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RESUMO 

 

Este artigo aborda a necessidade da educação financeira para um melhor planejamento de 

vida, tanto em relação á aposentadoria com o número total de anos de trabalho decorridos quanto 

à independência financeira. O foco do artigo são os aspectos psicológicos do indivíduo, o qual, 

através de uma modificação de crenças, poderá desenvolver-se financeiramente e não necessitará 

do trabalho como gerador de renda, criando maior liberdade em sua tomada de decisões sobre 

questões laborais, familiares, atividades sociais, esportivas, além da convivência com amigos e 

familiares. Foram relacionados estudos publicados por psicólogos que utilizam a abordagem 

cognitiva e social, educadores financeiros e  profissionais que convivem dentro do mercado de 

ativos financeiros e passam sua vasta experiência de anos aos leitores. O objetivo do artigo é ajudar 

o indivíduo a ampliar sua visão financeira e fazer com que o estudo dentro dessa área torne mais 

racional o uso e o pensamento sobre o dinheiro, ampliando sua autonomia nesse setor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao mesmo tempo em que a expectativa de vida em nossa população aumenta, ocorre uma 

diminuição na renda da pessoa quando esta se aposenta. Essa diminuição faz com que ocorra um 

declínio na vida financeira e pessoal do aposentado. Notamos que, quanto maior é a idade do brasileiro, 

menor é seu ganho recebido pelo tempo de contribuição. Aliado á isso, a idade da pessoa faz com que 

seus gastos sejam maiores com saúde, mostrando que é essencial que o aposentado possua formas de 

sustentar seu padrão de vida após o trabalho com possível elevação de renda para maiores gastos. 

De acordo com Cardoso (2007), o número de idosos será superior a trinta milhões de pessoas. 

Esses números preocupam, pois como uma maior parte da população viverá mais, receberão a 

aposentadoria por mais anos, o que demandará mais dinheiro da população aos cofres da Previdência 

Social. Porém, com o desemprego e altos índices de informalidade, além do aumento do número de 

idosos, há menos pessoas contribuindo para sustentar essa pirâmide, o que causará um caos na 

Previdência e restringirá os benefícios distribuídos. 

O gráfico abaixo referente ás projeções do IBGE  ajuda-nos á refletir sobre como está sendo o 

processo de envelhecimento no Brasil. Em 2050, teremos dificuldade em manter a base da pirâmide 

trabalhando para sustentar os mais idosos, o que pode causar um colapso do sistema de previdência 

pública do INSS no Brasil. Podemos concluir que, caso a pessoa dependa de Previdência Social e esta 

não mude sua forma de lidar com essa questão, passará por sérios problemas financeiros quando chegar 

na terceira idade, já que gastos maiores acontecem nessa faixa etária, principalmente com saúde.  

Para aumentar seus rendimento financeiro ao longo da vida e desfrutar de uma aposentadoria 

confortável, o jovem adulto que coloca-se no trabalho pode refletir e modificar seus hábitos que o 

ajudarão em suas conquistas financeiras.  

Essas conquistas não são focadas no status que o dinheiro pode conferir á pessoa, mas á 

liberdade de escolha e conforto que este confere á ela. Com um plano financeiro melhor 

desenvolvido, cresce o número de escolhas que podem ser feitas na vida, além de aumentar sua 

capacidade de dizer não, tendo mais autonomia, avançando sua idade da melhor forma possível. 

De acordo com Cerbasi (2009), organizando nossa vida financeira, possuiremos maior controle 

sobre o dinheiro, maior consciência sobre nossas escolhas e  maior eficácia no uso da renda.  
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Figura 1. Extraído de Ministério da Previdencia Social e Secretaria de Políticas de Previdência Social. 

Infografia: Gazeta do Povo.  

