. 

Esta tática tem funcionado e ele não pede pra comprar brinquedos nas 
lojas e já pergunta o preço e questiona se é caro... muitas vezes explico 
que precisa ele juntar muitas moedas, 50, 100 moedas para comprar um 
brinquedo mais caro.

Venus Leite Silva
Participante Ativa do Plano CV I

Com a minha filha converso antes de sair de casa. Quando vamos ao 
shopping, se vamos comprar um presente para alguém especifico aviso 
que será um presente somente para aquela pessoa, e é claro que ela 
questiona porque não pode ser um presente para ela também e explico 
que é para uma determinada data, e que ela terá o dia do presente dela, 
já determino o que vamos fazer e o que exatamente vamos comprar, 
evitando dessa forma gastos extras.
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Verizangela Colares da Silva
Participante Ativa do Plano CV I

Minha filha tem 2 anos e 10 meses. Sempre que ela vê 
brinquedos na televisão, ela me pede. Explico que mamãe não 
tem dinheiro suficiente pra comprar tudo. 

Ela reclama que vou trabalhar. Explico que preciso trabalhar 
pra ter dinheiro pra comprar as nossas coisas.

Ela fala que vai trabalhar pra “comprar dinheiro” pra ter as 
coisas.

Waleska de Almeida Mendes
Participante Ativa do Plano CV I

Minha filha tem 9 anos e, em junho de 2014, após ter 
completado 8 anos comecei a dar uma mesada a ela. Todos 
os meses observava que ela guardava integralmente o valor. 
Então perguntei por que ela não utilizava o valor que dispunha 
para adquirir algo que ela desejasse. Então ela me respondeu 
que precisaria juntar alguns meses da mesada para comprar o 
que desejava. 

Parabenizei pela atitude, expliquei a importância de termos 
sempre uma “reserva” e, orientei que colocássemos o valor 
numa poupança, pois assim além da mesada ela teria o valor 
correspondente ao juros, esclarecendo como  isso se daria. 
Ela ficou super feliz e até hoje acompanha mensalmente os 
rendimentos da poupança, que ela mantém.
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Acácio Fernandes Vieira Macedo
Participante Ativo do Plano CV I

 

Eu pratico a educação financeira do meu filho João Gabriel de seis anos, 
informando-lhe da importância de poupar. Comprei um pequeno cofre 
e toda moeda que eu pego, entrego a ele para colocar no cofrinho. 
Informo-lhe que, guardando o dinheiro de pouco a pouco, terá dinheiro 
suficiente para comprar o que quiser no futuro.

Adão Marcos Damasceno
Participante Ativo do Plano CV I

É importante a criança entender que o tempo passa e passa depressa, 
e por isso estimule a criança a poupar e a acompanhar os rendimentos 
mensalmente, assim ela verá o resultado prático de seu esforço.

Alan Coelho Silva
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

A minha dica está ligada diretamente a uma disciplina semanal de 
guardar dinheiro de forma crescente ao longo do ano. Meu filho iniciou 
uma poupança no início do ano guardando semanalmente em seu cofre 
uma quantia crescente de R$ 2,00 em R$ 2,00.

Exemplo:

1ª semana: R$ 2,00

2ª semana: R$ 4,00

3ª semana: R$ 6,00

4ª semana: R$ 8,00

Pode ser qualquer valor, o importante é manter a disciplina por um 
período desejado.
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Alessandro Borges de Araujo
Participante Ativo do Plano CV I

 

Eu pratico educação financeira com minha filha, ensinando-a a 
administrar sua mesadinha, falando da importância de saber como 
lidar com seu dinheiro para que ele dure até o final do mês, bem como 
sempre deixando uma reserva (poupança) para o seu futuro.

Allanison José de Oliveira e Souza
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho 2 filhos lindos. Ana Clara e Allanison Filho, de 12 e 10 anos.
Dou pra eles toda semana R$20,00, mas para isso eles têm que fazer 
alguma tarefa: como uma redação, um trabalho na internet ou um 
trabalho de casa.

Os dois possuem seus cofrinhos e já fiz um plano de previdência para 
cada um deles.

Alysson de Oliveira Freitas
Participante Ativo do Plano CV I

 

Procuro educar minha filha com a importância de se poupar um pouco 
de sua mesada. Ela tem cinco anos e toda semana dou cinco moedas 
para que ela guarde e possa comprar seus brinquedos.
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André Luiz Menezes Carvalho
Participante Ativo do Plano CV I

 

Abaixo, seguem algumas dicas sobre como praticar educação financeira 
com os filhos:

• Ao comprar com os filhos, mostrar o processo de troca do 
dinheiro pelas mercadorias;

• Conversar bastante com os filhos sobre a real necessidade que 
ele possui de ter o produto ou serviço desejado;

• Fazer com que o filho participe das reuniões familiares de 
orçamento;

• Incentivar a poupança através de cofrinhos;

• Abrir uma previdência privada ou poupança para o filho, 
explicando a ele a importância do planejamento financeiro.

Antonio Luiz Camelo Chaves
Participante Ativo do Plano CV I

 

Atualmente pratico a educação financeira com meu filho mostrando 
para ele o valor dos bens e explicando como podemos economizar 
usando os recursos disponíveis de forma racional, evitando supérfluos.

