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olá!

Neste ebook vamos demonstrar 
algumas técnicas que funcionam 
muito bem para nós, no que diz 
respeito a como organizar a 
mesada dos filhos. 

Reconhecemos que este assunto 
é polêmico e existem várias formas 
de se fazer isso. Estamos apresen-
tando o que funcionou e funciona 
até hoje para nós com nossos 
filhos. Cabe a você avaliar se é 
aplicável ao seu filho.

A ideia é que este ebook seja 
aprimorado com o passar do 
tempo, para refletir novas ideias 
que forem surgindo. E com nossos 
filhos crescendo, teremos mais 
surpresas e novos exemplos práti-
cos de nosso dia a dia para com-
partilhar com vocês.

Dar o dinheiro é a parte mais fácil! 
O mais importante é ensinar a 
criança a lidar com a mesada.
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Acreditamos que este ebook irá funcionar melhor para crianças a partir 
de 6 anos, que já saibam fazer contas básicas de matemática (somar e 
diminuir). Portanto este livro foi escrito para os pais ou responsáveis 
destas crianças, que aplicarão o método no dia a dia.

Algumas coisas podem funcionar para crianças menores ou até 
mesmo adolescentes, mas não temos aqui a pretensão de abranger 
todas as idades. Por exemplo, o tratamento que deve ser dado a um 
adolescente é muito diferente do aplicado a uma criança. 

Talvez você possa estar pensando: “Mas eu não sei lidar com as 
MINHAS próprias finanças, como vou ensinar isso para o meu filho?”.  
Fique calmo, pois o que você vai aprender nos próximos capítulos vai 
servir tanto para você quanto para seu filho. 

A melhor forma de educar é pelo exemplo. Então, este ebook vai te 
ajudar a ser um exemplo para o seu filho. O importante não é de onde 
você veio, e sim, para onde você está indo!

Mesmo que você esteja em dificuldades financeiras, vamos lhe mos-
trar que, com pouco por semana, você pode ensinar conceitos importan-
tes para o seu filho.

Para quem é este ebook 
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Nossa família nunca teve cultura empreendedora e não recebemos 
uma educação financeira de nossos pais. Mas não os culpamos por 
isso, pois eles também não receberam de nossos avós ensinamentos 
sobre como lidar com dinheiro! 

Crescemos ouvindo frases como: “Dinheiro não traz felicidade”, “Se 
você não nasceu rico, provavelmente nunca será rico”, “Nunca vamos 
ter dinheiro para isso!”, e muitas outras que ilustram várias crenças limi-
tantes em nossa sociedade. Infelizmente nós fomos criados para seguir 
padrões.

Parece que existe um tabu no Brasil em não se falar de dinheiro com 
as crianças, como se dinheiro fosse algo ruim. Se você possui esta 
crença, sugerimos começar a pensar diferente desde já!

Fique tranquilo que vamos te ajudar com isso, pois também sentíamos 
na pele estas crenças que nos limitavam financeiramente. 

O primeiro passo foi nos educarmos a respeito! Lemos vários livros e 
fizemos cursos com grandes referências mundiais na área de finanças 
pessoais: Robert Kiyosaki, T. Harv Eker, Tony Robbins e muitos outros. 
E o mais importante: APLICAMOS com os nossos filhos os conceitos 
aprendidos, com ótimos resultados! 

Por que este ebook foi escrito?
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Investimos muito tempo e dinheiro em busca deste conhecimento. Daí, 
sentimos que poderíamos compartilhar o que aprendemos e ajudar 
outros pais na mesma situação que a gente. Por isso nasceu este 
ebook!

Uma dúvida muito comum dos pais é a seguinte: devo dar mesada ao 
meu filho? Ou somente ensiná-lo a ganhar o próprio dinheiro? Ou não 
fazer nada agora?