 

 A educação financeira contempla a pessoa em duas questões principais. Tanto pode ocorrer 

uma aposentadoria mais confortável quando os anos passam e a pessoa cessa seu trabalho, quanto 

á independência financeira, libertando o indivíduo do sistema capitalista   imposto á nossa 

sociedade. Importante frizar, que, com a independência financeira, o indivíduo não 

necessariamente parará de trabalhar, mas, terá oportunidade de escolher o trabalho que quiser, sem 

focar-se na renda, aumentando sua liberdade e consequentemente sua felicidade.  
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Para Kiyosaki & Lechter(2000) o dinheiro entra e sai de nossas vidas com muita facilidade, 

porém, se possuirmos o conhecimento de como ele funciona, poderemos colocá-lo para trabalhar 

para nós e teremos crescimento patrimonial ano a ano  em vez de trabalharmos para ele.  

Para nos tornarmos investidores, é necessário que modifiquemos nosso sistema de crenças 

em relação tanto ao ganho de dinheiro, quanto á seu destino. Para Kiyosaki & Lechter (2000), a 

vida financeira da pessoa é moldada de acordo com seus pensamentos.  

Á seguir, alguns tópicos relacionados á mudança de crenças e atitude em relação ás questões 

financeiras serão colocados para favorecer a forma como lidamos as finanças. 

 

2. LIBERTAR-SE DA CORRIDA DOS RATOS 

 

Colocando de lado as pessoas que nasceram com condição de vida tão boa á ponto de não 

precisar trabalhar, foquemos na maioria da população que precisa de renda mensal para pagar suas 

contas. Essa grande parcela das pessoas enxerga o trabalho como única fonte de remuneração. 

Pensam sempre em trabalhar para ter seu rendimento no final do mês. Estudam, se desenvolvem 

na carreira e aumentam sua remuneração de acordo com sua capacidade produtiva. O problema 

nessa questão é que a maioria das pessoas que aumentam seus ganhos, aumentam seus gastos. Seu 

padrão de vida evolui de acordo com o rendimento financeiro. A pessoa ganha “x” reais e vive de 

acordo com o “x”. Seus rendimentos aumentam para  “2x” reais e passa á viver de acordo com 

esses “2x” reais. O mesmo acontece com os sucessivos aumentos salariais. Kiyosaki & Lechter 

(2000), mostram-nos como isso acontece em nossa sociedade capitalista. Para ele, o padrão que 

orienta o trabalho das pessoas é relacionado á busca incessante pelo dinheiro. Elas recebem seu 

contracheque ao final de um mês de trabalho e seu desejo e ambição as faz imaginarem as coisas 

maravilhosas que o dinheiro pode comprar, trabalhando sempre mais para comprarem mais itens. 

É comparado  ao ratinho que está sempre correndo atrás do queijo, mas nunca o alcança. O queijo 

seria o dinheiro e a corrida o trabalho. Em geral, as pessoas colocam-se sempre para trabalhar pelo 

dinheiro e quanto maior o ganho, maior o gasto com despesas, já que  imaginam que esses gastos 

trarão maior alegria ás suas vidas. O problema é que essa alegria é passageira, fazendo com que 

tenham que trabalhar cada vez mais para pagá-las. Com isso, o tempo vai passando e a pessoa 

começa a perder suas forças, além de perder precioso tempo consigo própria, com família, 

atividades sociais e de lazer. 

Para livrar-se dessa corrida dos ratos, é necessário que modifiquemos nossos hábitos para fazer 

com que o dinheiro trabalhe para nós , em vez de terminarmos nossa vida trabalhando por ele. Kiyosaki 

& Lechter (2000), mostram que na vida o que importa não é o tanto de dinheiro que a pessoa ganha, o 

foco deve ser sua capacidade de poupar. De nada adianta alguém com alto fluxo de caixa, se este fluxo 
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todo é gasto com pagamento de dívidas. O indivíduo que separa uma parcela do que ganha para investí-

la, começa á fugir dessa corrida dos ratos e pode almejar um futuro financeiro melhor. 

 

 2.1. Separar o capital logo em sua chegada 

 

Uma questão importante para o início da melhora na vida financeira da pessoa, é separar uma 

parte da remuneração pelo trabalho logo que a recebe. Não há como estabelecer uma porcentagem 

certa para todas as pessoas, isso dependerá do quanto ela recebe, de sua capacidade para poupar e 

de seus objetivos com o investimento. Em geral, quanto maior o aporte, menor é o tempo que a 

pessoa levará para atingir seus objetivos financeiros. De acordo com  Macedo Jr. (2013), guardar 

parte da renda regularmente é um instrumento muito útil para fazer o dinheiro trabalhar pela pessoa. 

