


O que é a formação

A formação gratuita de educação financeira é uma 
iniciativa do IDEC, em parceria com a Barkus e 

patrocinada pela União Europeia, em prol da Agenda 
2030. O grande objetivo da formação é apoiar 

mulheres em situação de vulnerabilidade e/ou parte 
de grupos minorizados a melhorarem suas vidas 

financeiras através de conteúdos práticos, simples e 
divertidos, que se adaptem às suas realidades.



Como foi a formação

A formação aconteceu em 3 encontros, totalizando 6 
horas de duração, com conteúdos relacionados a 

organização financeira pessoal, planejamento 
financeiro, uso do crédito e criação de poupança. 
Neste manual, você encontrará um resumo dos 

conteúdos compartilhados, poderá acompanhar as 
aulas gravadas e melhorar sua vida financeira, 

independente de onde você esteja.



O que é educação financeira?

De acordo com Bia Santos, educadora financeira e 
facilitadora da formação, é preciso ressignificar a 

percepção que temos sobre o tema. Para ela, 
educação financeira é sobre compreender seu 

passado e equilibrar as escolhas do presente para, 
assim, construir seu futuro. Essa definição foi 

inspirada no ideograma Sankofa, um adinkra criado 
pelos povos acãs, da África ocidental, representado 

por um pássaro que tem sua cabeça voltada para 
trás e seus pés virados para frente. Aprenda mais 

com o vídeo 1. Bia Santos, educadora 
financeira da Barkus



É bastante comum associarmos educação financeira com o 
mundo dos investimentos. Porém, investimentos são só uma 
parte deste tema. Antes, é necessário conhecer bem os seus 

ganhos e gastos e fazer um planejamento adequado para 
seu estilo de vida e objetivos. Os investimentos têm o papel 
de acelerar a chegada até nossos sonhos, mas sozinhos não 
conseguem nos fazer chegar lá. Por isso, criamos A Tríade, 
metodologia da Barkus, que mostra o passo a passo para 

evoluirmos nossa vida financeira.

A Tríade: como enxergamos educação 
financeira



OBJETIVOS

1. CONTROLAR

O PRESENTE

2. PLANEJAR

O FUTURO

INVESTIMENTOS

3. REALIZAR

MÓDULO II



Como estabelecer objetivos e metas 
financeiras

Dizem que o brasileiro é um povo bastante sonhador. E é verdade. Porém, é 
importante transformar esses sonhos em objetivos e metas reais, assim 
conseguimos nos planejar para alcança-los. Entenda como no vídeo 2.

Passo 1: crie objetivos de curto, médio e longo prazo

Passo 2: pense em pequenas metas para cada um dos objetivos

Passo 3: estabeleça um prazo para concluir cada meta



QUAL É O SEU SONHO?

Pare um pouquinho, neste momento, e refleta sobre os seus 
sonhos. Aproveite e transforme-os em objetivos com metas 

assertivas.

Você sabe onde quer chegar.
É momento de se planejar para alcança-lo. (:

Ganhar meu primeiro milhão Comprar minha casa própria Voltar para minha cidade

Sustentar minha família Ter reserva de emergência Pagar dívidas

Pagar meus estudos Me aposentar Viajar mais



Exemplos

Curto prazo

Pagar as minhas dívidas em 6 
meses
- Cartão de crédito no valor de 
R$500
- Empréstimo no valor de 
R$1500