Arlindo Theodoro Ferreira Filho
Participante Ativo do Plano CV I

 

Ensino mostrando a importância de pouparmos, que, como meus pais 
me repassaram:

• Devemos evitar o supérfluo para investirmos em algo que nos 
traga melhor saúde (alimentação saudável) e educação; 

• Desde os primeiros dias de vida, priorizamos os passeios em 
livrarias (Cultura), teatros, museus, ao invés de shoppings/
centro de compras para lazer; 

• Na medida do possível, viajamos anualmente;  

• A oriento para sempre dar valor maior aos estudos, pois o 
mundo real é bem diferente de Castelo de Princesa, Mundo 
Barbie, etc, pois tudo isso é ilusão, e moeda-de-troca ao 
consumismo.
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Arnoldo Bastos Sobrinho
Participante Ativo do Plano CV I

 

Bem, quanto à educação financeira dos meus filhos - tenho um de 12 
anos e uma de 5 anos - dou mesadas semanais (para o mais velho 
que já entende um pouco mais) que são suficientes para ele lanchar 
no colégio e ainda fazerem uma pequena economia. Cada real que ele 
consegue poupar a mais, eu dou um real para que ele possa ou guardar 
ou passear, visto que gosta muito de ir ao shopping com os amigos. Ele 
tem se saído muito bem, visto que ele substituiu o lanche do colégio 
(que custa R$8,00) por um lanche mais barato que ele compra no 
supermercado (em média de 4 a 5 reais). Como ele é um bom aluno, 
consigo descontos por conta de sua classificação no colégio e este 
desconto eu guardo pra comprar presentes em datas comemorativas.
Com a menina de cinco anos, eu tenho feito com que ela perceba que a 
economia de um lanche desnecessário pode servir para comprar uma 
boneca. Assim, sempre que ela me pede algo fútil, eu digo se realmente 
ela quer ou se prefere economizar para comprar a boneca que quer. 
Basicamente é isto!

Bruno Paulo da Silva Andrade
Participante Ativo do Plano CV I

 

Minha filha tem apenas 3 anos, mas já ensino educação financeira pra 
ela quando brincamos de ir ao supermercado “faz de conta”, simulando 
situações de compra e venda, e outras situações que a façam refletir 
sobre o tema.

No mais, quando ela pede pra comprar um brinquedo, sempre provoco 
a reflexão sobre a real necessidade daquele brinquedo, tendo em vista 
que ela já tem diversos outros.

Essa é minha dica para os pais de filhos dessa idade.

Carlos Alberto Pinto da Silva
Participante Ativo do Plano CV I

 

A orientação é “economize antes de gastar”, antes de realizar gastos, 
primeiro se analisa a necessidade dos gastos e em seguida, compra-se 
somente o necessário.
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Carlos Washington Braga dos Santos
Participante Ativo do Plano BD

 

Umas das dicas que dou para meus filhos é: não gaste mais do que  
70% do que você ganha por mês. Aplique no mercado financeiro o 
restante (30%).

Celso de Almeida Costa
Participante Ativo do Plano CV I

 

Sempre que algum dos meus filhos deseja um presente e declara que 
gostaria de ganhar, eu estimulo a poupança em cofrinhos. Quando 
vamos até a loja adquirir, eles levam o saco de moedas ou o próprio 
cofrinho e entregam pessoalmente no momento do pagamento. Eu 
sinalizo para o vendedor, ele embala juntamente com o presente, e eles 
acreditam que adquiriram aquele presente com a própria poupança, e 
assim eles dão continuidade à próxima conquista.

Celson Almeida Filho
Participante Ativo do Plano CV I

 

Segue o que faço para educar meus filhos financeiramente:
Explicando o valor do dinheiro, que ele serve para adquirir os  
bens de consumo, mas que também temos que poupar, gastando 
apenas o necessário para termos uma boa 
qualidade de vida.

Cláudio Marcelo Prisco de Pina
Participante Ativo do Plano CV I

 

Dar uma mesada semanal e quando seu filho 
pedir um brinquedo de presente, colocar uma 
meta de economia dessa mesada para pagar uma 
parte do valor desse presente.
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Cláudio Sérgio Moreira dos Reis
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho um filho de 03 anos e acabo de comprar algumas “cédulas de 
dinheiro de brincadeira” (sem valor comercial) para que ele guarde 
em sua carteira. Ele já tem costume de ir comigo às compras mensais 
de mantimentos para a casa. Diga-se de passagem ele adora “fazer 
a feira”. Agora vou incentivá-lo a me ajudar a pagar as compras e 
começar a orientá-lo como o dinheiro acaba, como precisamos de 
dinheiro para comprar. Começarei a ensiná-lo o “valor do dinheiro” e 
como economizar.

CLÉVESTON LUIZ LAPA
Participante Ativo do Plano CV I

 

Dica de como pratico educação financeira com meus filhos: 
Faço a lista de compra mensal do supermercado junto com eles.

David Bi"encourt Correia de Melo
Participante Ativo do Plano CV I

 

Segue a dica: eu pratico educação financeira incentivando meu filho a 
poupar dinheiro quando ele quer comprar algo. Ele guarda o dinheiro 
no “porquinho” e depois, junta o montante para comprar algo que ele 
queira.

Deivson da Silva Oliveira
Participante Ativo do Plano CV I

 

Ensinando a economizar, poupar e evitar desperdícios.
Cada um de meus dois filhos tem um cofrinho, o qual ensinei que 
quando conseguirem preencher, poderão adquirir um brinquedo à sua 
escolha.

Mostro-lhes que os recursos adquiridos devem ser utilizados de forma 
adequada, comprando aquilo que é necessário, evitando desperdícios.
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Delci Andrade dos Santos
Participante Ativo do Plano BD

 

Sempre que vou ao supermercado levo o meu filho comigo e mostro 
para onde vai parte dos recursos que ganho no BNB. Mostro que não 
devemos comprar de imediato. Devemos escolher um bom produto e de 
preço mais em conta.

Edisel Lopes Carvalho
Participante Ativo do Plano CV I

 

Minhas dicas são:
• Explicar à criança sobre o significado de “poupar”, de forma 

simples e objetiva;

• Dar a ela de presente um cofrinho, de preferência com tema 
infantil;

• Dar uma mesada semanal ou mensal e ensinar que deverá ser 
guardado parte do valor no cofrinho;

• Estabelecer uma meta de compra/uso do dinheiro poupado. 
Ex: no final do ano, poderá usar parte do valor guardado pra 
comprar um brinquedo que a criança esteja desejando. Com 
isso, além de estimular a poupar parte do dinheiro recebido, 
incentiva a criança a traçar metas financeiras quando 
desejar adquirir algum produto, evitando problemas com 
endividamento e descontrole financeiro.