Isso ocorre porque ao poupar, ela torna-se capaz de fazer investimentos e usufruir a renda que estes 

geram.  

Importante frisar que para um controle financeiro ser feito de forma mais eficaz, essa 

separação precisa acontecer logo que a pessoa recebe sua remuneração, pois, depois de ter  parte 

do dinheiro investida, torna-se mais fácil controlar o restante. De acordo com Clason (1997) , o 

acúmulo patrimonial acontece de forma crescente para todo homem que separa pelo menos um 

décimo de seus ganhos, com objetivo de criar um fundo para si e sua família. Para Cerbasi (2008), 

caso a pessoa espere sobrar dinheiro no final do mês para investí-lo, pode sofrer algum impulso 

para gastá-lo e o valor que sobrará será menor ou não restará nada. 

 

2.2. Frugalidade x Status 

 

Grande parte das pessoas orienta-se pela questão do status. Orientar-se por ele significa 

dispender um valor monetário maior para comprar itens que geralmente não possuem bom custo-

benefício, fazendo com que o comprador tenha que aumentar seu trabalho(horas e/ou 

conhecimento) ou endividar-se para possuir itens que elevarão sua condição aos olhos dos outros. 

De acordo com Stanley & Danko (1999), muitas pessoas endividam-se para seguir uma vida que 

acham que os ricos possuem. Fazem prestações em cartão de crédito, gastando um dinheiro que 

não possuem para parecerem com a imagem  que é passada á elas pela mídia. Grande parte dessas 

pessoas são formadas por classe média  ou emergentes que consomem produtos de luxo, 

porém,vivem acima de suas posses para fazê-lo. Em longo prazo, o resultado disso é deixar a 

pessoa na “corrida dos ratos”, com o agravante da idade avançar e tornar-se mais difícil sustentar 

a disposição para exercer um trabalho talvez não tão prazeroso que forneça uma alta renda. 
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Além disso, essas pessoas que possuem atividade bem remunerada e só possuem essa fonte de 

renda, tendem á passar por sérios problemas quando acontece algo em seu trabalho e são demitidas ou 

seu salário é diminuído. Geralmente são pessoas que vivem exatamente com o dinheiro que ganham 

durante o mês. Caso não possam trabalhar,  poderão entrar em dívidas se não tiverem outra fonte de 

renda e verão o que é ficar contra os juros compostos. 

Em seu livro que transmite os ensinamentos de Warren Buffet, um dos grandes gênios dos 

investimentos em ações, Buffet & Clark (2007) mostram que o dinheiro pode fazer com que a 

pessoa circule em um ambiente desejado por ela, mas  não modifica o número de pessoas que a 

amam, trazendo apenas “puxa-sacos” ou interesseiros para perto de si.  

O status da pessoa é medido pelos itens que ela consome. Seu ego e seu prestígio são definidos 

pelo consumo. A pessoa tende á expressar sua individualidade á partir do que veste, do carro que dirige, 

da casa onde mora, seus hobbies... 

O filme “Amor por contrato” conta a história de uma empresa de marketing em que os 

empregados fingem ser uma família feliz e se mudam para uma cidade nova. Na cidade, colocam-se 

como uma família perfeita, que se ama e  está sempre dando presentes um para o outro, o que os deixa 

sempre felizes. Seus vizinhos começam á desejar os mesmos produtos, pois começam á associar os 

produtos que a família perfeita consome com sua felicidade. Se a família perfeita possui esses itens que 

as deixam felizes, todos começam á comprar os produtos para sentirem-se felizes. Este filme mostra o 

que a ausência de reflexão sobre o que consumimos pode prejudicar a vida financeira da pessoa.  

 

2.3. A prisão criada pelo papel social 

 

Vimos no tópico anterior como a busca por status pode atrapalhar a vida financeira da pessoa. 

