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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Agradecemos a sua presença no Webinar Saúde Financeira, ao vivo ou na versão 
gravada e disponibilizada aos colaboradores da FIRJAN, através da Parceria com a 
SOBERJ. 

Reforçamos aqui que acreditamos no poder transformador da EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
na vida das pessoas e que o nosso propósito é compartilhar conhecimentos, técnicas e 
experiências adquiridas em mais de 10 anos atuando como planejadoras financeiras 
pessoal e familiar.  

Nossa missão é desmistificar o Mercado Financeiro e contribuir para que as tomadas 
de decisões de consumo e investimentos sejam mais racionais (e menos emocionais) e 
que conduzam na direção de uma vida financeira mais saudável hoje e no futuro. 

Lembre-se sempre: você é o protagonista da sua vida financeira! 

Podemos te apoiar nessa jornada e estamos cadastradas no aplicativo de benefícios 
da Soberj, que oferece condições especiais nas consultas financeiras que podem abordar 
os seguintes assuntos: planejamento para a realização dos sonhos e da aposentadoria, 
organização de seu orçamento, revisão de seus investimentos, reorganização de suas 
dívidas e outras questões financeiras.  

Este e-book foi desenvolvido com o objetivo de dar continuidade ao webinar e 
fornecer alguns materiais de uso prático que possam auxiliar e enriquecer a sua relação 
com o dinheiro sobre os seguintes temas: Planejamento dos Sonhos, Orçamento Mensal, 
Gastos Invisíveis e Como Investir? (passos iniciais).  

 

 

 

 



 

 

 

 

I. PLANEJAMENTO DOS SONHOS:  

 

 

 

De que vale todo o esforço de se controlar nos gastos, anotá-los diariamente, 
procurar ter boas escolhas se não for para um objetivo maior?  

Sentar para listar quais são seus sonhos e 
dos seus familiares ajuda na concretização 
dos mesmos.  

Saiba que quando você anota cada um 
destes sonhos, avalia o custo destes, você 
evita que se perca em seus objetivos e, ainda, 
não assuma compromissos que não caibam no 
bolso.  

Muitas vezes temos desejos que são por impulso, onde agimos de maneira imediata 
e este tipo de atitude pode te distanciar dos seus sonhos.  

Por exemplo, você e sua família desejam muito mudar de casa. Perceberam que, 
durante a pandemia, poderiam viver melhor numa casa com quintal. Para a realização 
deste sonho, vocês precisam saber quanto custaria esta mudança. Então, surge o 
momento da tomada de decisão: irão comprar um imóvel, alugar, ou ainda, pensam em 
adquirir um terreno e construir algo compátivel com o estilo de vida que vocês desejam 
ou possam assumir nesse momento?  

Para isso, precisam fazer o levantamento de todos estes custos. Outro ponto é saber 
em qual prazo gostariam de realizar este sonho? Cabe no bolso tudo isso dentro de um 
ano? Quanto precisariam economizar ou gerar mais renda para que este sonho seja 
realizado dentro do tempo que desejam? Estas respostas podem ser encontradas dentro 
da planilha do Planejamento dos Sonhos.  

Os sonhos precisam ser tangíveis e factíveis. Isso quer dizer que não basta dizer que 
quer ser feliz e ter uma vida próspera. Todos queremos! O que precisa estar claro é o 
que deve ser feito para que tenha prosperidade, tranquilidade e felicidade na sua vida 
financeira.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Família Santos se reuniu e construiu o Planejamento dos Sonhos descrito abaixo.  
Inclusive relataram que colocar os sonhos no papel ajudou bastante na hora de avaliar 
algumas despesas e que cada um dos integrantes está comprometido com economizar 
para gerar recursos para cada um dos sonhos escolhidos coletivamente.  

   

Que tal fazer este planejamento dos sonhos junto com sua família? Alinhar os 
objetivos de vocês fará com que possam caminhar de maneira mais tranquila na 
realização dos sonhos. 

Você encontrará o Planejamento para Realização dos Sonhos no Anexo I.  

 

DESCRIÇÃO DO SONHO / OBJETIVO PRIORIDADE CUSTO ESTIMADO

DINHEIRO 

GUARDADO PRECISO GUARDAR

DATA PARA 

ACONTECER

1- Curso de Confeitaria - SENAC (parcelado em 12X) Alta 4.249,96R$              386,36R$              3.863,60R$              dez/21

2- Quitar com o parcelamento do Cartão de Crédito Alta 2.370,00R$              170,00R$              2.200,00R$              mar/22

3- Viagem de 10 dias para Cabo Frio Média 4.800,00R$              -R$                  4.800,00R$              Carnaval/2023

