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INTRODUÇÃO – APRESENTAÇÃO DO CHOMNEQ

Antes de entrarmos no tema do nosso encontro vamos
entender alguns propósitos do Chomneq:

➢ O intuito é trabalhar, crescer e caminhar junto com
os empreendedores sempre sob a luz do evangelho;

➢ Orientar sobre os riscos e perigos do meio social e
comercial nas atividades empresárias;

➢ Consagrar as empresas e negócios, oferecer
condições espirituais e orientações específicas para
prosperar;

➢ Realizar atividades sociais, palestras, cursos, etc;



DINHEIRO X FÉ

Antes de aprofundarmos nas questões empresariais
vamos deixar claro o ensinamento bíblico a seguir:

1 Timóteo, 6.10

“,...pois o amor ao dinheiro é a raiz de 
todos os males. Algumas pessoas, por 

cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé 
e se atormentaram com muitos 

sofrimento.”



ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS

NOSSO FOCO HOJE → ADMINISTRAR BEM O DINHEIRO
E OBTER QUALIDADE DE VIDA.

NÃO SE TRATA DE→ FIQUE MILIONÁRIO, SEJA RICO,...



QUAL É O SEU TIPO FINANCEIRO

DEVEDOR

• Pessoa endividada;
• Dívida > Patrimônio;
• Baixo poder de crédito;
• Sempre preocupados;
• Sem metas.

PAGADOR

• Sempre pagando;
• Não economiza nada;
• Trabalha, trabalha,...
• Sempre desanimado;
• Difícil chegar na meta.

INVESTIDOR

• Sempre investindo;
• Ótimo patrimônio;
• Trabalha x Investe;
• Sempre determinado;
• Alcança as metas!



Relação com Dinheiro x Educação Familiar

• Começa do berço: Interessante o fato de que assim como o

sexo, os pais evitam falar com seus filhos sobre finanças,
como se fosse algo proibido ou então que está cedo demais
para seus filhos se preocuparem com isso, e a medida que
eles vão crescendo o assunto deixa de ser abordado de tal
maneira que quando vamos ver já é tarde demais para isso,
criamos adultos que não sabem administrar seu dinheiro, pois,

isso não se ensina na escola ou faculdade.



Relação do dinheiro com 
a educação familiar

• Recursos de ensino: Mas você pode se perguntar como
posso ensinar meus filhos a administrarem o dinheiro sem dar-
lhes uma carga de responsabilidade muito precoce?

BRINCANDO!

Isso mesmo, são tantos os recursos para ensinar as crianças a
administrarem seu dinheiro no futuro.



Multiplicando conhecimento aos 
filhos e familiares



Nossa missão hoje!



Começando com o perfil DEVEDOR



Riscos de dívidas descontroladas

E aquela família que não controla suas finanças? Quais os riscos
a que está exposta? Estudos já comprovam que as pessoas que
não possuem controle financeiro estão sujeitos a:

➢ Problemas familiares;
➢ Problemas profissionais;
➢ Problemas sociais;
➢ Problemas espirituais;
➢ Constrangimentos;
➢ Problemas de saúde; (stress)



Dinheiro não leva desaforo

O dinheiro é frio, lógico, matemático e não

aguenta desaforo; se você não se controlar,

e achar que as coisas vão acabar se acertando sozinhas, a coisa
só piora. Então, é importante saber que a matemática mais óbvia
das finanças pessoais é: “Gaste menos do que você ganha”, mas
será que essa é a única forma de viver bem com suas finanças?

Muitas pessoas gastam mais do que ganham e nem por isso
estão descontroladas financeiramente e muito menos no
vermelho, porque? Elas aprenderam a trabalhar o seu fluxo
de caixa ($$$).



Como planejar o pagamento das dívidas

Se você já está cheio de dívidas para pagar e não sabe nem por
onde começar, aí vai uma dica: Organize-se!