De acordo com Rodrigues, Asmar, & Jablonski (2009), nosso sistema de status reflete a forma 

como as pessoas são avaliadas dentro de um grupo. Quanto maior a posição de uma pessoa dentro 

do grupo, maior será o prestígio que receberá nesse meio. Pode ocorrer tanto a classificação do 

indivíduo quanto a do grupo sobre seu prestígio.  

Dependendo da necessidade do grupo, as características do indivíduo possuirão pouca ou 

muita relevância para determinar seu status dentro dele. Por exemplo, em um grupo de escritores, 

a capacidade de escrita e o número de publicações darão um valor maior ao escritor do que uma 

desenvolvida capacidade de atuar, sendo esta, mais capaz de atribuir status á um grupo de atores. 

Dentro desse sistema de posição de status, ocorre o papel social. Rodrigues, Asmar, & 

Jablonski, (2009) classificam o papel social como a forma da pessoa comportar-se dentro de sua 

posição no grupo.  Dessa forma, espera-se que uma pessoa com status de  advogado apresente-se 

em um perfil formal, faça bom uso do vocabulário, use vestimentas clássicas, seja séria, em 
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contraponto a um humorista, que dentro de seu papel pode vestir-se de forma casual, fazer 

brincadeiras, falar em tom informal... 

O problema desse papel social, é quando ele faz com que a pessoa precise dispender muitos 

recursos para mantê-lo. Gastos desnecessários físicos, emocionais e financeiros podem acontecer 

dependendo do papel que a pessoa assume e sua ausência de reflexão sobre ele. Um funcionário 

de um banco sobe graus hierárquicos e assume o cargo de gerente. Esse novo status de gerente 

começa á  influenciar seu papel social e este começa a usar roupas mais caras, compra um imóvel 

caro, adquire um carro de maior valor com a finalidade de encaixar-se em seu papel social e isto 

afeta suas emoções, fazendo com que crenças de que um gasto maior financeiro trarão maior 

prestígio sejam criadas em sua mente. O problema é quando este mesmo funcionário perde o 

emprego ou seu grau hierárquico diminui e este precisa fazer cortes em seu fluxo salarial para 

adequar seu papel social á seu novo status, considerado inferior. Não é difícil imaginar a 

dificuldade de boa parte dessas pessoas que passam por essa situação de voltar a um nível de gastos 

menor, pois sua auto-imagem foi tocada pela manutenção do status. Dessa forma, com o fluxo de 

caixa sendo menor que os gastos, a pessoa tende á entrar em dívidas e caso não haja uma 

remodelagem em suas crenças e atitudes, sua dívida aumentará a cada dia passado.  

Por outro lado, existe o fato de profissionais utilizarem a visão que os outros possuem sobre 

seu papel social para beneficiarem a si próprios ou a instituição que trabalham. 

Graham (2007), coloca em seu livro que ao buscar uma assessoria, as pessoas estão confiando 

ao outro as decisões sobre seus investimentos. Esse depósito de confiança no outro contém certos 

traços de ingenuidade. Quando alguém vai a um banco e entra em contato com o gerente, pode 

depositar nele sua tomada de decisão sobre seu dinheiro, pois acredita na imagem passada de um 

profissional que está bem vestido, trabalha no setor financeiro e utiliza uma linguagem técnica 

financeira. O pouco ou nenhum conhecimento que a pessoa possui sobre ativos financeiros, faz 

com que o gerente possa indicar o produto que quiser para ela. O problema disso, é que em uma 

parte desses casos, este profissional indicará o produto que o banco quer que seja indicado, 

independente de ser o melhor para a pessoa. O olhar do profissional do banco pode não ser á favor 

do cliente. Esse é um dos grandes erros da pessoa que busca crescimento patrimonial.  

O filme americado chamado Boiler Room( O Primeiro Milhão, traduzido para portugûes) em 

uma das cenas, mostra um homem, chefe de família, que perdeu todas suas economias por acreditar 

na proposta de um corretor desonesto. O personagem, de boa índole, foi seduzido pelo corretor que 

jogou com suas emoções ao dizer que com o dinheiro que ganharia investindo em ações de 

determinada empresa que iriam se valorizar bastante, poderia dar um futuro melhor á sua família. 