Metas
- Checar taxa de juros para 

saber qual pagar primeiro
- Ligar para o banco para 

renegociar

Médio prazo

Fazer um intercâmbio na 
Argentina daqui a 2 anos

Metas
- Checar preço de passagem, 

hospedagem e custo de 
vida

- Fazer lista de possíveis 
cursos e escolher o melhor 
custo-benefício

Longo prazo

Dar entrada na minha casa 
própria em 6 anos

Metas
- Visitar apartamentos à 

venda no bairro
- Fazer lista com a média de 

preços do apartamento dos 
sonhos

- Checar nos bancos 
como/quanto eu poderia 
financiar



A teoria da xícara

Imagine que a sua vida financeira é representada por uma xícara. E o líquido que 
você coloca nela todos os meses é a sua renda. Conforme o mês vai passando, você 
bebe o líquido da xícara enquanto paga suas contas e consome produtos e serviços. 
No início do mês (ou ao longo do mês, se sua renda variar), você coloca mais líquido 

na xícara, continua consumindo e assim o ciclo se repete... O problema é que, em 
grande parte das vezes, há uma rachadura na xícara, ou seja, existem gastos não 

percebidos que escoam nosso dinheiro. Nesses casos, a solução é fazer um controle 
dos gastos para saber, com mais precisão, para onde seu dinheiro está indo e, assim, 

pausar possíveis desperdícios. Entenda mais com o vídeo 3.

Nem sempre mais dinheiro é a solução. Em muitas situações, é de 
organização financeira que precisamos.



Como organizar suas finanças pessoais

Vamos descomplicar? A Barkus criou o método ERICA para apoiar a sua 
organização financeira. ERICA é um acrônimo para ESTIMAR, REGISTRAR, 

CATEGORIZAR e AVALIAR, os quatro passos para fazer o controle completo das 
suas finanças. Aprenda tudo com o vídeo 4.

ESTIMAR: fazer um orçamento, uma estimativa de quanto você vai gastar e receber 
naquele mês em cada categoria da sua vida financeira

REGISTRAR: fazer a anotação dos ganhos e gastos que você realizou ao longo do mês 

CATEGORIZAR: agrupar os gastos e ganhos registrados em categorias e subcategorias

AVALIAR: fazer uma comparação entre o estimado e o realizado e corrigir a estimativa 
para o próximo mês



2) Registrar

+ 800 Salário

- 300 Habitação
- 300 Alimentação
- 80 Transporte
- 40 Lazer
- 40 Saúde
- 40 Educação

Total do que prevejo 
gastar:
R$800

1) Estimar

+ 800 Salário

- 200 Aluguel
- 30 Telefone
- 30 Internet
- 45 Gás
- 100 Supermercado
- 25 Ônibus
- 15 Netflix
- 20 Medicamentos
- 50 Feira
- 30 Mini curso

...

+ 800 salário

- 305 Habitação
- 30 Educação
- 40 Saúde
- 300 Alimentação
- 90 Transporte
- 50 Lazer

Total que gastei:
R$815

COMPARAR
E

CORRIGIR

3) Categorizar 4) Avaliar

O ciclo se repete no 
próximo mês...



Uma dica bem interessante que pode ajudar a colocar o método ERICA de 
organização financeira em prática é utilizar a planilha automatizada da 
Barkus. Ela está disponível no site Especial de Educação Financeira do 

IDEC, junto de tutoriais de como usá-la.

Dicas de como fazer seu registro: planilha 
automatizada e apps

Você também pode optar por utilizar aplicativos de controle financeiro 
pelo celular. Hoje, existem vários disponíveis de forma gratuita para 

testar, porém fazemos a indicação de alguns que já usamos: GuiaBolso, 
Mobills e Organizze. Esses apps são bastante famosos e podem te dar 

“uma forcinha” na hora de controlar suas finanças. Baixe, experimente e 
escolha o seu preferido.



HORA DA MÃO NA MASSA

Que tal começar a fazer sua própria organização 
financeira agora?

Aproveite todos os materiais e ferramentas disponíveis no site 
Especial de Educação Financeira do IDEC! (:

Comece fazendo a estimativa dos seus ganhos e gastos planejados para o 
mês. A partir disso, faça os registros de tudo que entra e sai ao longo do 
mês, anotando as entradas e saídas de dinheiro, junto do item que foi 

comprado ou a fonte da receita. Ao final, categorize os gastos e ganhos que 
você teve e corrija as estimativas para o próximo mês.