Bem, como dissemos este assunto é polêmico. Nós acreditamos que é 
importante desde cedo a criança aprender a lidar com o dinheiro. Não 
de qualquer jeito, simplesmente “toma aqui sua mesada e se vire!”, mas 
de uma forma estruturada, com o método que iremos lhe apresentar a 
seguir.

Alguns profissionais aconselham a não dar mesada, pois você irá dimi-
nuir a vontade da criança de empreender e ganhar o próprio dinheiro. 
Acreditamos que antes de ensinar a criança a ganhar dinheiro por conta 
própria, ela precisa aprender a lidar com o dinheiro que vai receber. No 
começo você dá o peixe e depois vai ensinando ela a pescar.

Existem vários casos de profissionais muito bem remunerados e que 
não tem um centavo de patrimônio, porque gastam tudo desenfreada-
mente. Existem pesquisas com ganhadores de loteria mostrando que, 

Dar mesada ou não? Eis a questão!
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Mas o que é mesada? O dicionário Michaelis define mesada como 
uma “Importância que os filhos recebem periodicamente dos pais”.

Neste ebook vamos definir mesada como um valor em dinheiro que 
toda semana a criança recebe dos pais. Por que toda semana? Para 
criar o hábito! Acreditamos que uma vez por mês é muito pouco para 
uma criança aprender e fixar os conceitos. Se você fizer toda semana 
será melhor!

De quanto em quanto tempo?

Tão importante quanto GANHAR dinheiro é saber LIDAR com ele. O 
foco deste livro é ensinar seu filho a LIDAR com o dinheiro que ele vai 
receber de mesada. Não vamos entrar ainda no assunto de como ensi-
ná-lo a GANHAR o próprio dinheiro. Depois que ele estiver com a base 
formada podemos entrar neste assunto, que também é muito importan-
te, mas que na nossa opinião deve ser tratado em um segundo momen-
to, mais próximo da adolescência.

alguns anos mais tarde, estes voltam ao estado financeiro que tinham 
antes de ganhar o prêmio, justamente por não saberem como lidar com 
tanto dinheiro. 
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Não existe valor ideal. Existe o valor que você pode dar agora! Como 
dissemos no capítulo anterior, o mais importante é criar o hábito desde 
cedo, e isso se faz com consistência semanal!

Comece com o que você pode! R$ 1, R$ 5, R$ 10, R$ 20 por semana. 

Coloque este valor no seu orçamento do mês para você se programar.

É importante também definir um dia fixo na semana para dar o dinheiro 
(ex: sábado de manhã). De novo: queremos criar o hábito na criança!

Você vai perceber que já nas primeiras semanas ela irá te cobrar pela 
mesada no dia combinado.

Agora que você já definiu o valor que vai dar por semana, vamos ao 
método.

Qual o valor ideal?

vamos lá!
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conversa
entre adultos
2



Primeiramente, vamos resumir como funciona o método, que é muito 
simples, para você poder aplicá-lo às suas finanças. É importante que 
você entenda os conceitos, pois em seguida vamos para a parte mais 
importante: lhe mostrar como você pode aplicar o método para ajudar o 
seu filho a controlar o dinheiro que ele recebe de mesada.

A técnica que usamos é chamada de Método dos Potes. 

Nós aprendemos esta técnica com o americano T. Harv Eker, autor do 
livro Os Segredos da Mente Milionária. Aliás, se você nunca leu este 
livro, recomendamos fortemente a leitura, pois ele mudou radicalmente 
nossa forma de pensar, ajudando a quebrar vários paradigmas que atra-
palhavam nossa vida!

Em Novembro de 2015 o referido autor esteve no Brasil pela primeira 
vez para ministrar ao vivo o Seminário Intensivo da Mente Milionária 
(MMI – Millionaire Mind Intensive). Estávamos presentes, junto com 
pessoas do mundo inteiro. Foi uma experiência incrível, que serviu 
ainda mais para reforçar o nosso aprendizado sobre o método!