Edson Pinheiro do Rosário Filho
Participante Ativo do Plano CV I

 

Uma satisfação participar desta promoção e dizer que a dica é: 
Exercitar com os filhos no dia a dia, sempre que for as compras, a 
importância de empreender o dinheiro inicialmente no necessário e em 
um segundo momento no lazer.
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Fabiano Lima dos Santos
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho um filho de 4 anos e desde cedo já mostro a ele a 
importância de poupar. Quando ele quer um brinquedo de 
maior valor sempre digo que não vou dar e ele terá que “juntar 
dinheiro” para comprar, e a partir disso, dei a ele o famoso 
porquinho. 

Toda moeda que aparece ele logo pega para colocar no 
porquinho, com isso depois de um determinado tempo ele 
me chama para contar as moedas e ver se da para comprar 
o que ele tanto deseja. Tem dado certo, apesar de muitas 
vezes o dinheiro não ser suficiente para o que ele quer e eu 
ter que completar. Com isso, ele diminuiu consideravelmente 
as compras das bolinhas de 1 real, pois ele sabe que precisa 
economizar para um desejo maior.

Fábio Pinheiro Abreu
Participante Ativo do Plano CV I

 

Em resposta à promoção do Dia dos Pais sobre a prática de 
educação financeira com os filhos, minha principal dica é: 
mostrar à criança que para comprar o que se quer é necessário 
economizar. É importante compreender o valor/preço das 
coisas e mostrar que a decisão de hoje precisa ser tomada sem 
esquecer o amanhã. 

Meu filho Davi tem 6 anos e já recebe mesada semanalmente. 
Ele adora LEGO. Estimulamos ele a refletir quantas semanas 
são necessárias para ele comprar seu brinquedo favorito. 
Incentivamos a poupar pelo menos 30% do que recebe na sua 
poupança pensando no amanhã (ex: um brinquedo especial)  e 
a manter na carteira somente aquilo que pode ser gasto com as 
despesas de rotina (ex:  uma hora de diversão adicional em um 
clubinho) sem que todo o seu dinheiro acabe. Essa orientação é 
uma semente que precisa ser regada desde cedo.
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Fabrizzio Leite Feitosa
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho 3 filhos, de 10, 7 e 4 anos respectivamente. 
Como dicas para educá-los financeiramente, buscamos ensiná-los no 
dia- a- dia atitudes simples, a exemplo das listadas abaixo: 

Não ter receios de levá-lo ao Supermercado. Levá-los conosco e não 
ceder aos “pedidos” extraordinários formulados pelos filhos é uma 
atitude válida para educá-los financeiramente.  Deixamos claro que 
o propósito da ida ao Supermercado possui um interesse específico, e 
que não é o momento para comprar brinquedos ou outros itens não 
constantes na nossa lista. Essa atitude, no médio prazo, inibe novos 
pedidos. Nunca tive problemas com “birras” em Supermercados 
motivadas por estes pedidos. Por outro lado, a criança aprende que 
os recursos precisam ter uma destinação específica, e não estão 
integralmente disponíveis para gastos não programados;

Ressaltar o valor do dinheiro através de métodos comparativos. 
Evidenciar que o mesmo dinheiro pode comprar mais de um item, se a 
compra for devidamente “pesquisada” e “estudada”. 

Não comprar da primeira vez. 

Estimular a pesquisa de preços.

Flavio Gustavo Tomas Lima de Freitas
Participante Ativo do Plano CV I

Pratico a Educação Financeira com minhas duas filhas (7 e 9 anos) 
mostrando a lógica e a importância da provisão. Explicando e 
treinando diariamente que para comprar alguma coisa parcelada,ou 
mesmo à vista, temos que garantir que esse dinheiro esteja “coberto”, 
prevenindo eventuais emergências como gastos com saúde, riscos de 
acidentes.

Incrementado a esta prática, o famoso cofrinho é utilizado. Mas não 
com a indicação de que tudo que ganhar vai ao cofre. A dica é que 
sempre que ganhar algum valor em dinheiro, guarde uma parte 
paraalgo melhor (vislumbre do objetivo), outra parte para comprar 
com o que quiser. Com consciência, lógico!
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Flávio Vieira dos Santos
Participante Ativo do Plano CV I

 

A orientação que procuro passar para minhas filhas é nunca haver 
desperdício começando dentro de casa e que isso se estenda para tudo 
na vida. Além de todo dinheiro dado para lanches ou qualquer outra 
coisa, o que sobrar fazer sua economia em um (porquinho poupança) 
para que quando estiver de férias e for viajar toda a família ela já ter 
reservado o dinheirinho dela para comprar alguma coisa de lembrança 
da viajem ou colocar na poupança do banco. Vem dando certo inclusive 
na surpresa dela quando vai abrir o seu “porquinho” e percebe que de 
pouquinho em pouquinho o dinheiro rende bastante. Basta guardar 
sempre. Então uma das dicas é todo dinheiro que ganhar para (lanches, 
passeio com os colegas, de algum parente, etc) sempre guardar uma 
parte dele.

Francisco Leandro de Brito Terto
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho um filho, o Marcos, de 2 anos, e desde cedo tento transmitir pra 
ele o quão importante é poupar e planejar. Transmito a ideia de que 
vale a pena economizar um pouco agora, pensando (planejando) o 
futuro. Por incrível que pareça, ele já entende que se pretende comprar 
um brinquedo que custa um pouco mais caro (essa informação/
definição eu digo pra ele), ele tem que economizar mais moedinha em 
um seus cofrinhos (pasmem, ele tem 3 cofrinhos) para que consiga 
comprar. É super divertido e ele faz direitinho...
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Francisco Mozart Cavalcante Rolim
Participante Ativo do Plano BD

 

Educação financeira na infância é a maneira mais eficaz de tornar 
crianças educadas em adultos equilibrados. 
 
Desde pequenas, abri uma poupança para minhas filhas e comecei 
a depositar pequenas quantias para constituir reservas. 
 
Quando a mais velha tornou-se adolescente, entreguei o cartão, 
senha e ensinei a usar para saques e compras, mas sempre 
alertando que só se deve gastar com o necessário, evitando 
despesas sem medidas. Ela usa 1/3 dos depósitos mensais que faço 
hoje, a título de mesada, para custear pequenas despesas... Mas 
evita grandes compras. 
 
