
1 

 

UM BREVE OLHAR ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA PARA AS FINANÇAS PESSOAIS 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta e ensina um método eficiente de administrar o dinheiro 

e estabelecer sua remuneração por resultados e não pelas horas trabalhadas. Neste 

artigo, irei mostrar como produzir uma mente de sucesso e evoluir o pleno potencial 

financeiro. A tese é fazer seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você 

trabalha para ele. A ideia é se educar financeiramente, com isso poupar todo e 

qualquer dinheiro, ao invés de gastar. Administrar dinheiro é mais do que enriquecer, 

é a pessoa que você se torna estabelecendo metas e objetivos em busca do seu 

desejo. 

 

Palavras-chave: Administração do dinheiro. Educação financeira. Sucesso. Capital 

intelectual. 

1 Introdução 

O mundo muda e está mudando constantemente, e administrar dinheiro não é 

tarefa fácil. A globalização e as tecnologias cada vez mais fluentes no nosso dia-a-

dia impactam nesse mundo capitalista. Mas será que estamos preparados para tal 

evolução? Somos consumidores assíduos e gastamos sem olhar se realmente há ou 

não necessidade real de consumo. Com tantos equipamentos tecnológicos sendo 

lançados, carros automáticos, imóveis sofisticados, celulares com alto desempenho 
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e outros afins, nosso consumo vai além das necessidades, por isso a educação 

financeira e a forma de administrar o dinheiro é tão obrigatória como não era há 

tempos atrás.   

Controlar dinheiro, não gastá-lo, investir, ter uma vida promissora ou ao invés 

da mediocridade resume no seu modelo de dinheiro instalado no seu subconsciente, 

se ele não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou 

faça terá grande importância. 

2 A importância da Educação Financeira para as Finanças 
Pessoais 

A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Num contexto 

geral ele deve ser acumulado para nos proporcionar liberdade. Pois se temos que 

nos educar financeiramente para saber administrar nosso dinheiro, é claro e óbvio a 

obrigação de acumular o dinheiro. Senão qual o propósito de administrá-lo 

gastando? 

Aprender a importância da educação financeira para as finanças pessoais é 

mudar seus conceitos sobre dinheiro e adotar os hábitos das pessoas bem 

sucedidas. Mude seus costumes, sua forma de agir, o jeito de pensar e fazer com 

que as coisas aconteçam, pois se quer realmente ser rico, haja como um. Porque, e 

para que associar dinheiro a prazer imediato? E seu futuro como fica? 

Ao acumular uma fortuna por um determinado tempo, nesse período o correto 

é deixar de gastar dinheiro, sair ou coisas normais que fazemos no nosso dia-a-dia, 

porém o dever é se policiar a guardá-lo numa proporção maior do que se gasta. 

Pensar e agir como um rico faz toda a diferença, por isso que os ricos pensam de 

um jeito totalmente diferente das outras pessoas. A necessidade de copiar o modo 

de pensar dos ricos, saber aproveitar o dinheiro que têm em suas mãos, é saber 

investir seu dinheiro naquilo que você tem como foco ou objetivo de vida. Vou fazer 

uma analogia com um mecânico e suas ferramentas. Ter as mais modernas 

ferramentas é indispensável para ele, porém ser um mecânico de primeira categoria, 

capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Se 

analisarmos que não basta estar no lugar certo na hora certa. Veremos que tem que 

ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. 
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A vantagem de saber quem é você, como você pensa, quais são as suas 

crenças, quais são os seus hábitos e suas características, qual é a sua opinião 

sobre si próprio, quanta confiança você tem em si mesmo, como é seu 

relacionamento com as pessoas, até que ponto você confia nelas, você realmente 

acredita que merece ter mais dinheiro, qual sua capacidade de agir apesar do medo, 

da preocupação, do incômodo, do desconforto e se você consegue ir em frente 

mesmo quando não está disposto a fazer isso. A partir dessas respostas você 

saberá se tem os requisitos para ao menos tentar o sucesso. O caráter, o 

pensamento e as crenças, são os fatores que determinam o grau de sucesso de 

uma pessoa. Abrir mão dos finais de semana, dias de folga, horas de folga, feriados 

e afins em prol do seu foco e objetivo pelo sucesso, é um grande passo no poder do 

dinheiro e sucesso. 

Enriquecer não é uma tarefa fácil, exige a busca contínua por conhecimentos, 

dedicação e pensamentos com objetivos traçados. A frase do autor T. Haver Eker 

"Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce", 

desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a serem ricas e 

outras destinadas a uma vida de dureza. É claro que se você cresce mentalmente e 

espiritualmente seu patrimônio líquido irá crescer também. Há não perda de tempo e 

a valorização das horas em que você tem livre, ou seja, as horas que fazem a 

diferença em que pessoa você quer ser. Num contexto geral, normalmente a grande 

maioria das pessoas trabalham 08 (oito) horas diárias, dormem 08 (oito) horas por 

dia e restam as 08 (oito) horas que as fazem a diferença. Se forem pessoas 

programadas para o sucesso financeiro ou não, totalizando as 24 (vinte quatro) 

horas do dia. Minha frase é a seguinte: “O poder da mente, o uso das ações e a 

conclusão dos resultados são fatores capazes de desarmar qualquer adversidade* 

(Robson Carvalho de Menezes). 