4- -R$                     

11.419,96R$          556,36R$            10.863,60R$          

DESCRIÇÃO DO SONHO / OBJETIVO PRIORIDADE CUSTO ESTIMADO

DINHEIRO 

GUARDADO PRECISO GUARDAR

DATA PARA 

ACONTECER

1- Bicicleta para o filho Alta 360,00R$                -R$                  360,00R$                mai/24

2- -R$                  -R$                     

3- -R$                  -R$                     

4- -R$                  -R$                     

360,00R$               -R$                 360,00R$               

DESCRIÇÃO DO SONHO / OBJETIVO PRIORIDADE CUSTO ESTIMADO

DINHEIRO 

GUARDADO PRECISO GUARDAR

DATA PARA 

ACONTECER

1- Entrada no Financiamento Imobiliário (20% do valor) Alta 5.600,00R$              -R$                  5.600,00R$              abr/26

2- -R$                     

3- -R$                     

4- -R$                     

5.600,00R$            -R$                 5.600,00R$            

Material desenvolvido para o Webinar Saúde Financeira - Fernanda Brum Marques, CFP® -  (21) 21 99997-4890  |  Denise Estrella, CFP® -  (21) 98578-0664

Objetivos de Longo Prazo   -   Realizar após 5 Anos 

CUSTO TOTAL

Planejamento  para  Realização  dos  Sonhos
Nome Completo:   Família Santos                                                       Outubro/2021 

Objetivos de Curto Prazo   -   Realizar em até 2 Anos

CUSTO TOTAL

Objetivos de Médio Prazo   -   Realizar entre 2 e 5 Anos 

CUSTO TOTAL



 

 

 

 

II. ORÇAMENTO MENSAL: 
 

 

 

 

Como fazer seu orçamento mensal? 

O que considerar? 

 Liste todas as suas fontes de receitas, todo o dinheiro que entra. Por exemplo: 
salário, salários indiretos, aluguéis, reembolsos, pensão, bônus... 

Lembre que o salário indireto é todo aquele benefício que a empresa concede ao 
funcionário, como os tickets alimentação, refeição, vale transporte, planos de saúde e 
odontológico.  

Receitas que eventualmente recebe também devem ser consideradas no orçamento 
anual. 

Todas as despesas devem estar listadas: aquelas que temos mensalmente, assim 
como, as que só acontecem ocasionalmente.  

O orçamento pode ser feito através de uma planilha excel com as informações de 
todos os meses. No Anexo II deste e-book está disponível um modelo de Orçamento 
Mensal Simplificado para te ajudar na criação do orçamento adequado a sua realidade.  

DICA: Comece agora a controlar as suas finanças pessoais! Lembre-se que não existe 
autocontrole no futuro. 

Se você não tiver o hábito de usar a planilha no computador, faça a opção por 
aplicativos no celular ou mesmo um caderno simples e exclusivo para este fim.   

IMPORTANTE: Tanto na planilha, como no caderno, as receitas e as despesas devem 
ser sempre somadas, para que você consiga identificar e memorizar as suas 3 maiores 
receitas e despesas mensais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue abaixo um exemplo hipotético de Orçamento Mensal: Família Santos 

 

A Família Santos consegue manter seu padrão de vida compatível com o seu nível de 
renda mensal, porém esse equilíbrio pode ser facilmente afetado pelo risco relacionado 
às incertezas do futuro, ou seja, a família está em equilíbrio com risco. 

Note que a CAPACIDADE DE POUPAR é R$ 229,10 e representa a diferença entre as 
RECEITAS e DESPESAS da Família Santos.  

Pelas informações constantes na planilha, esse valor (R$ 229,10) não foi destinado à 
formação de poupança, reserva de emergência ou mesmo investimentos da família para 
a garantia de um futuro mais tranquilo. 

 



 

 

 

 

 

III. GASTOS INVÍSÍVEIS: 

 

  

 

É muito comum que algumas despesas diárias 
passem despercebidas, não sejam registradas e 
muito menos incluídas na planilha orçamentária. 
São denominadas de Gastos Invisíveis. 

 

O fato é que nosso cérebro tem dificuldade de fazer essa espécie de contabilidade 
mental e lembrar exatamente para onde foi o dinheiro depois que trocamos uma nota 
de R$ 50,00. E é importante ter um controle sobre essas despesas diárias também. 

 

            

            

            

Criamos as Anotações dos Gastos Diários porque entendemos que através das 
anotações diárias você conseguirá notar os hábitos que podem estar sabotando os seus 
sonhos, objetivos e metas pessoais.  

Assim, você poderá ressignificar alguns aspectos comportamentais em sua relação 
com o dinheiro: remover algumas crenças limitantes, desbloquear algumas atitudes 
autossabotadoras e/ou perceber alguns erros que a nossa mente comete de forma 
sistemática (os vieses comportamentais), apresentados no webinar Saúde Financeira. 