A primeira coisa a fazer é separar a natureza dos gatos em
despesas essenciais e dívidas, aqui vai um exemplo:

- Comece pelas despesas essenciais (água, luz, telefone,...);

- Depois aquelas dívidas com o juros mais alto;

- Procure quitar aquelas que oferecem acordo sem multa/juros;

- Depois as dívidas mais antigas;

- Por fim as dívidas cujos credores ainda não se manifestaram;

Mas como conseguir dinheiro para quitar as dívidas???



Empréstimo solução ou problema?

A maioria das pessoas que não administram seu dinheiro acabam
se comprometendo com empréstimos sem muito exame da
natureza do empréstimo. O empréstimo é o último recurso que
uma pessoa deve utilizar, principalmente junto ao banco
utilizando limites especiais, linhas de crédito, etc. Isso porque os
juros cobrados são abusivos.

❖Tente sempre pagar a vista e com desconto;

❖Peça emprestado aos parentes e amigos sem juros e a curto prazo;

❖Peça emprestado na empresa em último caso;

❖Estude os pacotes de empréstimos antes de fazer uma dívida/investimento;

❖Veja os pacotes do Governo com FGTS, estímulos a ME e EPP, etc.



Fonte de crédito ou $ para quitar dívidas

As 7 principais fontes de crédito ou dinheiro são:

1. VENDA DE ATIVOS: Casa, terreno, carro, moto, TV, bicicleta, roupas,...

2. EMPRÉSTIMO FAMILIAR: Devolva ou perca o crédito futuro ou até a relação;

3. EMPRÉSTIMO AMIGOS: Devolva ou perca o crédito futuro ou até a relação;

4. RENDA EXTRA SIGNIFICATIVA: 2 empregos, serviços caros, mais trabalho!

5. EMPRÉSTIMO BANCO: Deve saber utilizar senão pagas juros absurdos;

6. CORTE GASTOS RADICALMENTE: Cortar cartões, TV, seguros, escola;

7. CENTRALIZE AS DÍVIDAS: Ótima tática, mas uma das mais perigosas!



Centralize suas dívidas

Caso você não esteja tão endividado e com o nome tão “sujo na praça”, você

conseguirá uma financeira que lhe conceda crédito o suficiente para quitar suas

dívidas e pagar uma parcela mensal que cabe em seu orçamento familiar,

obviamente com um juros estratosférico!!!!!!! MAS OK, você quer sair das

dívidas e ter uma qualidade de vida melhor.

MAS JÁ VOU AVISANDO QUE ISSO É UM SALTO DE PARAQUEDA PARA UM 

DEVEDOR, SE NÃO PUXAR A CORDA (mudar os hábitos)...



Cartão de crédito mocinho ou bandido?

Se souber utilizar além de ser um facilitador e um gerenciador
de gastos, também oferece boas vantagens em programas de
pontos, privilégios e facilidades.

Se não souber utilizar, bem já sabe!



Juros!!!

A partir de hoje juros só se for das suas aplicações ok!?

Segue tabela de 2017 site: www.maisinvestimento.com.br

Caso esteja nessas situações procure profissionais e órgão de
defesa do consumidor ou JCE – Juizado Especial Civil, as
renegociações podem diminuir bem os valores das dívidas.

http://www.maisinvestimento.com.br/


Dicas Importantes para o devedor

Aqui vão algumas dicas importantes quando se trata de dívidas:

✓ Não negocie aquilo que você não 
pode cumprir, cuidado com o crédito;

✓ Cuidado com empresas que oferecem 
milagres e dizem “limpe seu nome”;

✓ O financiamento do financiamento 
pode ser bom, mas deve-se estudar;

✓ Fuja dos parcelamentos da fatura do 
cartão de crédito;

✓ Empréstimo consignado em folha –
cuidado com o $ do dia a dia;

✓ Não utilize o nome de terceiros para 
contrair novas dívidas;

✓ Nunca utilize dinheiro de agiota, é 
crime e a lei não vai te proteger;

✓ O 13º salário é seu maior aliado para
quitar dívidas e não para você ir 
para o litoral!;

✓ Não troque uma dívida por outra, 
então no momento de quitação –
aperte o cinto!;



Vamos ver o perfil PAGADOR



As principais dificuldades do Pagador

Geralmente o pagador vai sempre reclamar do quanto sua
empresa está faturando ou do salário que ele recebe! Mas nas
finanças existe uma máxima:

“Quem não sabe administrar o pouco, 

não saberá administrar o muito.”