O sucesso não é acidental. Enriquecer e sentir o poder do dinheiro não é 

somente questão de sorte, é muita dedicação, trabalho e tempo na elaboração 

minuciosa de um extraordinário plano para alcançar metas e objetivos desejados. As 

mudanças dos frutos ajudam na composição para elevar seu grau de sucesso, 

primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes 

deve modificar o que está invisível. É o invisível que produz o visível, algumas 

pessoas dizem que é necessário ver para crer. 
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Vivemos numa sociedade capitalista, onde aquele que tem mais dinheiro e 

poder é aquele mais favorável em todos os fatores. Entre a pobreza e riqueza não 

pode haver acordo. As estradas que levam uma a outra seguem direções opostas. 

Se quisermos riqueza, nos recusemos a aceitar qualquer circunstância que leve à 

pobreza. A palavra ‘“riqueza” é empregada aqui em sentido amplo, significando 

condições financeiras, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida que leva a 

riqueza é o desejo. 

Ouvimos falar de pessoas que desabrocham financeiramente. Entretanto, já 

notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo, ou 

começam aproveitando uma excelente oportunidade e, em seguida, deixam o bolo 

desandar? Mas qual a causa desse problema? Por fora, parece má sorte, economia 

oscilando, um gestor ou sócio desonesto, meu colega de trabalho me passou a 

rasteira, ou tem aqueles que ainda abrem a boca e diz: "Deus não gosta de mim", a 

vida me pregou uma cilada, ou seja, lá o que for. Porém a questão é outra. É por 

esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar preparada para 

lidar com tanto dinheiro, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e esse 

indivíduo acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem 

capacidade interna para conquistar e conservar grandes fortunas ou grandes 

sucessos que a vida lhes proporcione. Pois falando de grandes cargos e grandes 

fortunas, não é fácil de lidar, pois com grandes salários, cargos e fortunas são 

lógicos ter grandes responsabilidades, enfrentar as crescentes dos grandes desafios 

que a fortuna e o sucesso trazem. É um fator primordial no qual estas pessoas 

incapazes de superar esses desafios, que elas não enriquecem. 

Um exemplo prático e fácil são aqueles que ganham nas loterias, quantos de 

nós não já assistimos diversas entrevistas e reportagens sobre ganhadores de 

loterias que em pouco tempo voltam ao seu estado financeiro original? Isto relata 

que, essas pessoas voltam ao seu estado financeiro original por não conseguirem 

ter a quantidade de dinheiro com o qual conseguem lidar com mais facilidade. No 

caso de enriquecer pelo próprio esforço, ocorre exatamente ao contrário. Observe 

que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em 

pouco tempo. É claro que há também alguns casos, os quais apresentam problemas 

de saúde, transtornos mentais, entram em depressão e etc. Citando a história de 

Donald Trump, ele é um ótimo exemplo. Rico, bilionário e muito bem sucedido no 



5 

 

mundo corporativo e dos negócios. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada 

centavo. Dois anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. 

Explicitando, é simples. Bilionários como ele e o brasileiro Eike Batista, 

podem perder todo dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais 

importante do seu sucesso: potencial milionário ou mente milionária. Trump, por 

exemplo, é um bilionário e tem a mente trabalhada para ser como um. Perceba que 

ele nunca poderia ser apenas um milionário. Ele se sentiria inferior, acabado, 

arrasado... Fracassado financeiramente. Isso acontece porque o  "termostato" 

(equipamento de controle) financeiro desse empresário está regulado para produzir 

bilhões, e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado 

para gerar milhares, e não milhões outros tendem a gerar algumas centenas. 

Finalmente, existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a 

funcionar abaixo de zero (elas estão congelando e nem sabem por que). 

Alguns podem estar pensando, é fácil citar esses exemplos, eles são muito 

ricos, outros pensam: vem viver minha vida, e verás. É fácil falar, a vida do vizinho é 

sempre melhor...! 

Vivemos nesse mundo do dinheiro, mundo dos negócios, mundo dos 

gigantes, onde cada vez mais a tecnologia, a capacitação pessoal, a habilidade de 

pensar e agir são mais obrigatórios para ter sucesso. A realidade é que a maior 

parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, e com isso, não são bem 

sucedidas. Já ouvimos falar que a grande maioria das pessoas só usa 20% do seu 

cérebro, restando 80% disponível para utilização. O que não ocorre. O motivo é 

simples. As pessoas, na maioria, agem de forma inconsciente. Quase dormem no 

ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseadas somente no que 

veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Escolher maneiras de pensar que 

os seja favorável ou não ao seu sucesso, é o que vai definir seu futuro quanto a ter 

dinheiro ou não.  

A intenção não é de menosprezar quem disponibiliza de poucos recursos 

financeiros e nem achar os ricos melhores do que ninguém. Eles apenas têm mais 

dinheiro.  Dentro da área do dinheiro, surge, silenciosamente, uma geração de 

pessoas utilizando mais de 20% do seu cérebro para alcançar seus objetivos, 
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alavancando seu pleno potencial financeiro ao máximo. São pessoas motivadas, 

movidas e objetivadas ao desejo do sucesso.  

Relatar sobre o dinheiro dos ricos, ou de pessoas que vivem em dificuldades 

financeiras, ou aqueles que vivem uma vida apenas satisfatória, é estar se referindo 

apenas à “mentalidade”, forma de pensar e agir.  O trabalho mental pode ser feito da 

maneira de pensar que lhe conduz a ações, e consequentemente a resultados. 

Então observemos que se inicia pelo pensamento, porém a uma série de fatores a 

seguir. 