Já a mais nova, ainda na pré-puberdade, também usa o cofrinho 
para guardar sua mesada e de tempos em tempos me pede para 
depositar na sua poupança BNB. 
 
Mas a recente proposta que fiz e que vem dando certo visava 
incentivar o consumo racional de água e energia em casa... A cada 
mês verificamos as contas e se houver economia de um mês para 
o outro, será revertida em mesada extra para elas... Em três meses, 
reduzimos esse consumo em 15% e elas estão mais conscientes.

Francisco Reginaldo Silva Lima
Participante Ativo do Plano CV I

 

Seguem dicas de educação financeira, as quais pratico com a minha 
pequena Sara.

Utilização de cofre para guarda de moedas, além de conversar com 
ela sobre a importância e utilização do recurso;

Quando da ida ao shopping, supermercado, falamos pra ela que 
não podemos comprar tudo, pois o preço é alto em relação aos 
nossos recursos.
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Genilson José Dias
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

Algumas regras básicas foram ensinadas aos meus filhos, como 
chavões:
- Economizem 10% de tudo que vocês ganharem;

- Não sendo possível, nunca gaste mais do que ganharem;

- Definição de metas financeiras, com prazos, dentre outras.

Henrique Jorge Tinoco de Aguiar
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

A partir dos 10 anos, estabeleça uma mesada, com performance 
em cima de despesas de energia e água da casa, sendo descontado 
da mesada um percentual do que extrapolar do valor definido 
nestas contas. O Objetivo é envolver as crianças no sentimento de 
racionalização e de que economizar traz benefícios a todos.

Exemplo:

• Mesada de R$ 50,00 

• Despesas de Agua e Energia da Casa  - R$ 300,00

• Se as duas contas vierem R$ 330,00, excedeu 10% do 
“combinado”. Assim, a mesada será reduzida em 10%, passando 
de R$ 50 para R$ 45,00. Por outro lado. Se fosse redução, eleva-
se no mesmo percentual a mesada, passando para R$ 55,00.

Há de se explicar com didática aos pequenos o entendimento e os 
porquês.

Isaias Bispo Maia
Participante Ativo do Plano BD

 

Utilizo o guia de bolso e um deles é o responsável pelo pagamento das 
despesas, utilizando uma conta corrente específica para isso.

Jansen da Silva Freitas
Participante Ativo do Plano BD

 

Guarde 10 % da mesada
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Jeovane Alves dos Santos
Participante Ativo do Plano CV I

 

Duas vezes por semana incentivo a minha filha de 04 anos e a de 16, 
a fazerem pequenas economias com o dinheiro que elas ganham do 
papai e dos avós. 

Como é isso; coletar preços, pedir descontos e guardar pequenas 
quantias durante o ano para incentivar a poupança de aposentadoria. 
O mais cedo na vida delas para garantir a independência financeira.

Jonas Soares Filho
Participante Ativo do Plano BD

 

DICA1: CONSUMO CONSCIENTE 
Os nossos filhos devem buscar sempre consumir produtos que possuam 
a mesma utilidade e que tenham um menor preço, sem se preocupar 
com a marca, a exemplo de medicamentos, alimentação e roupas;

DICA2: POUPANÇA CONSCIENTE  
Os nossos filhos devem evitar o consumo de produtos desnecessários e 
poupar esse dinheiro para investir no seu futuro e no seu crescimento 
pessoal e profissional.

Jorge Luiz de Moraes
Beneficiário Inscrito (Pensionista) dos Planos BD e CV I

 

Abrir conta de poupança logo cedo (quando ainda é criança), incentivar 
a depositar/poupar, ajudar na movimentação da conta, coleta de 
extratos.

Quando da saída com filhos, dar um jeitinho de passar no banco 
par apegar um extrato no autoatendimento (ele mesmo deve 
operacionalizar). Fiz isso com meus dois filhos e deu certo.

Resultado:  hoje cada um movimenta sua própria conta, o mais velho 
(19) até negocia com o gerente do banco para redução de tarifas em 
cestas e cartão de crédito. Tendo inclusive aplicação em fundos onde 
sempre acompanha e vê os resultados apresentados.
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José Andrade Barbosa
Participante Assistido do Plano BD

 

Dentre outras, seguem algumas dicas financeiras que tenho 
procurado passar pra meus filhos:

1) Nos dias atuais, uma das maiores fontes de estresse é o 
endividamento pessoal, por isso, fuja dele;

2) Procurar focar os gastos/consumo, 
observando a seguinte hierarquia:

          1º - No absolutamente necessário;

          2º - No necessário;

          3º - Sempre poupar uma parte, 
por pequena que seja; 

3) Nunca gaste seu salário antes 
de ganhá-lo, pois é a maneira 
mais fácil de alcançar o 
do mês seguinte sem contrair 
dívidas, além de favorecer 
a formação de poupança;

4) Criar a cultura de poupança objetivando 
realizar sonhos, inclusive os de consumo, 
e já que os sonhos fazem parte de nossas 
vidas, eles serão mais plenos se realizados 
sem o fantasma do endividamento.
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José Dantas Batista Filho
Participante Ativo do Plano BD

 

Participo da Educação financeira dos meus filhos, de forma bem 
simples, passando-lhes a informação de que devemos, sempre, guardar 
30% do que ganhamos desde o 1º salário.

Lá em casa, todos têm o seu colchão financeiro para um futuro melhor 
deles.

José Welington Tomas
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

1. Fazer um planejamento financeiro de longo prazo;

2. Começar a poupar desde cedo;

3. Estímulo para poupar mesmo com pequenos valores;

4. Nunca contrair dívidas para satisfazer desejos de consumo.

Josué Lucena de Lira
Participante Ativo do Plano BD

 

Começar  logo cedo, disponibilizando uma pequena mesada, para 
orientá-lo como utilizar mensalmente. Também, envolver a criança 
nos negócios realizados pela família para que aprenda a barganhar 
melhores preços.