No livro O Poder do Hábito, o autor Charles Duhigg explica como um hábito é formado. 
Essa dica é importante para entender como conseguimos “hackear” nosso cérebro e criar 
um novo hábito de registrar nossos ganhos e gastos, passo importante do método ERICA.

Como criar novos hábitos financeiros

Loop do Hábito

Deixa

Rotina

Recompensa

O loop do hábito é formado por três 
momentos: a deixa, a rotina e a recompensa. 
Todo hábito tem um gatilho, que gera a ação 

em si e, ao fim, temos uma recompensa. 
Pense em formas de criar novas deixas para 
registrar seus gastos e ganhos ao longo da 

semana e, ao final, se presenteie. Em 
semanas, você terá menos dificuldades em 
fazer o seu registro de forma organizada. 

Aprenda mais com o vídeo 5.



Como fazer seu planejamento financeiro

Imagine que você está se planejando para fazer a viagem dos seus sonhos. 
Depois de 3 meses poupando dinheiro, um imprevisto acontece e você precisa 

usá-lo para cobrir esses custos extras. É bastante frustrante, né?!

Por isso, criamos a Estratégia das 3 caixas para conseguir se proteger contra 
imprevistos e, ainda assim, se preparar para alcançar seus objetivos e a sua 

independência financeira. Entenda tudo no vídeo 6.

Independência FinanceiraEmergências Objetivos



Um dos principais motivos de inadimplência no Brasil é perda de emprego, 
diminuição de renda e atraso de salários. Essas situações nem sempre são 
previsíveis e construir uma reserva de emergências é essencial para se ter 
mais segurança nesses momentos. A reserva de emergências é o famoso 

“colchão financeiro” ou um fundo para imprevistos de curto prazo.

A caixa das emergências

Valor da caixa de 
emergências

Custo de vida 
mensal 

(necessidades
básicas)

Número médio de 
meses para conseguir 

um novo emprego
= x

É possível calcular a quantia necessária para se criar a reserva de 
emergência. Está tudo explicado no vídeo 7.



Essa caixinha foi criada para os objetivos que você busca alcançar ao longo do tempo, 
como a compra de um carro, um curso ou uma viagem. Esses objetivos podem ser 

alcançados de duas maneiras: através de um plano de ação, onde você poupa dinheiro e 
investe ao longo do tempo, ou através de crédito, com cartão de crédito, empréstimo ou 

financiamento, que podem envolver juros (bastante altos).  

A caixa dos objetivos

CRÉDITOPLANO DE AÇÃO

Empréstimos e 
parcelamentos

Método ERICA, Poupança e 
Investimentos



A caixa da independência financeira

A maioria de nós vai envelhecer e se aposentar, certo? Essa caixinha tem um 
olhar para o longo prazo e dá a oportunidade do nosso eu de hoje contribuir, 

mesmo que aos poucos, para a independência financeira do nosso eu de 
amanhã. Muitas vezes, ela fica esquecida pelas necessidades e objetivos de 

curto e médio prazo e deixamos de nos planejar para o futuro.

O mais interessante da Estratégia das 3 Caixas é a oportunidade de pensar em 
nossa vida financeira a partir de 3 visões, que equilibra nossa necessidade de 
segurança do presente, com nossos objetivos pessoais e qualidade de vida no 

futuro.



Para conseguir construir sua própria Estratégia das 3 caixas, é necessário conseguir 
poupar dinheiro. Só há duas maneiras para isso: aumentando sua renda ou diminuindo 

seus gastos. Aqui estão algumas dicas para você economizar e fazer sobrar mais dinheiro. 
Aprenda mais no vídeo 8.

Dicas para poupar dinheiro

POUPE ASSIM QUE RECEBE
Dificilmente, você conseguirá guardar 

dinheiro no fim do mês. Nunca sobra. Então, 
poupe logo que receber sua renda.

NECESSIDADES X DESEJOS
Para poupar mais, faça uma lista dos gastos 

necessários e os desejáveis e busque priorizar 
os menos supérfluos.