Então explanar seu cérebro e subconsciente é o objetivo para com isso 

trabalhar os pensamentos, somente eles. Destacar a diferença entre as 

mentalidades, para que se entenda que realmente há diferenças no modo de 

pensar, agir e ações. Criar ambientes é bem mais fácil do que viver a real situação. 

Palavras já dominantes do subconsciente, porque aqueles que têm a oportunidade 

de enriquecer ou pelo menos ter uma vida confortavelmente rica, não os fazem.  

A questão é se cada um esta ou não preparado para fazer e ter uma vida 

confortável e de sucesso ou não. Porém as adversidades impedem as pessoas de 

almejarem algo a mais, se tornando limitadas quando se trata de produzir mais para 

ter mais. 

A sociedade na grande maioria lamenta por não terem o emprego dos 

sonhos, o salário desejado, ou até de serem grandes empresários. Por outro lado 

alguns não enxergam a oportunidade na sua frente, simplesmente dizendo “me 

agarre, estou aqui”. Outros caem na rotina costumeira e diz simplesmente, “para que 

tanto dinheiro”, “porque trabalhar e estudar tanto”. Não há dificuldade alguma de 

pensar em um dia ter uma Ferrari ao invés de ficar com o fusquinha, porém primeiro 

é necessário traçar um plano de vida, depois traçar metas em curto prazo, logo após 

partir para ação, se apegar a coisas que o levará ao seu objetivo, se desapegar das 

atitudes costumeiras, sonhar e executar algo que está ao seu alcance e por fim, 

obter o resultado. Com a primeira conquista do planejamento realizado, não parar! 

Nunca parar! Começar a planejar tudo novamente, desta vez fazendo um plano em 

curto prazo, e ousar traçando um maior em longo prazo. 

Mediante a concorrência por melhores cargos, profissional cada vez mais 

capacitado e organizações mais exigentes, para almejar dinheiro e sucesso, os que 
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realmente estiverem preparados para as dificuldades e a separação das atividades 

costumeiras, em prol do sucesso. Para isto, abrir mão da ideia de que está certo e 

deixar de fazer as coisas do seu modo, é aceitar que sua forma de agir fez com que 

você chegasse à situação em que se encontra hoje. 

Concordar e acreditar que a situação financeira já é confortável ou favorável e 

estar de bom tamanho, é responsabilidade de cada um, afinal ditamos o nosso 

modelo de dinheiro. Tudo depende do modelo de dinheiro, esse modelo dirá quais 

as metas a alcançar e objetivos a concretizar. 

Para ousar um pouco mais, talvez seja hora de mudar alguns hábitos e 

atitudes costumeiras, e desenvolver um ambiente economicamente favorável ao 

sucesso, sem gastos excessivos, com controle financeiro, educando as finanças e 

administrando bem o dinheiro. O mundo do dinheiro é impactante e profundo. Com 

clareza e economia as pessoas podem se proporcionar mudanças reais, para 

mundos reais, a fim de serem pessoas reais de sucesso. 

É natural dos seres humanos serem consumistas compulsivos, não se 

controlarem e caírem nas tentações das promoções e vitrines de shopping, lojas, 

supermercados e outros afins. 

Existe uma série de pessoas com endividamentos e estilo de vida de todo 

tipo, alguns devem o que chamamos de normal, outros médios, e algumas dívidas 

maiores. Lamentável que seja a classe mais baixa com o mais alto índice de 

endividamentos, segundo os dados estatísticos. Um fator que contribui para isso é a 

falta de educação financeira nas escolas e faculdades, pois são poucas que 

lecionam matérias com fim de educar as pessoas quanto às tentações das compras. 

Ensinar as crianças e jovens desde a escola até as faculdades o significado do 

dinheiro, o valor do dinheiro, a busca pelo sucesso e espaço no mercado e o poder 

do dinheiro no mercado global.    

A fórmula para o sucesso não é algo mágico, mas sim algo que nasce a partir 

do momento que o indivíduo tem um plano definido, sabe e aprende como segui-lo, 

como fazer, o que precisa fazer para chegar ao objetivo do plano, estabelecimento 

de metas, o desejo ardente em busca do sucesso e comprometimento na realização 

do seu plano. A maioria das pessoas entende que somos criaturas de hábitos. Mas o 

que devem entender, é que existem dois tipos de hábitos: “os de fazer e os de não 
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fazer”. Tudo que não estamos fazendo agora é porque temos um sério costume de 

não fazer. E a única maneira de mudar esse costume ou hábito costumeiro é fazer, 

ou seja, faça acontecer. 

Ler é ótimo, abre a mente, cria o hábito de exercitar o cérebro, as 

engrenagens não travam, mas se somente ficar na teoria, continua na mesma. Se 

somente ler fosse a fórmula mágica do sucesso e riqueza, séria fácil. A grande 

proeza que se formula em torno do dinheiro e sucesso, não é nada fácil, se fosse 

fácil muitos dos que só utilizam os 20% do seu cérebro estariam ricos. Porém para 

alcançar tal proeza e se destacar na busca pelo sucesso, é necessário buscar a 

leitura, aprendizado constante, capacitação, especialização e aumento da network 

com pessoas de sucesso. Não esperar cair do céu, é um ditado bíblico antigo, 

lembremos: Deus disse, “faça-os que eu te ajudarei”. 

As pessoas ricas e de sucesso normalmente dizem assim: “eu crio a minha 

própria vida”. As pessoas de mentalidade pobre dizem: “na minha vida, as coisas 

acontecem”. Se a intenção é querer realmente enriquecer, acreditando nisso, acima 

de tudo, fazendo tudo que estar ao alcance para chegar ao seu pleno potencial 

financeiro.  Então o individuo é movido a metas e objetivos, tem um foco na vida, 

sonha, pensa, executa e observa os resultados. Esse ser humano passou das 

atitudes costumeiras para reprogramação mental. 