O método original é focado nos adultos. O que fizemos foi adaptar o 
método para as crianças, explicando de uma forma mais lúdica para 
elas.
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NEC 50% LIB 10% DIV 10% DLP 10% EDU 10% DOA 10% 

Considere a sua renda líquida mensal (dinheiro que você recebe des-
contados os impostos) e divida em 6 potes com os seguintes percentu-
ais:

Os potes dos adultos

1. Necessidades (NEC): 50%
2. Liberdade Financeira (LIB): 10%
3. Diversão (DIV): 10%
4. Despesas de Longo Prazo (DLP): 10%
5. Educação (EDU): 10%
6. Doação (DOA): 10%
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NEC 50% LIB 10% DIV 10% DLP 10% EDU 10% DOA 10% 

Se você não tem conta em banco e quer seguir à risca o método, crie 
6 “potes” (caixa de sapatos, envelope, pote de vidro ou o que vocês 
achar mais prático) e coloque a sigla em cada um deles (NEC, LIB, DIV, 
DLP, EDU e DOA). Daí, é só pegar o dinheiro e “depositar” em cada 
pote.

Os % são apenas uma sugestão. Você poderá usar os percentuais que 
quiser. O mais importante não são os valores e sim o HÁBITO que você 
vai criar se administrar o seu dinheiro. Isso vale para quem ganha R$ 
1.000, R$ 10.000 ou R$ 100.000 mensais. 

As pessoas ricas são aquelas que sabem cuidar do seu dinheiro. Não 
adianta nada ganhar muito dinheiro e gastar tudo!

Pronto, simples assim! Agora vamos explicar o que você vai fazer com 
cada pote.
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Esta é a conta da sobrevivência, ou seja, as suas despesas mensais. 
Aqueles gastos que não temos como fugir: Água, luz, telefone, condo-
mínio, aluguel, prestação da casa, escola dos filhos, mercado, alimenta-
ção, transporte (ônibus, carro, gasolina, pedágio, etc.), roupas, plano de 
saúde, farmácia, tarifas bancárias, etc.

Necessidades  (NEC)
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“Ah tá, então quer dizer que vou ter que viver com metade do que eu 
ganho? Tá de brincadeira rapaz? Isso é impossível!”. Lembre-se que o 
hábito é mais importante que a quantia. Se for realmente impossível 
neste momento viver com metade da sua renda, então comece com 
99% da sua renda, mas comece! Depois reduza para 98%, 97% e assim 
por diante, até chegar em 50%. Esse processo poderá durar vários 
anos, mas você vai chegar lá. 

Este dinheiro pode ficar disponível na sua conta corrente do banco, ou 
se você preferir pagar tudo em dinheiro, é só guardar em casa e usar 
quando for preciso.

Crie o hábito de anotar os seus gastos mensais. Pode ser em uma 
folha de papel, caderno, planilha eletrônica, ou então usar algum aplica-
tivo de celular. Com isso, você saberá quais são seus maiores gastos 
mensais. Sabendo quanto você gasta por mês e com o que gasta, o 
próximo passo será reduzir o seu orçamento para caber nos 50%.  

Foque nas grandes despesas e veja como você pode reduzir seus 
maiores custos!
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Este pote é para a sua LIBERDADE FINANCEIRA! Legal, mas o que é 
isso?

Imagine que você não precisa mais trabalhar por obrigação, para 
sobreviver. Imagine que a partir de agora todo mês vai “pingar” na sua 
conta um valor que é suficiente para você pagar o estilo de vida dos 
seus sonhos, ou seja, suas necessidades e mais as suas vontades. 
Você pode acordar na hora que quiser e trabalhar somente nas suas 
paixões. Pronto, você está livre, concorda? Dinheiro não é mais uma 
preocupação para você!

