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NUNCA É TARDE PARA INVESTIR NO SEU FUTURO [KV]
Guia simples para colocar em prática o planejamento financeiro 

e economizar para o seu futuro
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O que é educação f inanceira?

Por que educação f inanceira é importante?

4 dicas de educação f inanceira que você precisa saber

Dê os primeiros passos

DICAS BÔNUS
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Educação f inanceira não se resume apenas a assistir aulas, ler livros de investimentos, fazer cursos 

ou aprender teorias. É claro que os conceitos ajudam, mas o que vale mesmo é a prática!

Organizar as f inanças, controlar os gastos, saber exatamente quanto ganha e quanto gasta, ter 

prioridades e conseguir se planejar para o futuro — essa é a base da boa educação f inanceira.

Para que seja possível colocar tudo isso em prática, é importante aprender mais sobre alguns 

assuntos, como os que vamos citar a seguir.

Quem quer começar no mundo dos investimentos precisa entender um pouco sobre o mercado 

econômico e observar as mudanças de preço nos produtos e serviços.

Saber que o aumento do dólar influencia a economia geral do Brasil e que isso pode afetar os 

investimentos, por exemplo, já é um bom conhecimento f inanceiro.

Vale também se familiarizar com alguns termos e siglas, tais como:

• IPCA

• Taxa Selic

• CDI

• Renda Fixa

• Renda Variável

• PGBL / VGBL (no caso das previdências)
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Outro aspecto fundamental da educação f inanceira é saber controlar quanto ganha e quanto 

gasta. Esse é o primeiro passo para quem quer economizar para realizar sonhos no futuro, ou já se 

planejar para a aposentadoria.

Um dos principais pontos aqui é conseguir registrar tudo. Cada pequeno gasto deve ser contabilizado 

num caderno, numa planilha ou mesmo num aplicativo de celular. 

FIQUE ATENTO: Preparamos uma surpresa especial para você registrar os gastos e organizar as 

contas com facilidade. Continue a leitura!

Definir metas a serem alcançadas é muito importante para se manter motivado quando você 

começa a investir. Sem elas, f ica dif ícil encontrar sentido para economizar, ou mesmo definir uma 

quantia para investir.

É importante traçar objetivos de curto, médio e longo prazo. Assim, você pode organizar seu 

orçamento de acordo com o que precisa conquistar ao longo do tempo.
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Nunca é tarde demais para começar a ter controle do seu dinheiro. Especialmente se você ainda é 

jovem, vale à pena ir economizando, ainda que seja pouco. Pode apostar que esse valor vai fazer 

diferença no futuro.

A educação financeira é essencial não só para saber quanto você 
ganha e quanto gasta. Aplicar os conhecimentos no dia a dia 

também traz mais qualidade de vida, pois te deixa muito mais tranquilo 
para lidar com qualquer imprevisto. 

Além disso, dá segurança para realizar qualquer sonho — seja comprar uma casa, um carro, 

viajar, estudar fora ou pagar a faculdade dos filhos.

Poupar é saudável e quanto antes você inserir esse hábito na sua vida, melhor será o seu futuro. 
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2. Tenha uma planilha
A melhor maneira de controlar seus gastos no 

mês é registrar tudo. Gastou com mercado? 

Anote. Comprou um livro de economia para 

aprender mais sobre educação f inanceira? 

Registre.

Você pode anotar tudo isso num caderno de 

anotações, pode usar um dos vários aplicativos 

de orçamento mensal, ou se preferir pode usar 

uma planilha digital. 

O lado bom da planilha é que você pode 

acessá-la a qualquer momento, em qualquer 

dispositivo — celular, computador ou tablet 

— e ter todos seus ganhos e gastos bem 

organizados. 

Outro ponto positivo da planilha é que os 

valores são calculados automaticamente, 

então basta você preencher as lacunas que 

saberá quanto está gastando e quanto pode 

economizar para o seu futuro.

Criamos uma especialmente para você. 
Confira!

BAIXE AGORA A PLANILHA DA E-INVEST

1. Estude
O simples fato de você estar lendo este ebook 

já demonstra o seu interesse pelo assunto, e 

também confirma a sua vontade de aprender. A 

primeira sugestão é continuar assim!

Na internet, é possível encontrar diversos 

conteúdos interessantes sobre o mercado 

f inanceiro. Há uma inf inidade de blogs, canais 

no Youtube, livros digitais e outros materiais 

sobre educação f inanceira que você pode acessar 

gratuitamente.