O ser humano precisa aprender e acreditar que é ele, e só ele, somente ele e 

nada mais é o responsável por estar onde estar hoje, que só ele pode lhe dar as 

conquistas, as realizações, pois estabelecemos nosso modelo de dinheiro e a partir 

dele focamos no nosso objetivo. Diremos se quereremos ser um empresário, um 

funcionário público, um executivo, um colaborador médio ou um assalariado. 

Consciente ou inconscientemente sempre trata de nós. Basta saber, se estar apto 

para suportar as “pressões das grandes fortunas, dos grandes cargos”, ou se 

somente suporta um dinheiro confortável, ou então não suporta pressão nenhuma e 

permanecerá no mínimo potencial financeiro, muitas vezes dizendo: “eu sou a 

vítima”, “meu chefe não gosta de mim”, “pobre de mim”. 

Projetando o Poder do Dinheiro não posso deixar de explicitar o valor do 

capital intelectual na projeção da conquista e do saber sobre o dinheiro. Hoje em dia, 

as empresas buscam ainda mais aqueles profissionais de destaque. Contudo, para 
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se destacar seu capital intelectual prevalece.  O valor de uma empresa não reside 

apenas na estrutura de concreto, estoques ou qualquer outro ativo fixo. Outro ativo 

intangível agrega valor às empresas. Embora pareça novo como teoria o capital 

intelectual, na prática, existe há anos. Sempre esteve presente na diferença entre o 

valor contábil de uma empresa e seu valor de mercado. 

O que é capital intelectual? Não se trata de uma definição fácil! É a 

capacidade intelectual coletiva ou o conhecimento compartilhado de uma força de 

trabalho que pode ser utilizado para criar valor. 

O capital intelectual é um ativo, e nisso não difere dos outros recursos à 

produção, porém está dotado de intangibilidade. Para melhor compreendermos esse 

assunto, trouxe um texto de EDVINSSON e MALONE que retratam bem esse 

assunto. Em seu livro “Capital Intelectual”, EDVINSSON e MALONE, comparam o 

Capital Intelectual a uma árvore (1998: p.28).  [...] as partes visíveis da árvore, 

tronco, galhos e folhas, representam a empresa conforme é conhecida pelo mercado 

e expressa pelo processo contábil. Os frutos produzidos por essa árvore 

representam os lucros e os produtos da empresa. As raízes, massa que está 

debaixo da superfície, representam o valor oculto, nem sempre relatado pela 

contabilidade. Para que a árvore floresça e produza bons frutos, ela precisa ser 

alimentada por raízes fortes e sadias [...]. 

O que é capital intelectual? Vamos entender ainda melhor, sobre a linha dos 

três aspectos. 

 Capital humano: conhecimento, experiência, poder de inovação, 

habilidades e competências dos empregados. Inclui também os valores, a cultura e a 

filosofia da empresa. 

 Capital do Cliente: ligação entre o aumento da satisfação do cliente e 

melhores resultados financeiros. Clientes satisfeitos exibem pelo menos três 

características mensuráveis: lealdade, maior volume de negócios e 

inconceptibilidade ao poder de persuasão de seus rivais (tolerância de preço). 

 Capital estrutural: os sistemas de informação, o software, os bancos de 

dados, as patentes, as marcas registradas e todo o resto da  capacidade 

organizacional que apoia a produtividade do capital humano. 

Como se forma o capital intelectual? 
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 A partir do compartilhamento dos conhecimentos individuais para 

formação do conhecimento organizacional; 

 Da captura e formalização do conhecimento e utilização do mesmo 

para geração de valor; 

Conhecimento é e pode ser definido como a capacidade das pessoas de 

desempenhar nas empresas as mais diversas tarefas projetadas para criar valor que 

as envolvem. 

Não há vantagem competitiva sustentável senão através: 

 Do que a empresa sabe; 

 De como consegue utilizar o que sabe; 

 Da rapidez com a qual aprende algo novo; 

Capital intelectual é de suma importância para a sobrevivência da 

organização e fundamental para seu desenvolvimento. Imaginemos que certa 

empresa não possui colaboradores desenvolvidos e comprometidos com o 

crescimento da organização e seu crescimento pessoal e profissional. Uma 

organização dessa linha está a cada dia seguindo a lei da “entropia”, ou seja, todo 

sistema caminha para seu fim. Hoje o mundo é rápido e globalizado, portanto não há 

evolução sem a busca por aprendizados e não há como obter sucesso por longo 

tempo. 

Tendências sobre o assunto: 

 A ascensão do capital intelectual é inevitável; 

 Não se trata de modismo, porém ainda existe um longo caminho a ser 

percorrido; 

 Necessidade de valorizar as contribuições das pessoas através do 

incentivo à participação com ideias e sugestões; 

 Atração e retenção de talentos - os processos de seleção deverão ser 

cada vez mais focados na contratação de pessoas questionadoras, entusiasmadas, 

que saibam trabalhar em equipe e que busquem o auto- desenvolvimento. 