Liberdade Financeira (LIB)
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Não seria ótimo? Saiba que é perfeitamente possível chegar lá e 
vamos te mostrar como. Não é fácil, exige disciplina e paciência. Mas 
com planejamento e atitude você vai conseguir. 

E como começar? Você vai destinar 10% da sua renda para INVESTI-
MENTOS que lhe gerem renda passiva. E o que é renda passiva? 
Renda passiva é aquele dinheiro que você ganha sem necessariamente 
estar trabalhando. 

Exemplo: você tem R$ 1.000 em uma aplicação financeira. Esses R$ 
1.000 lhe rendem 1% de juros no mês, ou seja, R$ 10. Esses R$ 10 são 
uma fonte de renda passiva, ou seja, um dinheiro que você ganhou sem 
necessariamente estar trabalhando. As fontes mais comuns de renda 
passiva são:

• Juros de aplicações financeiras;
• Dividendos de ações da Bolsa de Valores;
• Renda proveniente do aluguel de imóveis;
• Lucros de negócios que funcionam 100% 
sem a sua presença;
• Royalties de livros, músicas ou qualquer 
outro produto que já foi produzido e hoje não 
exige mais nenhum esforço seu para ser 
vendido.
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A renda passiva é diferente da renda direta ou renda ativa, que é a 
renda que você recebe como resultado direto de algum trabalho seu (ex: 
salário, comissões sobre vendas, pró-labore de sócios, lucros de negó-
cios que não funcionam sem a sua presença). A renda direta é o 
começo de tudo e acelera a sua independência financeira, mas se você 
não souber poupar e investir bem o dinheiro, de nada adianta.

Rico não é quem ganha muito dinheiro, e sim quem tem muito patrimô-
nio!

Já ouviu falar no princípio do “pague-se primeiro”? Nós estamos acos-
tumados a pagar todas as outras pessoas primeiro, e o que sobra a 
gente guarda para nós. Sabe o que acontece se você fizer isso? Nunca 
sobra nada! Você tem que fazer o contrário: pague-se primeiro e o que 
sobrar você ajusta o seu estilo de vida para caber no seu orçamento. 
Simples assim! Isto vai estimular a sua criatividade para encontrar solu-
ções para ganhar mais dinheiro (aumentar a sua renda direta) e simplifi-
car seu estilo de vida (cortar custos desnecessários, renegociar dívidas, 
etc.).

Tá bom, você me convenceu! E onde invisto este dinheiro?

Comece simples e vá sofisticando suas estratégias. Se possível, prefi-
ra outros investimentos à Poupança, que ao menos lhe deem um retor-
no acima da inflação! Com o tempo use a sua conta EDU (Educação – 
falaremos dela adiante) para aprender sobre Investimentos e escolher 
aplicações mais rentáveis (Títulos Públicos, LCI/LCA, Ações pagadoras 
de dividendos, etc.).
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Com o poder dos JUROS COMPOSTOS o tamanho do bolo vai cres-
cer com o tempo, até um dia em que você poderá viver com a renda 
mensal gerada pelos seus investimentos.

A vida é muito curta e não sabemos o dia de amanhã! Então também 
de nada adianta poupar, poupar e poupar se não pudermos desfrutar 
das belezas da vida! O objetivo desta conta é dar vazão ao seu lado 
gastador! A ideia é você balancear o seu lado poupador (conta LIB) com 
o seu lado gastador, podendo gastar sem culpa e sentir-se rico!

Diversão (DIV)
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Não queremos dar a volta ao mundo com uma bengala, queremos 
fazer isso agora enquanto temos saúde e disposição! A vida é maravi-
lhosa e é para ser vivida, mas com controle e sem comprometer o 
futuro. Para isso existe a conta da Diversão!

Use este dinheiro para fazer coisas que você normalmente não faria:

Enfim, use a sua criatividade! Escreva uma lista de desejos em um 
papel ou no celular para você sonhar com estes momentos e saber 
onde vai usar o dinheiro.