É claro que estudar por conta própria exige 

disciplina, mas o importante é manter o foco e 

pensar nos seus objetivos. Se você sempre teve 

o sonho de viajar para o exterior mas nunca 

conseguiu se organizar f inanceiramente para 

isso, o momento de começar é agora.

Trouxemos algumas dicas práticas para você aprender a lidar melhor com o seu 
dinheiro, controlar os gastos do mês e se sentir mais seguro na hora de fazer seus 
primeiros investimentos. Confira!

https://previericsson.com.br/educacao-financeira/planilhas-uteis/
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4. Faça um esforço
Muita gente tem dificuldade para economizar 

e principalmente para investir. Se você nunca 

fez uma aplicação f inanceira antes, é natural 

que tenha um pouco de receio. 

Também é mais comum do que imaginamos 

perder o controle das contas e dos gastos no 

mês. Mas isso não signif ica que você não deve 

ao menos tentar se organizar. É possível fazer 

um mínimo de esforço e guardar dinheiro, 

mesmo que seja pouco. 

O mais importante é ir cultivando esse hábito 

aos poucos. Com o passar do tempo, você verá 

que a pequena quantia economizada todo mês 

trará um bom resultado no longo prazo.

3. Quite todas as dívidas
Antes mesmo de começar a colocar seu 

dinheiro numa aplicação f inanceira, é 

essencial pagar todas as contas atrasadas. 

Procure listar todos os pagamentos em 

aberto — seja de f inanciamento, empréstimo, 

cartão de crédito, despesas de casa, carro etc.

Entenda que quanto mais você deixa pra 

depois, maiores serão as taxas de juros 

cobradas. Isso pode chegar a dobrar o valor 

da dívida.

Se você recebeu algum bônus, renda extra ou 

mesmo 13º salário, aproveite esse dinheiro 

para quitar os boletos atrasados e só depois 

começar a investir.
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Quando você estiver com as contas em dia, mais certo dos seus objetivos futuros, e seguro de qual 

investimento gostaria de fazer, então é hora de começar a dar os primeiros passos!

Você pode escolher uma aplicação f inanceira simples, que inclusive rende muito mais do que a 

poupança, como é o caso do Tesouro Direto. Dá para aplicar no Tesouro com apenas R$30.

Caso você tenha um dinheirinho a mais, pode experimentar um fundo de investimento, um CDB ou 

LCI/LCA. Neste caso, vale a pena avaliar bem os produtos e pesquisar com cuidado as corretoras 

de investimentos.

Se o seu foco é a aposentadoria, a melhor opção é a previdência privada. Esse investimento não 

substitui o benefício do INSS, ao contrário, complementa sua renda para que você tenha qualidade 

de vida no futuro. 

A E-Invest oferece um plano de previdência excelente para todos os colaboradores das suas 

Patrocinadoras.

Trata-se de uma boa opção para você começar a investir sem se preocupar em efetuar o pagamento 

todo mês: no Plano CD, o valor investido é descontado automaticamente da sua folha 

de pagamento.  Além disso, a Patrocinadora dá uma contrapartida no mesmo valor que a sua 

contribuição, aumentando ainda mais o valor investido.

Gostou da proposta, mas ainda tem dúvidas 
em relação aos valores? 

Use nosso simulador, calcule quanto será sua contribuição e veja quanto f icará o valor f inal, já 

adicionando a contrapartida da Patrocinadora.

          ACESSE O SIMULADOR DA E-INVEST

https://previericsson.com.br/simulador/
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Quer saber mais detalhes sobre o Plano CD da E-Invest?

SAIBA MAIS

Estudar sobre economia e f inanças é um caminho sem volta: quando começa, não consegue 

mais parar de consumir conteúdo sobre isso! Até porque há tanta gente produzindo materiais 

interessantes, que f ica dif ícil não ser impactado por isso.

Se você é um desses que está curtindo aprender sobre f inanças, já percebeu que não é um assunto 

tão chato quanto parece, e quer se aprofundar ainda mais nesse meio, temos uma surpresa:

Trouxemos uma lista bônus com vários perfis para você acompanhar e continuar aprendendo 

um pouquinho mais sobre controle de gastos, investimentos e muito mais. É uma excelente lista 

para você inserir a educação f inanceira no seu dia a dia, sem esforço e ainda se divertir com os 

conteúdos.

