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EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA CASAIS 
Com Breno e Valéria Isernhagen – Encontro 3 de 3 – Seu futuro financeiro 
 

Quando olhamos para o futuro de nossa vida 
financeira, o leque de opções para nosso 
crescimento é amplo. Várias são as alternativas 
que temos, que podem e devem ser escolhidas 
de acordo com o perfil de vocês, seja 
conservador ou agressivo. 

Warren Buffet, um dos homens mais ricos do 
mundo, tem apenas duas regras em relação ao 
dinheiro: 

Regra nº 1: Nunca perca dinheiro. 

Regra nº 2: Nunca esqueça a regra nº 1. 

Existem, no entanto, alguns conceitos que 
precisamos lembrar a caminho da excelência 
financeira: 

Poupança é o mais básico dos investimentos, 
ideal para criar o hábito de guardar dinheiro. Tem 
boa liquidez (dinheiro acessível rapidamente) e 
alta segurança, o que a torna ideal para 
investidores conservadores. A desvantagem mais 
clara é a baixa rentabilidade. O ideal é você ter 
guardado na poupança o suficiente para manter 
seus custos fixos por pelo menos 6 meses. 

Seguro de vida não é um investimento em si, 
mas é um “guarda chuva” financeiro, protegendo 
sua família caso você venha a falecer antes de 
ter construído um bom patrimônio. 

Aposentadoria não tem a ver com parar de 
trabalhar. Aposentar-se da melhor forma é deixar 
de depender do seu trabalho para ter 
rendimentos. Isto pode ser alcançado antes dos 
famosos 65 anos. Com que idade vocês querem 
parar de depender do seu trabalho? Qual a renda 
mensal que possibilitará isso? 

Negócio próprio é uma boa alternativa caso 
você queira ter maior controle sobre seu 
crescimento financeiro. No entanto, qualquer 
negócio requer seu tempo e atenção, mesmo que 
seja delegado o trabalho seja delegado a outra 
pessoa. 

Investimentos são uma outra alternativa, com a 
vantagem de não necessitarem de sua presença 
física. No entanto, também demandam atenção e 
conhecimento especializado. 

Nunca invista em um negócio próprio ou em um 
investimento do qual não tenha conhecimento 
especializado. Investir no que não entende é 
meio caminho para o desastre financeiro. 

Fora estes conceitos, é interessante lembrarmos 
de alguns conselhos básicos: 

 O oceano é composto de gotas. É nos 
pequenos detalhes do cotidiano que seu 
futuro se construirá. Se vocês não 
controlarem estes pequenos detalhes, não 
saberão administrar grandes quantias. 

 Aconselhem-se somente com 
especialistas e invistam pesado em 
conhecimento especializado. 

 Planejem sempre a longo prazo, tendo um 
horizonte temporal de, no mínimo, 5 anos. 
O ideal é pensar pelo menos 10 anos à 
frente, diversificando os investimentos 
para prevenir as crises (que sempre 
virão). 

DESAFIO DA SEMANA 

Olhem para o futuro e façam algumas perguntas, 
como: vocês valorizam mais a segurança ou 
gostam de correr riscos? Em que idade vocês 
querem se aposentar? 