Este homem  aceitou confiando suas economias de anos de trabalho  para compra de uma casa á 

um corretor que nunca viu pessoalmente. A operação deu errado e a esposa abandonou este homem.  

A lição dessa parte do filme é que anos da vida de uma pessoa podem ser desperdiçadas pelo 

simples fato de ela confiar em alguém com um papel social que possa influenciá-la em sua tomada 
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de decisão financeira. Mesmo que o corretor tenha agido com  má fé, a decisão final foi do 

personagem que aceitou sua manipulação. 

O gênio das finanças e investidor  Warren Buffet mostra-se surpreso ao questionar o porque 

de pessoas bem sucedidas em suas profissões, com fluxo de caixa alto, irem para Wall Street pedir 

conselho sobre investimentos á corretores que ganham muito menos que eles. Se os conselhos 

desses corretores são tão bons, porque não são todos ricos? É necessário tomar cuidado com as 

pessoas que precisam usar o  dinheiro dos outros para  para deixá-las ricas, pois quanto mais 

vendem produtos, mais dinheiro ganham com taxas de corretagem. Se perderem o dinheiro alheio, 

podem simplesmente buscar outra pessoa para venderem seus conselhos (Buffet & Clark, 2007). 

Isso pode ser verificado na bolsa de valores do Brasil. Quando ações da empresa OGXP3 

estavam em torno de 23 reais, vários analistas diziam para comprá-la, pois chegaria ao valor de 30 

reais com facilidade. Em pouco tempo, as ações começaram a despencar bruscamente refletindo 

os fundamentos ruins que foram “maquiados” por seu CEO e hoje estão na casa dos centavos. No 

meio da descida, ainda falavam para comprar mais ações e fazer preço médio em seu valor. Hoje, 

esses analistas não tocam mais no assunto dessa empresa. Parece que “esqueceram” que ela existe, 

porém, continuam em atividade, dando seus conselhos sobre outras empresas. 

 

2.4. Aumentar o Rendimento Ativo Antes do Passivo 

 

Para a pessoa poder investir, é necessário que haja um capital. Quanto maior o rendimento 

financeiro que a pessoa possui em seu trabalho, maior será sua possibilidade de aporte.  

De acordo com Clason (1997), quanto mais um homem se aperfeiçoa em seu ofício, maior é 

sua capacidade em obter retorno financeiro. Para ele, quanto mais conhecimento possuírmos dentro 

de nossa profissão, mais recompensados seremos. Através disso, podemos inferir que para nosso 

ganho tornar-se crescente, precisamos investir em nossa formação. Qualquer ferramenta que nos 

auxilie em nosso ganho de conhecimento é bem vinda nesse processo.  

Um jovem recém-formado começa a trabalhar e ganhar 2.000 reais por mês e pretende separar 

20% para investir em sua aposentadoria. Esse aporte de 400 reais mensais poderia ser utilizado 

para pagar um curso de pós-graduação, comprar livros, frequentar seminários, grupos de estudos, 

tudo que o fizesse aumentar sua capacidade de ganho financeiro para poder aumentar seu aporte. 

Após desenvolver-se no trabalho, aumentaria gradativamente sua renda, aumentando seu poder de 

aportar e  sua aposentadoria aconteceria com mais facilidade e rapidez. 
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2.5. O Temperamento Correto de Um Investidor  

 

Há uma diferença imensa entre um investidor e um especulador. O especulador busca o lucro 

utilizando a variação de preços que ocorre diariamente no mercado. Os investidores buscam 

aumento patrimonial em longo prazo adquirindo ativos de qualidade (Miller, Fisher, & Hagstrom, 

2008). 