Importância do trabalho - todos na organização serão importantes para 

alcançar o objetivo final (construir um avião no lugar de apertar um parafuso); 
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promover a comunicação aberta e transparente em todos os níveis; aumento do 

contato face a face envolvendo todos os níveis hierárquicos - as reuniões serão 

cada vez mais fundamentais para se criar ambiente de confiança onde as pessoas 

se sentem seguras, parte de um mesmo time e dispostas para compartilhar o seu 

conhecimento; 

 Equilíbrio entre a informalidade com a formalidade – a formação de 

capital intelectual exige ambientes criativos e informais, mas exige também 

formalidade na criação da memória organizacional! 

 Valorização do conhecimento -  Interagir com o mercado, enriquecer o 

conhecimento profissional e conquistar clientes é a principal tarefa das empresas 

para se mantiver vivas no mercado competitivo - Entender para atender o mercado; 

 Promover aprendizagem organizacional e a disseminação do 

conhecimento. 

 Apropriar as soluções de Tecnologia da Informação voltadas para 

agregar valor à utilização do capital intelectual da empresa; 

Segundo Pfeffer especialista em Gestão de pessoal, comportamento 

organizacional, descreve sobre o assunto: Obter vantagem competitiva por meio da 

gestão de pessoas envolve, segundo o que preconiza Pfeffer (1994), a alteração da 

maneira de se pensar a força de trabalho.  Significa ver a força de trabalho como 

fonte de vantagem estratégica e não apenas como um custo a ser minimizado ou 

evitado.  As organizações “que adotam esta perspectiva diferente, quase sempre 

conseguem superar e ultrapassar satisfatoriamente seus rivais” (p.17). Aqueles que 

enxergarem a educação no presente como fonte para alcançar o sucesso desejado, 

serão os vitoriosos do amanhã. 

As empresas que investirem e incentivarem o crescimento intelectual dos 

seus colaboradores terá sucesso longo, as que não priorizarem a capacidade 

intelectual como fonte sustentável de crescimento organizacional, estarão 

caminhando para seu fim* (Robson Carvalho de Menezes). 

Controlar ou administrar uso do próprio dinheiro não é uma tarefa simples. 

Seja para pessoa física ou jurídica. Porém cuidar bem das finanças traz além de paz 

de espírito um comprometimento de poder do dinheiro. Você controla seu dinheiro e 

não o seu dinheiro lhe controla. 
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 Contudo saber se administra bem ou mal seu dinheiro é tão importante.  Por 

isso explanar o bom uso do dinheiro, é saber o poder do dinheiro. 

Tornou-se hábito e normal dizermos que a economia está em alta, que 

reajustes são vistos todos os dias, o salário mínimo é péssimo e outros mais. Com 

isso fica até difícil e complicado a dissertação sobre o dinheiro, pois dizer as 

pessoas para não gastarem dinheiro é como dizer para pararem de ter prazer. Pois 

gastar dinheiro é uma necessidade que temos. 

A tradição de culturas diferentes, pessoas de diversas classes sociais, 

ambientes diferentes e um contexto geral no que se resume em dinheiro. 

Reformulado esses pensamentos, teses, diferentes conceitos e hábitos de como 

usar dinheiro, investi-lo e gastá-lo que sistematizo a economia antiga diferente da 

economia atual. Disserto e sou adepto a seguinte frase: Pensamentos te levam a 

sonhos, os sonhos conduzem a sentimentos, que os conduzem a ações e essas 

ações te levam a resultados* (Robson Carvalho de Menezes). 

Com essa frase em mente, é o começo de um dos conceitos sobre o tema. 

Onde se inicia as coisas? No pensamento é claro! Espanta-nos em dizer que esse 

mecanismo é à base de nossas vidas, mas há pessoas que não fazem nem idéia de 

como ele funciona. Observemos que nossa mente é como um arquivo do 

computador que temos em casa ou no escritório, e nos ajuda em nossa 

sobrevivência. Vejamos como é fácil de entender. A cada situação acontecida você 

recorre a seus arquivos (sua mente). Dar-se um exemplo de uma situação 

financeira. Você irá diretamente aos seus arquivos ou pastas que tem finanças, e 

com base neles, você resolve o problema. Nossas decisões fundamentam-se 

naquilo que parece ser lógico, ou está ao seu alcance. Muitas vezes que 

acreditamos somente poder chegar até esse nível. 

Para poder ter um bom uso do dinheiro e saber a importância da educação 

financeira empregada a esse tema, é preciso ter conceitos definidos nos seus 

arquivos do cérebro para utilizá-los quando necessário. Nossa MENTE nos dirá o 

que fazer com o dinheiro, a partir de seus condicionamentos estudados. 

É fácil dizer a qualquer um que invista seu dinheiro, aplique em ações que 

gerem resultados, aplique na poupança, invista em você e outros mais. Mas o que 

prevalece é se nós realmente estamos ou não condicionados a fazer determinadas 
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ações para colher resultados positivos com o dinheiro. Ou seja, se a mente está 

altamente preparada para suportar desafios ou deixar de ter e viver com os supostos 

prazeres que acreditamos ser necessário para a nossa vida. Essa é tarefa mais 

difícil para se lidar. É a de se livrar do visível e buscar as soluções no invisível, como 

diz o autor T. Haver Eker “seu mundo interior cria seu mundo exterior”. Um exemplo 

prático e mais comum da situação é a seguinte: uma garota está no Shopping 

Center e vê uma bolsa vermelha com 35% de desconto. Ela se dirige imediatamente 

aos seus arquivos e pastas em sua mente e pergunta: “devo comprar” em segundos 

tudo se processa: você anda procurando uma bolsa vermelha para combinar com 

aquele sapato comprado na semana passada. E olhe está na promoção, e tem o 

tamanho perfeito para você. Na mente dessa garota, essa compra faz todo o sentido 

o qual ela deseja. Ela quer a bolsa, acredita que precisa dela, e ainda por cima, 

acredita que aquilo é um ótimo negócio. No entanto em nenhum momento a sua 

mente encontrou e buscou o seguinte pensamento: “poxa que bolsa linda, que 

descontão, mas comprei o sapato na semana passada, e estou com um débito 

imenso no cartão de crédito, não vou comprar”. 