A principal dificuldade na administração do dinheiro envolvem o
sentimento próprio, da família, dos amigos, da sociedade; aquela
necessidade de provar para todos e para si próprio que você
também tem condições de ter algo bom ou melhor, mesmo que
você não tenha essa condição.



Dicas práticas para economizar!

Para passar de pagador para investidor é preciso ter dinheiro
para investir, então aqui vão dicas práticas para economizar:

✓ Evite refeições fora de casa ao máximo;
✓ Faça orçamento e compre em atacado;
✓ Controle a casa (água, luz, fone,...);
✓ Corte os supérfluos (TV cabo, revista,...);
✓ Controle-se nas novas tecnologias;
✓ Diminua o luxo e os caprichos;
✓ Utilize menos o carro, ande mais;
✓ Controle-se em suas coleções (relógio, 

sapato, brincos, gibis, bonecos, etc.);
✓ Não atole seus filhos, netos, sobrinhos com 

presentes, isso não é sinônimo de amor;

✓ Saia fora de juros a qualquer custo;
✓ Não subestime pequenos valores 

“Todo milhão já foi um centavo”;
✓ Deixe claro aos amigos e parentes 

que até o final do ano você tem meta;
✓ Opte pelo genérico (mais barato) no 

que for possível;
✓ Guarde e pague à vista com desconto;
✓ Cuidado com compra coletiva é uma 

falsa sensação de economia;
✓ Não vá ao mercado com fome!



Regras para administrar seu dinheiro

Dedique tempo

Tem que escrever

Comece Já - hoje

Trace as metas

Participe a família

Guarde as anotações

Faça reuniões de evolução



Instrumentos para verificação dos gastos

Existem no mercado diversos instrumentos para verificação dos
gastos e para gerenciamento das finanças pessoais, mas um
conselho que te dou, comece pelo básico, papel, lápis e
borracha, caso prefira pode utilizar o Excel, mas nada de
gráficos, indicadores, percentuais antes da simples conta:

Receitas - Investimento - Despesas = Conceito Zero ou Dívida?

Conceito zero significa que você já investiu o dinheiro, explicarei
logo na sequência.



Como acompanhar suas finanças e 
administrar bem seu dinheiro?

PESSOA JURÍDICA (EMPRESA) PESSOA FÍSICA (TRABALHADOR)

DRE – Demonstração Resultado Exercício
(contabilidade)

(+) RECEITAS / VENDAS

(-) IMPOSTOS

(-) CUSTOS

(-) DESPESAS_________     

(+/-) LUCRO/PREJUÍZO

Desse lucro sai a remuneração do sócio

Orçamento Familiar
(Papel, planilhas, aplicativos,...)

(+) SALÁRIO / RENDA EXTRA

(-) INVESTIMENTO

(-) DESPESAS (aluguel, luz, escola,...)

(-) DIVERSÃO_________     

CONCEITO ZERO

O conceito zero é estar sempre 
investindo atrás da suas metas!!!



Orçamento Familiar / Fluxo da Caixa

Vamos visitar as finanças de uma típica família pagadora

Modelos de Orçamento.xlsx


Vamos falar do INVESTIDOR



Tipos de Investidor

Existem 2 perfis de investidor e ambos controlam suas finanças:

O global e o detalhista veremos a seguir esses dois perfis.

Mas o segredo da maioria deles é um só, ambos vivem um
padrão de vida aquém daquele que ele poderia viver se quisesse!

Isso mesmo!!! O segredo para se guardar dinheiro é estar
sempre um passo atrás de onde você poderia estar, mas sempre
subindo e subindo...eu explico.