Klevelando Fonseca Brito
Participante Ativo do Plano BD

 

Registrar os valores recebidos, as saídas e o motivo do gasto em um 
bloco de anotações ou caderno para que as crianças comecem a ter 
uma noção da movimentação financeira ao longo do período.
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Landu Angelo de Vasconcelos e Silva
Participante Ativo do Plano CV I

 

Lá vai minha dica que pratico em casa com minha filha de 07 anos:

Antes de sairmos para o supermercado peço que ela faça uma 
lista com as coisas que estão faltando na dispensa (lista de 
compras), e nada de deixar ela de fora das compras! Eu a levo 
junto tentando mostrar a relação (comparação) dos preços das 
mercadorias e seus substitutos/similares (será que posso trocar 
uma marca por outra sem perder a qualidade?), lembrando-a 
dos desperdícios que tivemos em casa na hora de escolher a 
quantidade (principalmente dos alimentos perecíveis) etc.

Leandro Pereira Santos
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho um filho de 05 anos e meio chamado Lucas. Desde os 3 anos 
tenho tentado ensiná-lo a importância do controle financeiro. Sempre 
fui muito disciplinado nas finanças e acho que o exemplo é o melhor 
professor. Como práticas adotei as seguintes:

• Ele tem direito a uma mesada que é utilizada para pequenos 
consumos e brinquedos eventuais. Naturalmente, no inicio, ele 
utilizava rapidamente, mas percebendo que acabava passou a 
moderar o consumo. Hoje ele administra tranquilamente este 
gasto;

• Também instituir que o troco das contas (água, luz) seriam 
depositados em um cofrinho dele assim como o que sobrasse da 
mesada. Dessa forma, hoje ele se preocupa também com alguns 
gastos da casa a exemplo de lâmpadas e demora no banho.

• Brinquedos mais caros só serão comprados quando ele tiver 
conseguido poupar através do cofrinho, pois assim ele aprende 
que para atingir nossos objetivos demanda esforço e tempo.
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Lenoel Muniz de Oliveira
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

A título de participação na campanha segue um breve relato da 
minha experiência: Tenho duas filhas, uma hoje com 22 e a outra com 
16 anos, desde os 10 anos de idade passamos a incentivar a abertura 
de uma conta poupança e adotamos a prática de depositar uma 
mesada mensal nesta conta. Sempre foram orientadas pela correta 
administração desse pequeno recurso e, na medida do possível, a 
prática da poupança destinada à aquisição de bens de maior valor ou 
para simples constituição de uma reserva financeira. Sempre deixei 
claro para ambas que minha renda era assalariada e mensal, com a 
possibilidade de aumento apenas na data base da categoria no mês 
de setembro, portanto, o aumento da mesada só poderia ocorrer nesta 
data e nos mesmos percentuais do aumento salarial percebida por mim. 
Com essas medidas procuramos incentivar a prática da poupança e a 
correta administração dos recursos recebidos.

Leonardo Roberto Magnavita Oliveira
Participante Ativo do Plano CV I

 

Minha dica é, quando se trata de crianças até 4 anos com conhecimento 
incipiente de números, a prática do escambo. Como moeda de troca, 
utilizo os bloquinhos de construção tão comuns na infância para 
a construção de casas e castelos, ou ainda, bloquinhos de formas 
geométricas, figurinhas. A intenção é passar os primeiros conceitos 
de troca sem utilização de moeda, que será trabalhado quando ele 
começar a dominar os primeiros números.



Luiz Aldeci Lopes Paixao
Participante Assistido do Plano BD

 

Hoje em dia se fala com seus filhos menores até sobre sexo mas 
não se fala em dinheiro com Eles: então é necessário, de logo, 
conversar, esclarecer e dialogar; e quebrar tabus.

É comum e muito comum e muito comum mesmo, se dizer faço 
isso, faça aquilo; então é necessário dar o bom exemplo, não 
fique só em palavras falaciosas; as suas palavras têm que estar 
embasadas no procedimento, nos bons costumes e na educação 
financeira, quando se adentra numa unidade do Exercito tem 
sempre uma placa ou uma faixa que diz mais ou menos assim: 
a fala e as palavras podem até convencer mas é o exemplo, o 
praticar que arrasta... 

Mostre para suas crianças que você o ama e que o ama 
profundamente; brinque com eles com cartelas de jogos 
educativos e financeiros, compre cofrinhos para colocar moedas 
e quando houver necessidade peça para quebrá-lo para verificar 
quanto “economizou”, etc , advirta a eles que você sofreu muito 
para chegar aonde chegou e diga que a vida é dura, mas é 
necessária vivê-la e que só tem sucesso positivo quem junta 
dinheiro, economiza e administra bem o seu patrimônio; faça vê 
para a criança que o dinheiro é um patrimônio é algo necessário 
em qualquer regime pátrio e só tem sucesso quem gasta menos 
do que ganha...é uma operação de aritmética, contudo nos 
esquecemos dessa operação quando vamos ao comércio e vemos 
algo que nos atrai  e nos domina que o desejo intenso de gastar; 
pratique se for preciso o controle da emoção.

O economizar quase sempre está no DNA da família, na tradição 
e nos costumes; então o investimento vem com o tempo, com 
o amadurecimento, com as necessidades da vida; você precisa 
ir com muita cautela, precisa estudar a psicologia dos filhos e, 
se possível, consulte a um psicólogo especialista; mas sempre 
afirme para seu filho que se deve ter o controle emocional, ter 
força de vontade, ter caráter, ser direito, ser honesto, mesmo 
que estes princípios tragam prejuízos. e se lembrar das dádivas. 
Cuidado com os marqueteiros, eles são terríveis.
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Luiz Gustavo Pereira Brasil
Participante Ativo do Plano CV I

 

Segue um dica que aplicamos na nossa casa:
“Há algum tempo atrás definimos uma 
mesada mensal para nossa filha mais velha, 
e a aconselhamos no controle financeiro do 
seu dinheiro. Para isso, abrimos no início deste 
ano uma conta poupança para ela juntar as 
sobras de recursos que ficam da economia que 
ela realiza mensalmente após o recebimento 
da sua mesada, geralmente para aquisição 
futura de algo que ela almeja. A poupança 
para ela é tipo um “cofrinho moderno”, onde 
o dinheiro também vai rendendo uma 
correção, e como ela possui senha e 
cartão toda vez que vamos para algum 
lugar que possui caixa eletrônico ela 
pede para ver o extrato, além é claro 
dela também acompanhá-la pela 
internet.