E o motivo por que ela não se deparou com essa informação? Porque esse 

dado não está em nenhum arquivo da mente dela, ou seja, isso não lhe foi 

trabalhado. O trabalho citado é o de programação mental para a educação financeira 

rumo ao poder do dinheiro. Trabalhar o sucesso financeiro, trabalhar seu modelo de 

dinheiro. 

Em grande maioria, as pessoas tendem a gastar mais do que ganham, e não 

se preocuparem em ser financeiramente livres, mas sim em viverem no limite 

financeiro, ou até mesmo no negativo financeiro. 

O ensino da educação financeira não aplicada em escolas ou faculdades é 

simples: “quando estivermos devendo, evite comprar.” Imagine que se a garota 

simbolizada no texto citado tivesse esse arquivo programado, ela não teria feito a 

compra, ou seja, em sua mente esse arquivo não existe. Percebendo que só existem 

arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, essas serão as únicas opções a sua 

disposição. Porém esses arquivos gravados no cérebro sendo descoberto, o 

propósito são de eliminá-los o quanto antes, ao ponto de não ser percebido somente 

quando sua conta bancária estiver na falência.  
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Aqueles que devem muito e não conseguem sair das dívidas, devem procurar 

se ré estabilizar o mais rápido possível ou procurar a ajuda de um especialista, pois 

as dívidas costumam desnortear as pessoas, causando angústias, traumas, 

depressões, más comportamento, baixa produção, falta de desenvolvimento e 

stress. Não gastar mais do que ganha. Independentemente do valor do seu salário, 

se você gastar mais do que recebe, sempre estará devendo e nunca poderá 

economizar. É importante fazer um orçamento e respeitá-lo.  

Especialistas em Economia e Finanças advertem sempre: fazer um fluxo de 

caixa e não gastar dinheiro, mas sim investi-lo. Se você tem dívidas, pague-as o 

mais rápido possível. Não deixe que elas se acumulem. Se você usa cartão de 

crédito, pague sempre o total da conta. Os juros de financiamento do saldo devedor 

costumam ser muito altos. Economizar, pelo menos, uma pequena quantia todos os 

meses. Especialistas recomendam guardar, no mínimo, 10% da renda. Abrir uma 

conta poupança em um banco e transferir para essa conta mensalmente a quantia 

que decidir economizar é um ótimo começo de educação financeira e o domínio no 

poder do dinheiro, assim torna o hábito de não "contar" com esse dinheiro, ou seja, o 

não gastá-lo ou economizá-lo. Criar uma reserva para emergências. Antes de 

pensar em aplicações de médio e longo prazo, é preciso contar com uma poupança 

que cubra, pelo menos, seis meses do orçamento, por conta de situações 

inesperadas.  

Informar-se sobre investimentos financeiros, ler sobre assuntos relacionados 

a economizar dinheiro na internet ou em revistas e livros, procurar cursos, palestras 

e participar de seminários com o objetivo e tema focado no ensinamento da 

educação financeira e poder do dinheiro dará um discernimento sobre o assunto. 

Assim terá como tomar decisões ponderadas e objetivas ao discutir suas decisões 

com corretores de seguros, gerentes de bancos ou outras entidades. E o principal, 

terá realmente o Poder do Dinheiro em suas mãos.  

Planejar metas financeiras, criar o seu próprio "plano de negócios", como se 

fosse uma empresa. Começar, o mais cedo possível, a contribuir para um futuro 

promissor é a melhor opção, pois a oferta está aberta para ser escolhida.  

Administrar dinheiro não é tarefa fácil, dominar o Poder do Dinheiro nas mãos é 

quase que impossível para algumas pessoas. No entanto sigo a seguinte frase: 
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Todo mundo pode dominar o dinheiro. Mas nem todo mundo tem talento para 

dominá-lo. Mas há talento suficiente para quem quer ter o poder do dinheiro em suas 

mãos* (Robson Carvalho de Menezes). 

Alguns especialistas acreditam que investimentos ou um plano de previdência 

privada para garantir uma vida confortável após a aposentadoria são uma ótima 

opção para investir e administrar o dinheiro. Poder aderir ao plano oferecido pela 

empresa onde trabalha ou fazer um programa individual de investimentos 

exclusivamente com esse objetivo também é uma boa opção.  

O importante é não deixar as suas reservas paradas, mas sim aplicá-las para 

obter rendimentos e se proteger da inflação. O único que ganha com dinheiro parado 

na conta corrente é o banco, pois ele terá o poder do seu dinheiro nas mãos e ações 

dele, e o multiplicará sem com que a pessoa não tenha retorno algum sobre o valor 

corrigido. 

O modo normal de pensar resultará numa ação bem sucedida da mesma 

forma que o modo de agir junto a ação resultará em seu sucesso financeiro. Abrir a 

mente para como aprender a importância da educação financeira nas finanças 

pessoais, a controlar dinheiro e educar-se financeiramente e suas respectivas áreas 

afins como ganhar dinheiro, como ter sucesso financeiro, administrar o dinheiro, 

educação financeira, almejar seu pleno potencial financeiro, programação metal 

sobre dinheiro, capital intelectual dentre outros é uma evolução na sociedade.  