• Jantar em um restaurante que você não costuma ir  
 ou nunca foi, sem ter que escolher o prato pelo lado 
direito do cardápio;
• Passar uma noite ou final de semana em um hotel 
bacana;
• Contratar 1 mês de um personal trainer, ou fazer 1 
mês de aula de tênis ou algum outro esporte de sua 
preferência;
• Fazer algum tratamento de beleza ou massagem;
• Comprar uma roupa de grife.
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“Mas eu não consigo juntar dinheiro para essas coisas, estou total-
mente quebrado!”. Então compre uma bala ou água de côco, sente na 
beira da praia ou de algum lago e saboreie a sua liberdade momentâ-
nea! Mas faça alguma coisa! Crie com pequenas atitudes o hábito de 
experimentar os prazeres da vida AGORA!

A meta aqui é gastar este dinheiro todo mês! Isso mesmo, todo mês 
você gasta tudo, não deixa sobrar nem 1 centavo! No máximo acumular 
por 3 meses se é algo que você não consegue fazer com o saldo de 1 
mês (ex: uma viagem no feriado prolongado).

Se você já é gastador por natureza, vai ter muita facilidade de entender 
a importância desta conta. Só tome cuidado para não gastar mais do 
que o saldo disponível. Se o seu perfil é um muquirana assumido, esta 
será uma ótima oportunidade de exercitar seu lado recebedor e viver a 
vida, gastando sem culpa!
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Esta conta é a sua reserva para despesas de longo prazo ou despesas 
grandes. Trata-se de uma reserva para aquelas despesas que somente 
com a sua renda mensal você não consegue comprar, sendo necessá-
rio juntar o dinheiro mensalmente. Por exemplo:

Despesas de Longo Prazo (DLP)
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Esta conta é muito importante. Lembre-se que o hábito é melhor que a 
quantidade, então a dica aqui é listar todos os seus sonhos de consumo, 
calcular o valor necessário (quanto de dinheiro precisa juntar) e come-
çar a poupar. Você pode criar subcontas para cada um dos seus objeti-
vos e definir % específicos. Entretanto, sugerimos começar de forma 
simples. Defina 1 grande objetivo e comece a poupar para ele. Quando 
já estiver com o hábito “no sangue” comece a criar as subcontas.

Sugerimos também criar uma subconta para a sua reserva de emer-
gência, equivalente a 6 meses das suas despesas. Calcule o seu gasto 
mensal e multiplique por 6, este será o seu número de reserva. Ex: se o 
seu custo mensal é de R$ 3.000, você deve ter pelo menos R$ 18.000 
de reserva.

Como você não irá precisar agora do dinheiro da conta DLP, você 
pode investí-lo e aumentar o bolo mais rápido através dos rendimentos. 

• Compra da casa própria;
• Compra de mobília e
  equipamentos eletrônicos; 
• Compra de carro;
• Abertura de um negócio próprio;
• Viagem para o exterior;
• Reserva para imprevistos.
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Esta conta será usada, principal-
mente, para você aprender sobre 
investimentos e cuidar da sua edu-
cação financeira. Você já aprendeu 
com a conta LIB a pagar-se primeiro, 
então agora é hora de investir bem 
este dinheiro! E como ninguém 
nasce sabendo, você vai precisar 
estudar ou contratar algum profissio-
nal que faça para você.

A chave aqui são os Juros Com-
postos. Como diria Albert Enstein, “a 
força mais poderosa do Universo 
são os Juros Compostos”.

Para você ter uma ideia, vamos 
comparar a diferença entre 2 investi-
mentos: Caderneta de Poupança x 
Tesouro Direto Selic. Ambos investi-
mentos sem grandes riscos.