Confira!

https://previericsson.com.br/planos/plano-cd/
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            Nath Finanças
Com leveza e transparência, a Nath apresenta informações valiosas sobre o mercado, 

técnicas para economizar e dicas para se organizar f inanceiramente.

Finanças Femininas
Neste canal, Carol Sandler conversa diretamente com as mulheres e mostra que é possível 

elas organizarem suas contas e se tornarem independentes f inanceiramente.

Econoweek
Um canal que vai além das dicas e truques para economizar. Aqui, Yolanda e César falam 

sobre PIX, renda extra, seguro de vida, e outros assuntos deste universo sempre com muita 

leveza e informações embasadas.

Todos estão disponíveis nas principais plataformas de streaming.

PoupeCast
O podcast do canal no Youtube “Me Poupe”, da Nathalia Arcuri. Como ela mesma diz, “o 

podcast que faz os seus sovacos suarem e os seus bolsos se encherem, porque por aqui 

circulam os maiores babados do mundo das f inanças e do mercado f inanceiro!” 

BORA DOMINAR! Domine suas Finanças
A personal trainer da vida f inanceira, Luciana Fiaux, e a jornalista curiosa, Winola Tavares, 

te mostram que é possível transformar sua relação com dinheiro, dominar as f inanças e 

aproveitar mais a vida!

NerdCash
Inserido na programação de podcasts do NerdCast, o podcast criado pelos irmãos do 

Jovem Nerd falam não só sobre investimentos, mas também sobre economia mundial, 

objetivos de vida e mercado f inanceiro, tudo numa pegada divertida e com muito humor.

https://www.youtube.com/channel/UCmhzmQBdXP9TeRtpQ-iWSPg
https://www.youtube.com/channel/UCmhzmQBdXP9TeRtpQ-iWSPg
https://www.youtube.com/channel/UC4rmnC1GKxNtWLw2fRxNxMA
https://www.youtube.com/channel/UC4rmnC1GKxNtWLw2fRxNxMA
https://www.youtube.com/channel/UCZFNY5I0RnErV23CZAd-QuQ
https://www.youtube.com/channel/UCZFNY5I0RnErV23CZAd-QuQ
https://open.spotify.com/playlist/43aEhKzm3XM1PqyFtQRk32
https://open.spotify.com/playlist/43aEhKzm3XM1PqyFtQRk32
https://open.spotify.com/show/2Mf2VCA9NgC7YAhfv9kZhK
https://open.spotify.com/show/2Mf2VCA9NgC7YAhfv9kZhK
https://open.spotify.com/episode/5qHlbdaL3K36ltJgd8iduX
https://open.spotify.com/episode/5qHlbdaL3K36ltJgd8iduX
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@MulherdeFinanças
Conteúdo produzido por Aline Meine, o perf il traz reflexões sobre consumo, dicas, materiais 

gratuitos, além de  postagens bem humoradas.

@Dicas_Financeiras_
Neste perf il, Douglas Gonçalves ensina como começar a fazer suas primeiras aplicações 

f inanceiras e sair do zero nos investimentos. 

@papoderiqueza
Pedro Henrique usa este perf il para ajudar as pessoas a desenvolverem a mentalidade 

certa para alcançar seus objetivos f inanceiros. 

https://www.instagram.com/mulherdefinancas/
https://www.instagram.com/mulherdefinancas/
https://www.instagram.com/dicas_financeiras_/
https://www.instagram.com/dicas_financeiras_/
https://www.instagram.com/papoderiqueza/
https://www.instagram.com/papoderiqueza/
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Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Conheça mais sobre a E-Invest e assista vídeos de educação f inanceira! 

Basta acessar o link: https://previericsson.com.br/educacao-f inanceira/educacao-previdenciaria                        

Precisa falar com a gente?                        

https://previericsson.com.br/contato                

                        

https://previericsson.com.br/contato/
https://previericsson.com.br/educacao-financeira/educacao-previdenciaria/
https://www.facebook.com/einvestoficial
https://www.instagram.com/einvestoficial/
https://www.linkedin.com/company/einvestbypreviericsson
https://www.youtube.com/channel/UCTNUvKNTlQ9WSxqFC4CfDxA?feature=emb_ch_name_ex
https://previericsson.com.br/