O texto abaixo é a forma real para digerir e saber o sentido do poder do 

dinheiro. 

Dominar os segmentos do dinheiro é ter além das contas em dias, mas sim 

ter um potencial a frente dos outros, pensamentos e ideias trabalhando 

constantemente na mente, rondando e vagando seu cérebro esperando à hora de 

serem usados. É como estar satisfeito quando olhar os números na conta bancária, 

mas não se satisfazer a ponto de parar de produzir somente por achar que está em 

uma situação mais favorável que os outros.  É olhar para frente com visão futurística 

e ver que há centenas de pessoas a sua frente, é enxergar que o mundo mudou e 

muda constantemente e você tem que acompanhar, é ser ambicioso, mas uma 

ambição saudável na qual só irá cobrar a si mesmo pela busca ao sucesso. É dizer 

que o tempo nunca será um conceito muito útil, e sim apenas números em um 
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relógio que não tem a menor função, mas sim a informação é o bem mais 

importante. É ter a ideia, mover-se a metas e objetivos, não desperdiçar tempo, 

investir dias e noites, investir no trabalho em prol do objetivo. É viver, respirar e 

comer seu objetivo criado* (Robson Carvalho de Menezes). 

Mediante os estudos que faço sobre a mente humana relacionada a dinheiro, 

compreendo que o “cérebro e riqueza” andam juntos. Como essa junção pode se 

tornar abundância na posse de dinheiro. O problema maior está em convencer as 

pessoas a utilizarem o que tem de melhor e saber unir esses dois fatores. Com essa 

junção nasce a fórmula do sucesso. 

Como já citado, a mente programa o sucesso, os pensamentos levam a ações 

e consequentemente a resultados.  

Mas de onde vêm esses arquivos, esses pensamentos, esse impulso ao tão 

sonhado e desejado sucesso? Vem do cérebro. O cérebro é o principal órgão e 

centro do sistema nervoso em todos os animais vertebrados, e em muitos 

invertebrados. Nos vertebrados o cérebro localiza-se na cabeça protegido pelo 

crânio, próximo aos aparatos sensoriais primários: visão, audição, equilíbrio, 

paladar, e olfato. Os cérebros podem ser extremamente complexos. O cérebro 

humano contém cerca de 100 bilhões de neurônios, ligados por mais de 10.000 

conexões sinápticas cada. Esses neurônios comunicam-se por meio de fibras 

protoplasmáticas chamadas axônio, que conduzem pulsos em sinais chamados 

potencial de ação para partes distantes do cérebro e do corpo e as encaminham 

para serem recebidas por células específicas – pt.wikipedia.org/wiki/Cérebro”. 

De um ponto de vista filosófico, pode-se dizer que a função mais importante 

do cérebro é servir como estrutura física subjacente da mente. Do ponto de vista 

biológico, entretanto, a função mais importante do cérebro é a de gerador de 

comportamentos que promovam o bem-estar de um animal. O cérebro controla o 

comportamento, seja ativando músculos, seja causando a secreção de substâncias 

químicas, como os hormônios. Apesar do rápido avanço científico, muito do 

funcionamento do cérebro continua um mistério. As operações individuais de 

neurônios e sinapses hoje são compreendidas com detalhamento considerável, mas 

o modo como eles cooperam em grupos de milhares ou milhões tem sido difícil de 

decifrar. Métodos de observação como registros de EEG e imageamento funcional 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Invertebrados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A2nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_postural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olfato
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinapse_(neur%C3%B3nio)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_a%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletroencefalograma
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuroimaging&action=edit&redlink=1
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cerebral mostram que as operações cerebrais são altamente organizadas, mas 

estes métodos não têm resolução suficiente para revelar a atividade de neurônios 

individualmente. Assim, mesmo os princípios mais fundamentais das redes de 

computação neural podem ficar, em grande medida, a serem descobertos por 

futuros pesquisadores. [4] – “pt.wikipedia.org/wiki/Cérebro”. 

Percebe-se a tão importância que tem esse órgão (cérebro), se utilizado em 

prol de um objetivo, neste caso relacionado a dinheiro. É claro que todo e qualquer 

cidadão poderá ter em suas mãos o Poder do Dinheiro.  Relacionado à riqueza, 

vejamos o que a Wikipédia tem para explicitar. 

Riqueza é a situação referente à abundância na posse de dinheiro e 

propriedades móveis, imóveis e semoventes; o contrário de pobreza. Também se 

aplica à condição de alguém ter em abundância um determinado bem de valor. Rica 

é a pessoa que acumulou substancial riqueza em relação à sociedade na qual vive. 

“pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza”. 

Com isso é criado um conceito sobre esses aspectos fundamentais 

relacionados ao tema descrito, no qual é notável a tamanha importância de uma 

mente altamente programada e educada economicamente quando se trata de obter 

o controle do dinheiro ou o “Poder do Dinheiro” tema do artigo. Não só tratando-se 

de dinheiro mais em outros aspectos como ser o melhor aluno na faculdade, 

escrever um livro, o melhor mecânico, piloto de avião dentre outros. O cérebro e a 

mente movem ações objetivadas dentro do que se é programado e enviado para 

nossos arquivos dentro desse órgão, é claro que se enviado somente um propósito, 

meta ou foco será construído o caminho para que se alcance esse objetivo e se 

enviado arquivos que atrapalhem o foco, logicamente o objetivo não será alcançado 

facilmente ou às vezes nem iniciado. 

