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A disciplina em relação ao dinheiro não é 
construída a partir de grandes montantes. 
Nossas reservas financeiras devem ser 
cultivadas com pequenos hábitos, que cabem em 
nossa agenda diária. Eis alguns deles: 

Guardem, no mínimo, 10% do que vocês fazem 
(faturamento bruto). Essa é a base de toda a 
alfabetização financeira. Se vocês não estiverem 
dispostos a seguir este passo, todas as outras 
atividades serão apenas paliativas. 

Deem nome ao seu dinheiro. Todo dinheiro que 
vocês receberem tem que ter um nome, um 
objetivo específico. Sem nome ele vai sumir sem 
deixar pistas. Aqueles dez Reais que estão no 
bolso não podem ser apenas dez Reais, devem 
ser a “conta de telefone”, “internet”, ou alguma 
coisa do gênero. Quando pensarem em gastá-lo 
com outra coisa, devem dizer “não podemos”, 
porque aquele dinheiro já tem objetivo. 

Jogo do Troco. Sempre sobram algumas 
moedinhas no seu bolso, certo? Montem um 
cofrinho, pode ser uma latinha, uma caixa ou até 
o tradicional porquinho. O importante é que esse 
cofre tenha duas características: 

1) Seu cofre deve ter nome. As moedas que 
vão para aquele cofre devem ter um fim 
específico, como “Jantar com meu amor”, 
“Terno Novo”. Guardar dinheiro por guardar 
não tem sentido. Ao botar cada moedinha 
naquele cofrinho, vocês devem saber 
especificamente por que estão guardando. 

2) Seu cofre deve ser lacrado. Nada de botar 
sua mãozinha lá pra tirar umas moedinhas 
para sair no fim de semana. Aquelas moedas 
já têm nome. Só abram o cofre quando já 
estiver cheio ou quando tiver chegado a data 
que você estipularam. 

Caderno da Verdade. Todo mundo tem um 
caderno velho em casa. Peguem este caderno, 
arranquem as folhas usadas, escrevam na capa 
“Caderno da Verdade”. Tudo que vocês gastarem 
e fizerem vai ser anotado no caderno. Desde os 
cinquenta centavos do rapaz do estacionamento 
até os cem reais da gasolina. 

 A primeira finalidade do caderno é que já no 
primeiro dia ele começa a nos mostrar como 
gastamos dinheiro as vezes sem perceber. Já 
na primeira tarde vocês não aguentarão mais 
escrever naquele caderno. 

 A segunda finalidade é que se vocês 
conseguirem levar o desafio de anotar tudo 
após um mês, escrevam  “Balanço”. Agora 
vamos ver onde foi parar seu rico dinheirinho. 

Vocês notarão que suas finanças estão sendo 
arrasadas não pelas grandes contas, porque 
estas ocupam muito espaço em sua mente. Seu 
dinheiro vai pelo ralo com as pequenas 
despesas: dois Reais aqui, cincão ali, dezinho 
acolá. Estatisticamente, 30% do que as pessoas 
compram não são realmente necessárias. Esta 
porcentagem vai para refrigerantes, salgadinhos, 
para coisas que comprando ou não comprando 
não irá afetar o seu estilo de vida. Trinta por 
cento, para alguém que ganha Mil reais por mês 
são R$ 300,00 mensais, R$ 3.600,00 por ano, em 
quatro  anos é um carro zero. Quantas pessoas 
trabalham há mais de dez anos, ganham 
relativamente bem, e ainda não conseguiram 
comprar seu carro zero, mas tem todos os meses 
uma dívida enorme com a cantina da empresa? 

DESAFIO DA SEMANA 

Comecem a mudar sua agenda financeira com 
algo simples como o Jogo do Troco. 
Experimentem. Façam com que cada moeda 
colocada lá seja uma vitória. Que nome darão ao 
cofre? 