Esse material irá contribuir com seu autoconhecimento financeiro, na identificação 
das válvulas de escape do seu dinheiro e com a melhoria do controle orçamentário para 
que você possa seguir na direção de sua prosperidade financeira. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Família Santos registrou os gastos diários durante 30 dias e eles identificaram 
alguns gastos realizados por impulso na hora das compras no Mercado. 

Para controlar alguns dos gastos considerados supérfluos, eles decidiram adotar a 
lista de compras com um controle mais rigoroso. 

  

Você poderá imprimir e utilizar o modelo desenvolvido para as Anotações dos Gastos 
Diários constante no Anexo III. Ou se preferir, você poderá utilizar uma caderneta 
pequena, ou baixar aplicativos pelo celular.  

DICA: Ao final do dia, lembre-se de somar estas despesas. 

IMPORTANTE: Busque o autoconhecimento financeiro, pois a sua relação com o dinheiro 
vai além de números e planilhas. 

 

 

Anotações dos Gastos Diários

18/09/2021

Gastos Diários
Forma de 

Pagamento*
Valor (R$)

Padaria $ 8,30R$             

Farmácia D 49,50R$           

Mercado C 112,98R$         

170,78R$         

"É anotando que você se nota"

*Sugestões para identificar as Formas de Pagamento: 

$ = Dinheiro P = PIX D = Cartão de Débito

C = Cartão de Crédito Outras: Cheque, Transferências Bancárias

Material integrante do e-book Saúde Financeira, desenvolvido

por Fernanda Brum, CFP® e Denise Estrella, CFP®

Total dos Gastos Diários



 

 

 

 

 

IV. COMO INVESTIR?  

 

 

O próximo passo será se entender como investidor, ou seja, conhecer o seu perfil, 
saber quais são seus objetivos e considerar a construção de uma reserva para as 
emergências financeiras: em média, a reserva financeira deverá ter o valor equivalente 
a, pelo menos, 6 vezes o valor de suas despesas atuais. 

 

Você pode saber mais sobre seu perfil de investidor através do questionário de perfil 
de investidor disponível na instituição financeira onde tem conta e investimentos. Seja 
sincero nas respostas para que o questionário identifique o seu perfil e assim você poderá 
conhecer quais são os produtos de investimentos mais alinhados aos seus objetivos. 

 

Avalie a rentabilidade, os riscos e a liquidez 
existente em cada produto que está investindo. 

 

 

Procure ter uma visão global dos investimentos, diversificando entre os produtos 
disponíveis dentro do seu perfil e horizonte de tempo para manter os recursos aplicados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Existem alguns indicadores econômicos importantes para a tomada de decisão de 
investimentos e que você precisará acompanhar com maior frequência. 

A taxa SELIC é considerada como referência para a formação das demais taxas de 
juros praticadas pelo Mercado Financeiro, tanto as taxas de juros cobradas nos empréstimos 
e financiamentos, quanto as taxas de juros praticadas e oferecidas aos investidores. 

A taxa de juros pode ser entendida, de forma didática, como o custo do dinheiro e 
a taxa Selic representa a taxa livre de risco, ou seja, a taxa de juros praticada nas 
negociações com títulos públicos federais. 

Ela é importante na avaliação e tomada de decisão de seus investimentos, 
principalmente nas operações de renda fixa. 

Será necessário considerar também o efeito corrosivo da inflação, que destrói o 
poder de compra da moeda ao longo do tempo.  

O IPC-A é o índice oficial que mede a inflação e representa a média das variações de 
preços praticados aos consumidores na economia brasileira. 

A taxa de Juros Reais representa o ganho real do investidor brasileiro, após 
descontado o efeito da inflação. 

 

*Projeções divulgadas pelo Relatório Focus em 05/11/2021- Banco Central do Brasil 

FONTES:  

Clube dos Poupadores  https://clubedospoupadores.com/cdi-juros-reais 

Banco Central  do Brasil – Relatório Focus  https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus     

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Taxa de Juros 10,81% 13,24% 14,00% 9,93% 6,42% 5,96% 2,76% 9,25% 11,00%

Taxa de Inflação 6,41% 10,67% 6,29% 2,95% 3,75% 4,31% 4,52% 9,33% 4,63%

Taxas de Juros Reais 4,14% 2,32% 7,25% 6,78% 2,57% 1,58% -1,69% -0,07% 6,09%

Projeção*

https://clubedospoupadores.com/cdi-juros-reais
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
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ANEXO I: PLANEJAMENTO PARA RELIZAÇÃO DOS SONHOS  
 

 

 

 

  