Observamos que nosso cérebro do ponto de vista filosófico, o fator mais 

importante é a mente, do biológico é o gerador de comportamento. E mesmo com o 

avanço cientifico o cérebro ainda é um mistério. Tratando-se da riqueza é simples. É 

abundância de posse. 

Quando uma determinada pessoa não estiver conseguindo obter o sucesso 

ou riqueza que deseja, talvez seja porque lá no seu subconsciente está pessoa não 

almeja isso de verdade. Observando que nosso cérebro trabalha com medo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semovente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza


18 

 

consequentemente é possível o ser humano trabalhar esse medo! As pessoas têm 

medo ou se sentem ameaçadas por terem de ganhar grandes fortunas, e 

logicamente administrar mais dinheiros ou até mesmo de usar seu pleno potencial 

que tem dentro de si. Na grande maioria se sentem avessos a atividades que 

mobilizem esforços físicos ou mentais. De modo que lhe é conveniente direcionar a 

sua vida a fins que não envolvam maiores esforços. 

No que se trata de dinheiro, é obvio que as pessoas querem ter, porém é fato 

de que na maioria o chamado “fazer acontecer” em busca desse objetivo ou quantia 

de dinheiro pré-estabelecida não são para todos. Explicando ainda mais essa 

questão, observa-se o comprometimento em seu conceito mais claro e amplo em 

busca de um ideal e percebe-se o quanto alguns se escondem atrás de desculpas e 

o quanto lamentam por não programarem metas e estabelecerem objetivos para 

suas vidas. 

O querer ser economicamente livre e o dizer que irá dominar a educação 

financeira pessoal e obter formas ou níveis mais fáceis, pois é falado da boca para 

fora. O segundo estágio é o mais avançado: “pegarei tudo que vier a mim a favor do 

dinheiro e controlarei minhas finanças”, porém nem sempre “querer é poder”, e não 

basta só querer, pois querer não é “ter”. O terceiro estágio é mais complexo: farei 

tudo que estiver ao meu alcance e me comprometerei a ser financeiramente livre e 

dominar o poder do dinheiro. Veja que esse é o mais completo, pois lhe compromete 

a ser financeiramente livre e dominar o poder do dinheiro.  

O conceito de comprometimento segundo Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa é Apto de comprometer-se, Responsabilidade de pessoa comprometida. 

Obrigar por compromisso. Tornar responsável, empenhar, obrigar-se, 

responsabilizar-se. http://www.priberam.pt/dlpo/. 

As pessoas de sucesso e objetivadas são comprometidos com aquilo que 

eles têm como objetivo. Quando dizemos, estou “comprometido a dominar a 

educação financeira pessoal”, isso leva seu cérebro a buscar e comprometer-se a 

rotinas de sucesso, deixando de lado tudo que lhe atrapalhe para conclusão do 

objetivo, como também atitudes costumeiras que não te levaram ao pleno sucesso e 

riqueza. Observa-se que esse caminho não tem freio, nem desculpas, somente foco 

e dedicação 100% para almejar o que queres. Seu cérebro trabalha para isso, suas 

http://www.priberam.pt/dlpo/
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atitudes são em prol do objetivo, seus costumes são moldados, e o indivíduo se 

torna uma pessoa programada e condicionada para o sucesso. Vejamos que seja a 

partir de nossa mente ou do nosso comportamento, o que trará ao indivíduo o tão 

sonhado sucesso financeiro ou o dinheiro em abundância é unicamente seu cérebro 

e suas atitudes condicionadas por ele. Pois é o cérebro que conduz e proporciona 

uma direção e guia aos pensamentos, as ações e aos resultados. 

3  Conclusão 

Face ao exposto, a modernização do mundo globalizado e capitalista, onde as 

pessoas devem ainda mais abrir seus olhos e enxergarem que o dinheiro domina e 

circula o mundo. A tecnologia avança constantemente e custa caro. 

Procurei apresentar neste artigo um breve estudo, análise e reflexões sobre o 

que devemos fazer para construir uma vida ou carreira de sucesso e sermos 

financeiramente livres.  Apresentei a mente como principal fator a ser programado 

em busca do sucesso e explicitei para aqueles que querem e possui um objetivo de 

dominarem a técnica do poder do dinheiro, a saída do mundo visível, focando 

naquilo que o levará ao seu objetivo, o que precisa ter, ser ou fazer para alcançar 

seu objetivo do sucesso. 

Relatei os passos rumo ao pleno potencial para que fosse captada bem a 

mensagem. Vale lembrar que meu propósito e objetivo é justamente ser um 

facilitador de conhecimentos e técnicas sobre o dinheiro. Conhecer a si mesmo, 

saber o valor do dinheiro, conhecer seu próprio modelo de dinheiro, suas limitações 

para o dinheiro, educar suas finanças e alavancar seu pleno potencial financeiro. 

Enfim, se você quiser se dar bem de verdade, fizer sucesso de verdade, terá 

que viver e respirar seu projeto. A cada minuto, a cada dia* (Robson Carvalho de 

Menezes). 
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ABSTRACT 

 

This article presents and teaches an effective method to manage money and 

establish their results and not pay for the hours worked. In this article, Robson shows 

you how to produce a successful mind and develop the full financial potential. The 

thesis is to make your money work for you as you work for it. The idea is to educate 

yourself financially, thereby saving any money, or rather than spend. Managing 

money is more than rich, is the person you become established goals and objectives 

in pursuit of his desire. 

 

Keywords: Money management. Financial education. Success. Intellectual Capital. 
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