Ou seja, incentivamos desde cedo, 
que para a realização dos nossos 
sonhos, é um necessário um prévio 
planejamento, pois para toda 
aquisição financeira há necessidade de 
se dedicar em poupar para aí sim conseguir 
sua concretização sem que se envolva em 
endividamento e, por conseguinte, evite que o 
nome fique sujo na praça.

Até o presente momento, entendemos ser muito 
louvável essa ação, pois além de promover 
nela a formação de uma cultura de poupança 
também a incentiva quanto à confiança e à 
autonomia para gerir suas finanças pessoais 
e também permite um acesso precoce da 
atuais ferramentas digitais e físicas de auto 
atendimento bancário.
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Manoel Vieira de Sousa
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

Sobre educação financeira, costumo dar uma mesada para cada 
filho, um valor fixo, para que ele possa administrar durante todo mês, 
alertando que ele não pode gastar mais do que aquele valor, porque 
não tem complementação, a não ser em casos especiais.

Marcelo Medeiros Delgado
Participante Ativo do Plano CV I

 

Atribua uma mesada aos filhos a ser usada no lazer deles.
Explique ao seu filho que ele pode usar do jeito que quiser, mas se usar 
tudo no início do mês, não terá mais nada a ser usado no final do mês.

Se seu filho quiser comprar algo para ele, terá planejar durante quanto 
tempo e qual o valor que deverá economizar mensalmente.

Marcial Araujo Batista
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

Encaminho-lhe abaixo a prática que realizo com minha filha Laissa:
Estabeleço uma mesada, pois ela já tem 18 anos. Entrego-lhe uma 
quantia mensal que será usa para suas necessidades como comer fora, 
ir para festas com suas amigas e pagar manicure, cabeleira, etc.   Defino 
uma data para pagamento da mesada  e mantenho a regularidade, que 
ajuda na organização do seu orçamento. 

Informo-lhe também que ela deve controlar seus gastos, de acordo 
com seu orçamento e que a mesada não será complementada, caso o 
dinheiro acabe antes do próximo mês.

Estou também incentivando ela a usar o aplicativo no seu celular: Meu 
bolso, que ajuda bastante na sua educação financeira.
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Márcio Carneiro de Mesquita
Participante Ativo do Plano BD

 

A valorização do trabalho como multiplicador das finanças é 
um ponto que deve ser explorado, mostrando aos filhos que uma 
administração responsável e equilibrada da renda familiar, propicia 
uma poupança que resultará na melhoria da qualidade de vida, 
sobretudo primando por uma educação avançada de seus familiares. 

A orientação aos filhos sobre a importância da previdência no sentido 
de garantir um futuro próspero, é uma dica importante para os 
tempos atuais, onde devemos primar pelo equilíbrio financeiro, seja 
qual for o tamanho da renda familiar.

Marco Antonio Araujo Vieira
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

Principalmente aconselhando-os a serem comedidos quanto aos 
gastos e valorizarem o que possuem e não cometerem excessos, 
além de realizar reuniões constantes em casa com a família onde 
abordamos o tema.

Marco Antonio Sampaio Barreto
Participante Ativo do Plano CV I

 

Minha dica é: Além da mesada para o filho, você deve tomar a 
decisão de compra (normalmente de um brinquedo) junto com ele, 
ensinando-o a pesquisar preços e orientando-o sobre o produto a ser 
adquirido, para ele entender se “vale a pena comprar agora”, se “esta 
compra não vai atrapalhar o plano de economizar para comprar 
um brinquedo melhor”, ou até se “o produto se enquadra no preço 
ofertado”.



53www.capef.com.br

Marcos Antonio Diniz dos Santos
Participante Ativo do Plano CV I

 

Olá amigos, sou casado há quase 20 anos e tenho 2 filhas. Como prática 
criei o seguinte método: 

• desde criança, tudo aquilo que recebem em espécie de parentes, 
amigos, aniversário, etc, um percentual é colocado em 
caderneta de poupança. Hoje, sinto que este método já faz parte 
do cotidiano delas.

Marcos Paulo Nogueira Mendes
Participante Ativo do Plano CV I

 

Para o futuro e educação financeira de meu filho, sempre em compras 
realizadas em supermercados e similares, sempre mostro os produtos, 
informando diferença de valores em produtos similares, demonstrando 
sempre que o preço, deve ser observado, mas também a qualidade.
Demonstrando que a “sobra” da economia realizada com a compra bem 
feita, gera capital a ser empregado em seu futuro.

Todos os pais deveriam levar seus filhos às compras do cotidiano, pois 
só com a participação direta do dia a dia é que o crescimento dos filhos 
é alcançado na educação financeira.

Marcus Tulius Alves Cunha
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

Segue a minha dica: poupe mensalmente, no mínimo, 10% (dez por 
cento) de seus rendimentos.



54 Guia de Dicas Financeiras Capef

Marlo Eddy Pinheiro de Oliveira
Participante Ativo do Plano CV I

 

Apesar de não ser papai ainda, sou padrinho de uma mocinha linda de 
15 anos e de um bebê lindo de 4 aninhos. Sempre tento mostrar a eles, 
especialmente a ela que já possui um entendimento maior de vida, a 
importância de não exagerar nos gastos, saber se controlar e controlar o 
próprio dinheiro. Algo que aprendi com um tia e coloco em prática é não 
dar tudo que se quer, mas sim dar uma “mesada” e administrar o dinheiro 
de forma que saibam seu valor, então se quer comprar algo mais caro, 
percebe que precisa economizar para conseguir atingir o objetivo, e que 
alguns sacrifícios podem ser necessários por um bem maior.

