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Sem dúvida, o processo de acumulação de riqueza requer disciplina e paciência. A regra para 
obter esse sucesso é simples, de certa forma. A plena compreensão do controle do orçamento e 
gastar menos do que se ganha proporcionará uma economia mensal significativa, que pode ser 
direcionada para os investimentos - iniciando, assim, o caminho para uma aposentadoria 
tranqüila.  
 
Com certeza, essa linha de pensamento é fator de êxito para atingir, de fato, esse objetivo. 
Sabendo disso, quando podemos iniciar os nossos filhos nesse aprendizado que ensina a 
importância da construção de uma vida financeira sustentável e de um real planejamento 
financeiro? A resposta é: o mais cedo possível.  
 
Desde o início, os pais são responsáveis por mostrar a importância de ter um hábito de consumo 
equilibrado e que a realização dos desejos de consumo imediato, pode ser atingida de uma forma 
mais planejada, poupando uma pequena quantia por mês, dentro de um determinado período.  
 
A melhor forma para que nossas crianças compreendam a dinâmica do mercado financeiro e de 
investimentos é tornar esse assunto o mais simples e tangível para o modo deles de ver o mundo. 
Temos que simular situações de seu dia-a-dia para que eles possam criar essa cultura desde a 
formação, com exemplos de fácil compreensão. E com o objetivo de facilitar essa abordagem 
junto à nova geração, cito algumas possibilidades.  
 
Imagine que uma criança está acostumada a comprar balas todos os dias e tem essa referência 
com o dinheiro. Seria interessante, mostrar que R$ 0,30 (trinta centavos) poupados diariamente, 
somariam R$ 111 no final de um ano e, ao final de 30 anos, R$ 9,1 mil. Aumentando essa 
poupança diária para R$ 1 por dia, aplicada em um investimento, considerando uma taxa de juro 
real de 6%, esse montante aumentaria para R$ 370 logo no final do primeiro ano.  
 
Ao final de cinco anos, mantendo esse mesmo procedimento teríamos poupado R$ 2,1 mil e no 
final de 30 anos, R$ 29 mil. E ainda seguindo o mesmo exemplo ao aumentar a contribuição para 
R$ 10, após a passagem de cinco anos esse valor alcançaria os R$ 21 mil. Após 30 anos, 
chegaríamos à quantia de R$ 302 mil.  
 
Sabendo da vontade deles em adquirir um determinado "sonho de consumo", podemos encorajá-
los a entender ainda mais a importância do planejamento financeiro, mostrando que a disciplina 
poderá realmente ajudá-los a realizar os seus projetos. Podemos citar outro exemplo da economia 
de R$ 20 por mês durante um ano, com o objetivo de compra de uma bicicleta no valor de R$ 250 
ou que, juntando R$ 16 por mês durante um período de dois anos, poderíamos comprar um 
videogame no valor de R$ 400.  
 
Ainda há a possibilidade de sofisticar os exemplos na abordagem paterna para estimular todos os 
tipos de sonhos. Para adquirir um laptop de R$ 4 mil, é preciso poupar R$ 57 por mês durante 
cinco anos. No caso de um carro no valor de R$ 20 mil, seriam R$ 163 mensais durante oito anos.  
 
Em palestras voltadas para crianças sobre educação financeira, a idade não costuma ser um 
limitador para a imaginação. Meninos e meninas de dez anos perguntam sobre ações, a forma 
como tirar o dinheiro de baixo do colchão e como partir de um valor para investir e fazer com que 
o dinheiro cresça mais rapidamente.  
 
Não há dúvida de que a saúde e a educação financeira dos nossos filhos refletirá diretamente nos 
futuro deles. E que, desde cedo, temos a responsabilidade de orientá-los sobre esse assunto e 
contribuir para que eles possam ter uma vida financeira mais tranqüila - e por que não dizer, uma 
vida mais feliz.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 fev. 2006, Plano Pessoal. 