COMECE AOS POUCOS
Que tal começar a sua micropoupança? Junte 
pequenos valores todos os dias para criar o 

hábito de economizar.

PAGUE COM DINHEIRO
Temos a tendência a gastar mais com meios 

de pagamento eletrônicos. Se possível, utilize 
dinheiro físico e use a “dor do pagamento” a 

ser favor.



O cartão de crédito, muitas vezes, é visto como um grande vilão, motivo de 
dívidas e inadimplência. A questão é que costumamos utilizar o cartão de crédito 

como renda extra e não apenas um meio de pagamento. Ele pode ser uma 
ferramenta bastante útil, se usado de forma controlada e dentro do seu 

planejamento mensal.

Vamos falar sobre o cartão de crédito?

O cartão de crédito é fácil de usar, mas difícil de controlar, porque podemos fazer 
gastos sem que esse dinheiro saia da nossa conta corrente na hora. A chance de 
gastarmos mais do que planejávamos é grande. Além disso, é válido lembrar que 

dinheiro na mão é poder de decisão. Quando utilizamos crédito, estamos 
comprometendo uma renda futura, que ainda não temos. Como não somos 

ensinados a usar o cartão de crédito, é comum ouvirmos histórias de experiências 
negativas com ele.



Por que podemos nos enrolar com o cartão 
de crédito?

Isso acontece quando utilizamos o cartão de crédito sem controle e a fatura cresce mês 
após mês. Depois de algum tempo, se não diminuímos os gastos e quitamos a fatura, 

ela continua aumentando progressivamente até que encontre dificuldades em pagá-la. 
Caso você pague o mínimo da fatura, no próximo mês há cobrança de juros, o que pode 

dificultar ainda mais a quitação. Com o tempo e o não pagamento, o valor a ser pago 
pode ser muito maior do que o inicial. Por conta desse crescimento rápido, essa 

situação é chamada de “bola de neve” do cartão de crédito. Entenda tudo no vídeo 9.

Mês 
Valor disponível 

(salário)
Valor gasto

Fatura do 
cartão

1 800 1.000 200

2 600 1.000 400

3 400 1.000 600

Exemplo

...



É possível utilizar o cartão de crédito de maneira estratégica, dentro do seu planejamento. 
Aqui estão algumas dicas que podem te ajudar a tomar melhores decisões nesses 

momentos. Aprenda mais no vídeo 10.

Dicas para usar o cartão de crédito de 
forma estratégica

REGRA DOS 3 P’s
Sempre que você tiver a intenção de usar o 

cartão de crédito, se pergunte: Preciso 
mesmo? Precisa ser agora? Poderei pagar por 
isso? Essas perguntas podem te ajudar a não 

fazer compras impulsivas.

TENHA NO MÁXIMO 1 CARTÃO
Se possível, tenha apenas um cartão de 

crédito. Assim, você terá mais facilidade em 
controlar seus gastos e o pagamento da 

fatura.

COMPRE APENAS BEM DURÁVEIS
O cartão de crédito foi criado para 

democratizar o consumo de bens duráveis e 
mais caros, como uma geladeira ou fogão. 

Busque não usá-lo para pagamento de 
produtos e serviços de consumo imediato. 

ANOTE NO DIA QUE USAR
Anote o gasto no dia que passou no cartão de 
crédito e não quando a fatura chegar. Assim, 
você conseguirá prever melhor suas contas.



Ufa, quanto conteúdo bacana! Ficamos felizes que você tenha chegado até aqui. 
Espero que o manual, vídeos e as ferramentas compartilhadas no site Especial 

de Educação Financeira do IDEC, em parceria com a Barkus, sejam o 
empurrãozinho que faltava para uma mudança significativa em sua vida 

financeira.

Chegamos ao fim... Mas é só o começo!

Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, conte suas experiências, ensine o 
que você aprendeu e continue esse movimento lindo. Educação financeira é 

para todas!