Investidor de controle global

São aqueles que tem grandes noções de como andam suas
finanças, não se apegam a detalhes como guardar nota fiscal ou
canhoto da maquininha de cartão de crédito, nem fica
conciliando o extrato bancário todo mês, mas sabem que gasta
menos do que ganham e que as parcelas do mês a mês cabem
em seu orçamento.

Ele investe periodicamente as “sobras” mensais, e sabe bem
quanto pode gastar com supérfluos (apesar de geralmente não
ser adepto a isso), e não se priva de fazer suas viagens e realizar
seus desejos, geralmente esse tipo de investidor é um pouco
mais “mão aberta” que o detalhista.



Investido detalhista

Esse é aquele que ninguém tira R$ 1,00 (um real) de sua conta
sem ele saber onde foi, é detalhista a ponto de guardar todos os
comprovantes, controlar suas finanças em tabelas e planilhas,
investir parte do dinheiro separando investimentos em curto e
longo prazo, e sente-se extremamente confiante e tranquilo
quando o assunto é orçamento, pois além de não dar um passo
maior que a perna, se um dia fizer algo parecido com isso,
saberá como administrar o que deve.

Geralmente esse é mais digamos pão duro!



Dinheiro dá em árvore???

A resposta para essa pergunta é SIM!!!

Isso mesmo, o dinheiro para render e dar mais dinheiro é preciso
ser cuidado tal qual uma árvore:

✓ Você aprende (estuda o assunto);

✓ Prepara a terra (escolhe banco/corretora);

✓ Planta a semente (aplica o dinheiro);

✓ Rega e cuida (monitora rendimento);

✓ Se livra das pragas (consumismo,...)

✓ Colhe os frutos (pega os rendimentos);

✓ Se delicia (vive bem com a família e amigos);

✓ Alimenta outras pessoas (empregos/doação/apoio).



Onde NÃO investir seu dinheiro

➢ Não invista em Poupança (rende pouco);

➢ Não invista em Títulos de Capitalização (é jogo);

➢ Não invista em Previdência Privada (não como investimento);

➢ Não invista em Veículos (isso não é investimento);

➢ Não invista em Garantia Estendida (a do fabricante basta);

➢ Não invista em Banco (escolha uma corretora);

➢ Não invista em moeda virtual (ainda são uma incógnita);



Como iniciar ou se aprofundar 
nos investimentos

➢ http://portaldoinvestidor.gov.br

➢ http://cursos.cvm.gov.br/

http://portaldoinvestidor.gov.br/
http://cursos.cvm.gov.br/


4 Leituras Importantes



RECAPITULANDO E DICAS PARA 
MUDANÇA DE VIDA!!!

DEVEDOR

• Centralize sua dívida;
• Não faça novas dívidas;
• Meta: é sair da dívida;
• Converse com a família;
• Sempre tem solução;
• Sacrifício é necessário!

PAGADOR

• Sempre pagando;
• Não economiza nada;
• Trabalha, trabalha,...
• Sempre desanimado;
• Não alcança as metas.

INVESTIDOR

• Sempre investindo;
• Ótimo patrimônio;
• Trabalha x Investe;
• Sempre determinado;
• Alcança as metas!

Ações:
- Ver quanto você ganha e 
quanto você gasta;
- Vá ao banco ou 
financeira e centralize a 
dívida; ou vá quitando 
dívidas uma por uma;
- Venda ativos ou troque 
por outro de menor valor.

Ações:
- Comece a investir JÁ!
- Estipule 3 metas (C/M/L);
- Comece a ler, ver vídeos, 
e conversar a respeito de 
investimentos;
- Corte os gastos esse mês;
- Coloque metas de 
investimentos mensais.

Ações:
- Aprofunde seus 
conhecimentos;
- Diversifique e aumente o 
risco (ações, imóveis,...);
- Usufrua do dinheiro em 
vida com a família;

- ENSINE O PRÓXIMO!!!
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