O especulador em geral, é ansioso, impaciente e irracional. Seu pior inimigo é ele mesmo, 

quando não consegue controlar suas emoções e age impulsivamente fazendo um movimento errado 

e consequentemente perdendo dinheiro com isso. Além disso, especuladores novatos quando 

ganham, tendem á ter sua auto-estima inflada, fazendo com que a aposta seguinte seja feita com 

um volume maior de dinheiro e assim por diante. Vários chegam ao ponto de colocar o dinheiro 

que não possuem para especular quando sua auto-estima está inflada. Em um desses movimentos, 

pode perder todo o dinheiro que colocou e entrar em dívidas, gerando mais ansiedade em sua vida.  

Por outro lado, investidores costumam ser pessoas calmas, pacientes e racionais (Miller, 

Fisher, & Hagstrom, 2008). Eles sabem que o preço dos ativos varia para baixo e para cima em 

curto prazo, porém, em longo prazo, a escolha racional de bons ativos faz com que sua cotação 

suba e seu patrimônio aumente consequentemente, já que em prazos maiores, a cotação acompanha 

o lucro das empresas.  

Quando o preço de ações oscila, por exemplo, investidores não reagem, pois sabem que isso 

acontece na bolsa de valores o tempo inteiro. Sua calma faz com que não sejam influenciado pelas 

grande maioria de pessoas que vende seus ativos á um preço ruim por não conseguir controlar as 

emoções e entrar em pânico. Além disso, sua racionalidade faz com que abordem o mercado e o 

mundo como ele realmente é, então, mantêm-se tranquilos com as oscilações sem deixar que os 

preços altos no mercado os tornem eufóricos e os preços baixos os deixem depressivos.  

Em tudo que faz na vida, o investidor é um ser disciplinado. Não segue opiniões alheias. 

Confia em seu julgamento e autonomia. Não é uma pessoa conhecedora de derrotas porque não 

busca as vitórias. Não deixa que suas vitórias tragam sentimentos de vaidade. Resumindo, é um 

indivíduo sério e maduro (Bazin, 1994). 

No próximo tópico, será discutida a importância das pessoas com perfil de investidoras 

cultivarem sua calma e paciência e focarem-se no longo prazo. 
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2.6. A Importância do Longo Prazo e Juros Compostos 

 

Para quem deseja manter ou melhorar seu padrão de vida durante a aposentadoria, ou alcançá-

la mais rápido, precisa disciplinar-se para deixar que os pequenos prazeres de curto prazo não 

atrapalhem o que o retorno de longo prazo pode dar. 

 Não só em finanças, mas em outras áreas da vida, o foco em longo prazo sempre traz 

resultados mais consistentes. Relação conjugal e familiar, amizade, profissão, finanças, 

integridade, saúde, alimentação, tendem sempre a ser consistentes quando as pessoas focam-se em 

longo prazo. 

Smith (2009), relata que em geral, a classe média cultiva uma mentalidade de obtenção de 

satisfação imediata. Sempre que querem algo, não conseguem adiar esse desejo e buscam logo o 

parcelamento em cartão de crédito para a compra de um bem. Trocam a liberdade que podem obter 

com poupança e investimento para terem o conforto momentâneo que o bem material comprado 

transmite. Quem pensa sempre em obter conforto tende a jamais se libertar nessa área financeira.  

Além das finanças, é importante que pensemos a longo prazo na vida emocional, pois, o êxito 

financeiro sem a satisfação e profundidade nos relacionamentos não é recompensador 

(Smith,2009).  

Um exemplo importantíssimo de aplicação de longo prazo é o efeito que os juros compostos 

trazem aos investimentos. 

A pessoa começa á investir uma parte de seu salário em uma aplicação financeira e esta 

começa a dar juros á ela, seja em renda fixa ou renda variável. Em vez de gastar os juros, utiliza a 

remuneração recebida de seus investimentos para aumentar posição em seu portfólio ou comprar 

novos investimentos, recebendo cada vez mais remuneração vefiricando o excelente efeito de juros 

compostos em longo prazo. É o processo de gerar receita através do rendimento da rentabilidade 

recebida.  