Educação (EDU)
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Se você investir R$ 10.000 a uma taxa de juros de 8% ao ano (rendi-
mento médio da Caderneta de Poupança em 2016) e deixar este dinhei-
ro parado durante 10 anos, sem investir mais nada, só com os rendi-
mentos você terá no final de 10 anos o montante de R$ 21.589,25. Se 
você aumentar a taxa de juros para 12% ao ano (rendimento médio do 
Tesouro Selic em 2016), você terá ao final dos mesmo 10 anos o mon-
tante de R$ 31.058,48, uma diferença de R$ 9.469,23 ou 44%.

A maioria das pessoas é educada para poupar e investir somente na 
Poupança, sob o mito de que “Investir é muito arriscado”. Sinceramente, 
não investir é que é muito arriscado! Se você acha que é muito difícil ser 
rico, experimente a pobreza! Está na hora de mudar a sua forma de 
pensar!

Então a ideia da conta EDU é você aprender sobre diferentes modali-
dades de investimentos para aumentar o rendimento da sua conta LIB 
(taxa de juros dos seus investimentos).

Você pode usar este dinheiro para comprar livros, fazer cursos ou con-
tratar uma consultoria financeira. Recomendamos fazer as 3 coisas. 

R$ 35.000

R$ 30.000

R$ 25.000

R$ 20.000

R$ 15.000

R$ 10.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prazo do investimento (anos)

Poupança

Tesouro Selic

Poupança X Tesouro Selic

S
al

do
 fi

na
nc

ei
ro
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Como diria o americano Tony Robbins, “o segredo da vida é a 
doação!”. 

Muitas pessoas têm dificuldade de entender a importância da doação: 
“Como é que eu vou doar dinheiro para alguém se está faltando para 
mim?”. É o seguinte: o Universo (ou Deus, ou Cosmos, ou alguma outra 
entidade na qual você tenha fé) entende que se você doa dinheiro é 
porque você sabe administrar o que tem, então você está preparado 
para receber mais para poder ajudar mais pessoas. “Hein? Como é que 
é!!!!!????”

Se você é uma pessoa egoísta, entenda que você tem que dar para 
receber. Simples assim, pode acreditar!

Doação (DOA)
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Também não estamos falando só de doar dinheiro. Você pode também 
doar seu tempo, participando de trabalhos voluntários e ajudando de 
coração as causas nas quais você se identifica.

Se não se sentir confortável em doar 10% da sua renda, comece com 
1% ou R$ 1, mas comece! Lembre-se que o hábito é mais importante 
que a quantia. Compre 1 pacote de fraldas e entregue em alguma insti-
tuição de apoio à crianças carentes perto da sua casa. Compre uma 
marmita e entregue para um morador de rua que realmente está preci-
sando. Busque algum projeto social na Internet e doe dinheiro para ele. 
Tem que ser uma doação sem esperar nada em troca e, de preferência, 
para um desconhecido.

Então não é para dar presentes de aniversário ou Natal com o dinheiro 
desta conta. Sabemos que presentes de aniversário, principalmente em 
festas de criança, são quase uma obrigação social hoje em dia! Ai de 
quem chegar sem presente na festinha de 1 ano da criança! Este dinhei-
ro para presentes deve vir da sua conta NEC, ou seja, inclua no seu 
orçamento um valor para presentes. Se você tem família grande e gosta 
de dar presentes para todos no Natal, então abra uma subconta da DLP 
e poupe durante o ano para não faltar no Natal.

Se você já tem, em razão de sua Religião, o hábito de doar uma parte 
da sua renda, esta quantia pode ser considerada como conta DOA.
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ensinar para

seu filho?
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Agora vem a parte mais importante! Como vou usar o método dos 
potes para a mesada do meu filho?

Nossa sugestão é que você use 4 potes. Em vez de “nomes de adulto” 
use nomes mais lúdicos para facilitar o aprendizado:

Não usaremos as contas NEC e EDU, pois entendemos que neste 
momento da vida os pais ainda são responsáveis pelas necessidades e 
educação dos filhos.