Micael Gomes Rodrigues
Participante Ativo do Plano CV I

 

Olá, para participar da promoção em epígrafe, seguem abaixo minhas 
práticas:

FILHA DE 12 ANOS – Recebe mesada mensal e está aprendendo 
a controlar suas despesas anotando numa pequena planilha 
pregada em uma lousa no quarto. Ademais, toda semana quando 
estudamos matemática, praticamos questões extras sobre situações 
práticas com o dinheiro;

FILHA DE 04 ANOS – Toda moedinha que recebe vai guardando 
num grande cofre da Pepa para já aprender a poupar desde cedo.
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Miguel Brito Alves
Participante Assistido do Plano BD

 

Apesar de não ser formado em finanças, tenho lido alguns livros a 
respeito do assunto que me dão respaldo em conversar com meus filhos 
e netos sobre essa questão, que acredito ser de fundamental importância. 
O ideal é que o assunto finanças seja tratado entre os casais antes 
mesmo do nascimento dos filhos, para que os próprios pais já trate dessa 
matéria no seu dia-a-dia de forma transparente, para terem condições de 
conversarem posteriormente com seus filhos com segurança. 

Algumas pessoas evitam falar de dinheiro com as crianças, 
principalmente, quando elas ainda são novas. Essas pessoas estão 
enganadas, pois as crianças não devem ser subestimadas. Elas estão 
mais atentas do que imaginamos. 

Portanto, quanto mais cedo os pais lhe apresentarem esse tema, 
melhor.  Indo diretamente ao ponto de Como Você Pratica Educação 
Financeira com seus Filhos, tento ensinar para eles o que eu já venho 
praticando desde muito tempo, tais como:

1) Nunca gaste mais do que você ganha. Essa é a regra número UM;

2)  Como a criança não tem ideia do “ caro e barato”, muito cuidado com 
a negativa. Muitas vezes você vai ao cinema com seu filho, compra 
pipoca, refrigerantes, etc. Quando sai do cinema e passa na frente de 
uma loja o filho pede para comprar um brinquedo e o pai dar aquele 
sonoro “ papai não tem dinheiro “. O filho jamais vai entender, pois 
foram ao cinema, compraram outras coisas, etc. É importante que a 
negativa venha com explicação plausível, tais como: brinquedos têm 
datas específicas (aniversário, natal), você já tem outros brinquedos;

3) Introduzir a ideia de que dinheiro é finito;

4) Tratar do conceito de negociação, ou seja, a noção de que para 
ganhar determinada coisa é necessário abrir mão de outra. Não 
confundir negociação com a famosa chantagem: se não comer 
tudo, não irá ganhar o presente ou dinheiro;

5) Nunca esquecer do ditado popular que é importantíssimo: 
“ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer  é obrigado a 
cumprir”;

6) Em relação à famosa “mesada « que nós pais fazemos para com os filhos, 
eu costumo falar que dinheiro é fruto de esforço. Por isso é necessário que 
haja negociação de metas, para que a coisa seja mais justa.

7) Por último e não menos importante do que as demais, 
internalizar a ideia de poupar e investir, tendo o cuidado de 
explicar a diferença entre eles.
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Moisés de Oliveira Batista
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho duas filhas, Júlia (8 anos) e Mariana (7 anos). Em nossa casa, 
temos colocado em prática a metodologia DSOP: Diagnosticar, 
Sonhar, Orçar e Poupar. Tem funcionado bastante, apesar de 
termos implantado esse ano e percebo que minhas filhas estão bem 
mais conscientes em relação ao consumo, com noções básicas de 
entendimento no que diz respeito a nossa moeda, e já vivenciando a 
prática de poupar para usufruir no futuro.

Noélio Pires da Rocha
Participante Assistido do Plano BD e CV I

 

Eu sempre orientei meus filhos desde muito novos quando ao dar-
lhes a famosa “mesada”, os aconselhava a gastar moderadamente 
considerando que era um valor para durar todo o mês e que portanto 
teriam que educarem-se a não ceder às tentações de comprar tudo o 
que desejassem, pois agindo assim o dinheiro acabaria antes do mês 
terminar. 

Além disso, os orientava a distribuir o valor recebido de forma a 
conhecer o valor diário e assim controlar melhor os gastos e chegar ao 
final do mês, o que costumava ser objeto de premiação trimestral com 
um adicional no valor do mês seguinte, como estímulo ao hábito de 
manter o controle dos gastos, mesmo tendo que abrir mão de algumas 
vontades e gostos. Dessa forma, hoje todos são maiores, graduados e 
com especialização em suas respectivas áreas, com imóveis adquiridos 
com recursos próprios e em fase final de construção.
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Paulo Roberto Mota dos Santos Junior
Participante Ativo do Plano CV I

 

Sempre que ela (minha filha) me pede um presente, eu faço um acordo 
de lançar um desafio, por exemplo: Quando ela tinha cinco anos (ano de 
2014), me pediu um tablet de presente, então combinamos que o tablet 
só iria lhe ser útil efetivamente quando estivesse lendo. A partir daí, ela 
que ainda estava cursando o último ano do ensino infantil, passou a 
se dedicar mais ainda, resultando na antecipação do aprendizado de 
leitura no mês de outubro, o qual é exigido a partir do 1º ano do ensino 
fundamental. Durante uma viagem a Garanhuns - PE, ela leu as placas 
de trânsito da rodovia, provando que tinha cumprido sua parte do 
acordo, e claro, também cumpri o meu. Daí então eu lhe disse que só 
poderíamos consumir o que temos necessidade e condição para tal, em 
seguida expliquei que quando não temos nada a consumir, devemos 
guardar o dinheiro que sobra, após os gastos necessários. 

Desde então, ela está sempre colocando moedas que sobra do 
lanche da escola em um cofrinho de moedas e ao final de cada ano, 
depositamos em sua poupança,  e todos os meses ela mesma confere o 
extrato com os lançamentos de correção e o seu saldo. Antes disso, só 
eu e minha esposa fazíamos os depósitos em sua poupança.

Reginaldo Rocha Gomes
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho duas filhas Rikelle dos Santos Rocha, de 9 anos e Ana Sophia 
dos santos Rocha, de 3 anos. A minha dica de prática de educação 
financeira é que a criança deve guardar em seu cofrezinho toda 
moedinha para que ela se acostume que todos nós precisamos estar 
sempre capitalizados. Assim, comprei cofres personalizados com os 
personagens que elas mais gostam e elas sempre sabem que é muito 
importante guardar um dinheirinho, e se acostumaram com isso. 