DESCRIÇÃO DO SONHO / OBJETIVO PRIORIDADE CUSTO ESTIMADO

DINHEIRO 

GUARDADO PRECISO GUARDAR

DATA PARA 

ACONTECER

1-

2- 

3- 

4-

DESCRIÇÃO DO SONHO / OBJETIVO PRIORIDADE CUSTO ESTIMADO

DINHEIRO 

GUARDADO PRECISO GUARDAR

DATA PARA 

ACONTECER

1-

2- 

3- 

4-

DESCRIÇÃO DO SONHO / OBJETIVO PRIORIDADE CUSTO ESTIMADO

DINHEIRO 

GUARDADO PRECISO GUARDAR

DATA PARA 

ACONTECER

1-

2- 

3- 

4-

-R$                    

Material desenvolvido para o Webinar Saúde Financeira - Fernanda Brum Marques, CFP® -  (21) 21 99997-4890  |  Denise Estrella, CFP® -  (21) 98578-0664

Objetivos de Longo Prazo   -   Realizar após 5 Anos 

CUSTO TOTAL

Planejamento  para  Realização  dos  Sonhos
Nome Completo:                                                                           _______/_____

Objetivos de Curto Prazo   -   Realizar em até 2 Anos

CUSTO TOTAL

Objetivos de Médio Prazo   -   Realizar entre 2 e 5 Anos 

CUSTO TOTAL



 

 

 

 

 

ANEXO II: ORÇAMENTO MENSAL SIMPLIFICADO 
 
 
 
 
 
 
  

Entradas
Salário

Aluguel

Pensão

Horas extras

Outros

TOTAL DE ENTRADAS -             A

Gastos Fixos

Aluguel

Condomínio

Prestação casa

Diarista

Mensalista

Prestação do carro

Seguro do carro

IPTU

IPVA

Seguro saúde

Colégio

Faculdade

Cursos

Plano de aposentadoria

Mensalidade clube/academia

Outros

Subtotal -             

Gastos Variáveis

Alimentação

Luz

Telefone fixo

Telefone celular

Cartão de crédito

Gás

Água

Transporte

Outros

Subtotal -             

Gastos Arbitrários

Viagens

Cinema/teatro

Restaurante

Roupas

Presentes

Outros

Subtotal -             

TOTAL DE SAÍDAS -             B

RESUMO

TOTAL DE ENTRADAS -             A

TOTAL DE SAÍDAS -             B

CAPACIDADE DE POUPANÇA -             A - B

Material integrante do e-book Saúde Financeira, desenvolvido

por Fernanda Brum, CFP® e Denise Estrella, CFP®

Orçamento Mensal Simplificado

São todas as despesas que têm o mesmo montante mensalmente

São as contas que você paga todo mês, mas que podem ter 

valores diferentes

São todos aqueles que você não precisa fazer mensalmente



 

 

 

 

 

 

ANEXO III: ANOTAÇÕES DOS GASTOS INVISÍVEIS 

 

 

 
 

 

 

Anotações dos Gastos Diários Anotações dos Gastos Diários 

____/____/____ ____/____/____

Gastos Diários
Forma de 

Pagamento*
Valor (R$) Gastos Diários

Forma de 

Pagamento*
Valor (R$)

-R$              -R$              

"É anotando que você se nota" "É anotando que você se nota"

*Sugestões para identificar as Formas de Pagamento: *Sugestões para identificar as Formas de Pagamento: 

$ = Dinheiro P = PIX D = Cartão de Débito $ = Dinheiro P = PIX D = Cartão de Débito

C = Cartão de Crédito Outras: Cheque, Transferências Bancárias C = Cartão de Crédito Outras: Cheque, Transferências Bancárias

Material integrante do e-book Saúde Financeira, desenvolvido Material integrante do e-book Saúde Financeira, desenvolvido

por Fernanda Brum, CFP® e Denise Estrella, CFP® por Fernanda Brum, CFP® e Denise Estrella, CFP®

Anotações dos Gastos Diários Anotações dos Gastos Diários 

____/____/____ ____/____/____

Gastos Diários
Forma de 

Pagamento*
Valor (R$) Gastos Diários

Forma de 

Pagamento*
Valor (R$)

-R$              -R$              

"É anotando que você se nota" "É anotando que você se nota"

*Sugestões para identificar as Formas de Pagamento: *Sugestões para identificar as Formas de Pagamento: 

$ = Dinheiro P = PIX D = Cartão de Débito $ = Dinheiro P = PIX D = Cartão de Débito

C = Cartão de Crédito Outras: Cheque, Transferências Bancárias C = Cartão de Crédito Outras: Cheque, Transferências Bancárias

Material integrante do e-book Saúde Financeira, desenvolvido Material integrante do e-book Saúde Financeira, desenvolvido

por Fernanda Brum, CFP® e Denise Estrella, CFP® por Fernanda Brum, CFP® e Denise Estrella, CFP®

Total dos Gastos Diários Total dos Gastos Diários

Total dos Gastos Diários Total dos Gastos Diários


