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Analfabetismo financeiro

problema que tem raízes 
culturais, religiosas e que 
vem ao longo de décadas no 
país: seria um "mal" ter 
recursos financeiros?

educação promove uma 
nova interpretação através 
de metodologia criada por 
Reinaldo Domingos

idéia do Instituto DSOP: gerar 
mudanças de comportamento

nível de ensino e nível 
empresarial

educação financeira 
"cartesiana"? ou ter um 
olhar diferente para 
questões financeiras?

escolas: o governo tem 
preocupação com a escola 
pública e educação financeira

o foco atual é mais cartesiano

o trabalho do instituto é diferente

metodologia DSOP

Reinaldo Domingos

aos 37 tornou-se financeira-
mente independente

livro: Terapia Financeira

história: pesquisa no mercado 
global sobre educação 
financeira para o ensino

contratou equipes de profis-
sionais para gerar material de 
educação financeira

compêndio de 15 livros

DSOP: Diagnosticar, Sonhar, 
Orçar e Poupar

atualmente existe uma 
experiência do goveno em 
450 escolas

uso consciente do dinheiro e 
consumo consciente

todo o corpo administrativo da escola 
deve passar por um processo de 
educação financeira

todos os que participam do desenvolvi-
mento passam pelo aprendizado (o 
educador transmite a experiência vivida e 
não apenas um texto acadêmico)

esforço do governo deve ser 
reconhecido: não existe 
nenhuma crítica. Ao con‐
trário: o esforço é louvável

a questão é a sutileza de 
como vemos as metodologias

diferença: trabalhar com planilhas 
e fazer cálculos faz parte de uma 
segunda fase. Estamos no 
processo de reeducação, revendo 
conceitos

as pessoas estão sempre 
endividadas

o ideal é fortalecer nossa 
consciencia para nos 
endividarmos mais ou 

questão: como nos conhece-
mos financeiramente? Qual 
nosso erro financeiro?

Muitas famílias já educam 
seus filhos financeiramente

mas não é a planilha que 
resolve a finança da família

reeducação financeira

primeiro, diagnosticar a 
situação, reunindo filhos e casal

estímulo a pensar nos sonhos 
de curto, médio e longo prazo

valor

prazo

plano

metas pequenas e simples para que 
possam trazer a satisfação em serem 
realizadas

sonhos de criança geram em 
torno do consumo

no processo de educação 
financeira, não tentamos 
remover o prazer de consumo, 
mas sim o prazer em respeitar 
limites e ter organização

equilíbrio emocional

orçar: estabelecer quanto o 
sonho custa

inverter o processo de economia 
(pagar a si mesmo primeiro) 
buscando a independência 
financeira que é ter o dinheiro 
trabalhando a nosso favor

duas frentes

educação financeira DSOP

Terapia Financeira
maior produtividade

cenário corporativo

curso intensivo (8 horas)

curso semi intensivo (4 horas)

coaching

em escolas: convite a pais e comunidade 
para palestras e workshops

pós graduação

www.dsop.com.br

adenias.goncalves@dsop.com.br

(11) 8737 0011

(11) 3177 7800

processos de transformação

experiência de família 
humilde com trabalho 

caminho da humildade, com 
interesse em aprendizado

ter interesse pelas coisas e 
como fazer a abordagem na 
busca de aprendizado

pergunte humildemente - a forma 
de abordagem pode trazer uma 
grande contribuição

"como funciona"?expressão singela e simples

unir pessoas que tem 
valores semelhantes

Sobre este Mapa Mental:

Este mindmap foi criado com 
referência à entrevista 
realizada em abril de 2011 
entre Seiiti Arata e Adenias 
Gonçalves sobre educação 
financeira.

Maiores informações em:

www.ArataAcademy.com/port