Nome de adulto Nome para a criança

Liberdade Financeira  (LIB)

Despesas de Longo Prazo (DLP)

Diversão (DIV)

Doação (DOA)

Galinha dos Ovos de Ouro

Caixinha de Natal

Carteira da Diversão

Doação

Galinha dos Ovos de Ouro
Caixinha de Natal

Carteira da Diversão
Doação
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Os 4 potinhos

DoaçãoGalinha dos
ovos de ouro

Carte i ra
da di versão

Cai x inha
de Nata l
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A Galinha dos Ovos de Ouro
Costumamos explicar este pote com a história da Galinha dos Ovos de 

Ouro. A história é mais ou menos assim:

Reza a lenda que um casal de agricultores muito pobre criava galinhas 
para sobreviver. Eles queriam muito ficar ricos, mas não sabiam como. 

Um belo dia, uma das galinhas colocou um lindo ovo de ouro!  O homem 
ficou todo feliz e mostrou para a esposa. Eles logo foram a cidade, trocaram 
o ouro por dinheiro e gastaram tudo! No outro dia eles foram lá para ver se 
a galinha tinha colocado outro ovo, mas nada! Demorou 1 semana até a 
galinha colocar outro ovo! E o que eles fizeram? Novamente correram para 
a cidade, trocaram o ouro por dinheiro e gastaram tudo! 

O problema é que eles foram ficando impacientes com a demora da 
galinha em colocar novos ovos de ouro. Eles queriam ficar ricos mais 
rápido! Até que a esposa disse ao marido que os ovos ficavam guardados 
dentro da barriga da galinha, e que eles poderiam abrir a barriga dela para 
pegar os ovos. O marido aceitou a sugestão da esposa e abriu a barriga da 
galinha, mas não havia ovos lá dentro. E o pior: a galinha acabou morrendo, 
e eles nunca mais tiveram os ovos de ouro
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MORAL DA HISTÓRIA: Nunca mate a galinha! Não seque a fonte! Ou 
adaptando para as finanças, nunca gaste a sua conta da Liberdade 
Financeira! NUNCA! É ela que vai crescer com o poder dos juros com-
postos e vai te permitir viver dos ovos de ouro (renda passiva).

É engraçado que as crianças sempre perguntam: “Mas quando eu 
poderei usar a graninha da galinha?”.  Quando acontecer isso, conte a 
história de novo e explique que ele NUNCA deverá usar este dinheiro e 
que no futuro irá viver dos ovos de ouro (renda passiva). A ideia é que, 
quando estiver velhinho, irá deixar a galinha de presente para os filhos 
deles ou doar para a caridade! Com o tempo a criança vai entender e 
assimilar a ideia. Não espere que ela entenda de primeira, por isso é 
importante repetir o processo toda semana.

Experimente contar essa história para seu filho. Além de ser uma opor-
tunidade de estar com ele, você vai se surpreender com o poder de 
ensinamento desta história.
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Deposite o valor da semana no pote da Galinha dos Ovos de Ouro. 

Quando acumular uma quantia mínima (ex: R$ 50) e seu filho já estiver 
mais acostumado com a rotina, abra uma conta no banco para ele e 
deposite o valor na conta. Nós sabemos, vai dar trabalho! Mas quem 
disse que educar os filhos é fácil? Se você quer ensinar seu filho a lidar 
melhor com o dinheiro, como vai deixar a inflação diminuir o poder de 
compra dele? 

Se quiser começar de forma mais modesta, abra uma conta poupança 
(que não tem custo de manutenção) e deposite o dinheiro nela periodi-
camente. Não é o ideal, mas é melhor do que deixar o dinheiro parado. 
Depois de um tempo, transfira este dinheiro para investimentos mais 
rentáveis. Outra opção cada vez mais comum são as contas 100% digi-
tais, isentas de tarifas de manutenção e transferência.