Seabra (2012), dá o exemplo de uma pessoa que investe 10.000 ao ano ganhando 7.5% de 

juros. Ao final desse ano, ela terá 10.750 em sua conta. Caso ela não retire esse valor recebido de 

750, no próximo ano ela receberá a taxa de 7,5% em cima de 10.750, aumentando seu patrimônio 

para 11.556,25, gerando um ganho de 806,25, que é 56,25 maior que a rentabilidade do ano 

anterior.  

Essa diferença parece pequena de um ano para o outro, mas é necessário pensarmos que com 

disciplina e foco em longo prazo, a remuneração ganha com juros compostos é exponencial. 
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O gráfico abaixo mostra como é importante que a pessoa desenvolva paciência e saiba esperar 

os juros compostos fazerem efeito com a passagem do tempo. Nota-se claramente que inicialmente 

os juros crescem de forma muito lenta, porém, com a passagem dos anos, crescimento é 

exponencial, potencializando a carteira do investidor.  

 

 

Figura 1. Extraído de Mauro Halfeld, jornal  O Globo. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Enriquecimento no Brasil traz qualidade de vida. Nos países desenvolvidos, os serviços de 

infraestruturas são bons. Então, não existe essa necessidade para o enriquecimento, pois o 

indivíduo já possui serviços excelentes de infraestrutura gratuitos.  Não há como depender do 

governo no Brasil para ter qualidade de vida, pois mesmo com o alto imposto que pagamos, os 

serviços ofecerecidos deixam a desejar.  

Para quem deseja investir para construir uma boa aposentadoria em longo prazo, precisa saber 

que ter conhecimento em investimentos é algo extremamente necessário. Caso a pessoa não possua 

instrução nessa área, pode fazer escolhas erradas, que a atrapalharão em seu crescimento ou pode 

sofrer pela falta de experiência ou maldade de um gestor, colocando o dinheiro sob sua égide.  

Além disso, há pessoas que tomam suas decisões sem autonomia baseadas em análises de 

profissionais da área de finanças. Mesmo que os profissionais sejam íntegros, uma parte grande 

deles trabalha tentando prever o futuro para compra dos ativos. A pessoa que segue os analistas 
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tende a girar mais a carteira, pois, se pararmos para pensar, estes profissionais lançam em suas 

análises a carteira de ações do mês, por exemplo. Cada vez que ações são retiradas ou colocadas 

na carteira, as pessoas que seguem essas análises tendem á comprar e vender essas ações indicadas, 

fazendo com que ocorra maior giro patrimonial, gastando mais dinheiro com taxa de corretagem, 

emolumentos da bolsa de valores e pagamento de imposto de renda, caso o valor de venda 

ultrapasse vinte mil reais mensais. Dentro dessa tentativa de prever o futuro que os analistas fazem, 

vários erros são inevitáveis, pois o mundo financeiro é imprevisível, tornando as análises 

consideravelmente subjetivas (Kahneman, 2012). 

De acordo com Smith (2009), grande parte mantém sempre o mesmo nível de renda porque 

começa no mesmo patamar ano após ano. Um dos motivos que causa isso é o fato de elas pararem 

de estudar quando saem da escola. 

É necessário que a educação financeira seja buscada e aperfeiçoada continuamente para 

desenvolvermos cada vez mais maiores possibilidades de alcançar nossos objetivos propostos.  

 

 

Figura 2. Extraído de IBGE 

 

A figura acima mostra a situação dos idosos no Brasil. Apenas 1% deles está independente 

financeiramente, podendo aproveitar a aposentadoria com a família, lazer, atividades físicas, 

menos labor, ou seja, escolher o que fazer após parar de trabalhar, enquanto a maior parte deles 

depende de fatores externos para viver. 
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Com esse artigo, podemos começar a pensar formas diferentes de contruírmos nossa vida 

financeira, tanto para redução dos custos quanto para manutenção ou aumento da remuneração 

durante a aposentadoria.  

Para ocorrer esse aumento precisamos sempre buscar evolução nos conhecimentos dessa 

área, seja em psicologia, para entender o que faz a pessoa gastar uma quantidade maior do que 

ganha e endividar-se, seja em economia/administração para entendermos como funcionam as 

práticas relacionadas com investimentos e melhorarmos nossa vida e de nossos familiares. 
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