Renan Oliveira de Andrade
Participante Ativo do Plano CV I

 

Uma das práticas adotadas em casa é mostrar de onde vem as coisas 
que eles ganham. Tudo tem valor e deve ser valorizado. Nada é de 
graça. Assim se deve pensar bem antes de gastar o dinheiro da mesada.
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Rodrigo Almeida Jacomini
Participante Ativo do Plano CV I e BD

 

Falo diversas coisas aos meus filhos; entre essas coisas, dou-lhes as 
seguintes orientações:

1. Vivam com o que vocês têm, como vocês podem;

2. Não gastem dinheiro sem necessidade;

3. Não gastem mais do que ganham. Se for possível, guardem 
algum dinheiro; limitem seus gastos a 80% do que ganham;

4. Não façam empréstimos; se for necessário, procurem o 
empréstimo mais barato;

5. Paguem suas contas em dia;

6.Fechem as torneiras de água;

7. Desliguem os aparelhos elétricos quando não estiverem em uso;

8. Não deixem os carregadores de celular nas tomadas;

9. Apaguem as lâmpadas;

10. Comprem somente os alimentos que forem consumir em poucos dias;

11. Procurem utilizar a máquina de lavar roupas em sua 
capacidade máxima.

Rodrigo Aparecido Fernandes
Participante Ativo do Plano CV I

 

Relativamente à prática de educação financeira com meus filhos, 
procuro na medida do possível, ensinar e mostrar a eles a importância 
de se fazer uma poupança, quer seja para os momentos de necessidade 
(doença, aperto financeiro, etc),  quer seja para a realização de um 
desejo (viagens, casamento, etc). 

Nesse sentido, incentivo-os a fazerem suas ‘poupancinhas’ desde já, com 
a ajuda dos ‘cofrinhos’ de moedas.
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Rodrigo dos Santos Verissimo Florencio
Participante Ativo do Plano CV I

 

Sempre separar uma parte do valor que os pais pagam de mesada em 
uma poupança, para futuramente comprar o presente que sonha, pode 
ser uma boneca, um carrinho, etc.

Rogerio Aguiar da Silva
Participante Ativo do Plano CV I

 

Eu incentivo a minha filha a ter objetivos com o dinheiro. Exemplo: 
Às vezes ela me pede um presente (uma boneca de R$ 40,00), aí toda 
semana vou dando R$ 10,00 e peço para ela ir guardando (poupando) 
quanto completar os R$ 40,00, levo ela com sua “bolsinha” para ela 
mesmo comprar e pagar;

Estimulo também a poupança. Exemplo: comprei um cofrinho para ela 
e ensino ela guardar as moedas de R$ 1,00.
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Samuel Varela Lemos
Participante Ativo do Plano CV I

 

Minha filha, Letícia, sete, comprou o próprio tablet com o próprio dinheiro 
poupado no primeiro semestre desse ano.

Desde muito cedo, por volta dos três anos, ensinamos Letícia, minha 
esposa e eu, a importância de poupar e ter objetivos claros na hora do 
consumo. No supermercado, dizíamos: Letícia, você tem o direito de 
escolher apenas um item. Se ela resolvesse levar dois tipos de biscoito, 
por exemplo, então lembrávamos a ela que ela teria que se decidir 
por apenas um. Isso deu um bom senso para ela, acredito, de valor 
das coisas no tempo. Ela vem demonstrando que nem todas as coisas 
são necessárias para ser feliz e que precisamos saber escolher o que 
realmente importa para nós. 

Recentemente, resolvemos premiar cada nota dez que ela tirava na 
escola. A princípio foi algo despropositado, não era um compromisso 
do tipo: se você tirar dez, te dou dez reais. Não. Era mais do tipo: puxa 
ficamos tão felizes por você que acreditamos que você merece esses dez 
reais. Além da satisfação do retorno, queríamos ver como ela se saia com 
a responsabilidade de lidar com o dinheiro. E para nossa surpresa (nem 
tanto assim...) ela resolveu poupar a pequena quantia, ao invés de gastar 
a soma em guloseimas. Nessa brincadeira, foram vinte e uma notas 
dez nesse primeiro semestre, e quanto mais o montante ia crescendo 
menos ela queria gastar. Se ao visitar uma loja do Shopping Center ela 
resolvesse levar algum produto, logo sugeríamos a ela: você pode usar 
do seu dinheiro para levar isso! Não demorava muito para ela mudar de 
ideia e resolver gastar o dinheiro em outra ocasião. 

Por fim, nas férias, Letícia resolveu comprar um produto que realmente 
fosse do interesse dela, valendo-se inclusive de argumentos de que iria ser 
bom para algumas atividades da escola. Minha esposa e eu concordamos 
em que ela comprasse o tão sonhado tablet, com a ressalva de que 
imporíamos limite de horário de uso. Cuidadosa como é, Letícia agora 
anda toda faceira, pra cima e para baixo, com seu tablet róseo dentro de 
uma bolsinha enfeitada por ela.

Estou empolgado para aprender com ela mais ainda sobre finanças. 
Não vejo a hora de ensiná-la que o dinheiro pode trabalhar para a gente 
e que além de poupar, podemos investir! Ensiná-la que o bom uso do 
dinheiro gera prosperidade para nós e a nossa comunidade, e que a saúde 
financeira contribui decisivamente para o bem-estar e felicidade de todos 
nós, e que para isso é necessário poupar e investir para o futuro.
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Walfran Leal da Silva Junior
Participante Ativo do Plano BD

 

Hoje já estou com os filhos criados e controlam bem suas finanças. 

Minha forma de educar meus filhos, foi dando uma mesada para cada 
um, assim eles aprenderam a economizar e decidir o que de fato era 
importante para eles adquirirem. 

Hoje os 03 filhos reconhecem como foi importante a questão da mesada 
para educação financeira deles.

Wellington Alcantara de Oliveira Filho
Participante Ativo do Plano CV I

 

Tenho dois filhos. Sempre ensino aos dois como saber ganhar dinheiro, 
gastar e investir. Através de jogos lúdicos ou especificando um valor 
para que utilizem durante as compras, por exemplo. Eles definem o 
valor de gastar no momento e o que investir para o futuro.
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