O que fazer com o dinheiro
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O objetivo aqui é o mesmo dos adultos, da criança ter uma graninha 
para gastar sem ter que pedir permissão para os pais.

Quer comprar aquele brinquedo na loja? Está com dinheiro guardado 
para isso? Compre!

Quer comprar um doce na saída da escola? Compre!

A Carteira da Diversão
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Dê uma carteira de presente ao seu filho e peça a ele para guardar o 
dinheiro dentro dela. Reforce que este dinheiro tem que ser gasto! No 
máximo, juntar por 3 ou 4 semanas para comprar ou fazer algo que ele 
quer muito, mas é importante gastar o dinheiro para exercitar o nosso 
lado recebedor! Deixe as compras maiores para a Caixinha de Natal.

Se você estiver na rua e seu filho quiser muito aquele doce ou brinque-
dinho, mas não estiver com a carteira, você pode emprestar o dinheiro 
a ele e descontar depois. Escreva num papel o “empréstimo” para vocês 
lembrarem. Nós já vimos várias vezes nossos filhos desistirem de uma 
compra quando dissemos que eles iriam pagar por ela. Isso vai ensinar 
seu filho a dar valor ao dinheiro e controlar algumas compras por impul-
so, pensando melhor antes de gastar com qualquer coisa.
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Apesar do nome, este dinheiro não vale só para o Natal, e sim para 
qualquer compra grande. O objetivo é ensinar o seu filho a definir 
sonhos e ter paciência e disciplina para poupar, até conseguir realizá-
-los. 

Sente com seu filho e ajude-o a definir o que ele quer comprar/fazer. 
Calcule o tempo que irá gastar para juntar o dinheiro.

A Caixinha de Natal
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Exemplo: Ele quer muito comprar uma bicicleta de R$ 500. Juntando 
R$ 10/semana vai dar 50 semanas, aproximadamente 1 ano. Agora, é 
só ter disciplina e paciência para juntar o dinheiro. 

Com o tempo seu filho vai te pedir um “aumento” na mesada, porque 
ele vai querer as coisas mais rápido! Pode ter certeza que isso vai acon-
tecer! Aí, você vai precisar ensinar seu filho a como ganhar o seu 
próprio dinheiro, e não simplesmente receber dinheiro! Como já disse-
mos, não é o foco deste ebook se aprofundar neste assunto, mas, com 
certeza, iremos tratar disso em outro momento.

Ah! Em algum momento seu filho vai querer saber quanto você ganha! 
Ele não é bobo, e vai querer saber se o que você dá de mesada para ele 
é significativo. Achamos que as crianças ainda não tem maturidade para 
entender isso e preferimos não dizer abertamente. O que fazemos é 
abrir algumas despesas da casa (escola, gasolina, supermercado, etc.), 
para ele começar a entender o valor do dinheiro e também entender 
porque temos que ter prioridades em nosso orçamento.
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É importante desde cedo ensinar seu filho a doar! 

Pode ser para doar na Igreja ou para comprar uma caixinha de leite 
para uma pessoa que estiver precisando. Enfim, doar de coração, sem 
esperar receber nada em troca.

Você pode escolher uma instituição de caridade e ligar para saber o 
que eles estão precisando. Daí, vá com seu filho ao supermercado e 
compre os mantimentos com ele. Guarde o cupom fiscal para eternizar 
este momento. Aproveite e faça uma ação em família, usando o dinheiro 
da sua conta de doação também. Vá pessoalmente com seu filho à insti-
tuição e reforce que foi seu filho quem doou uma parte dos mantimen-
tos. Você vai sentir o orgulho nos olhos dele! 

Doação
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No momento em que estamos escrevendo este ebook nós damos R$ 
27 por semana para cada filho, divididos da seguinte maneira:

Um exemplo real

• R$ 10 para a Galinha dos Ovos de Ouro (LIB);
• R$ 10 para a Caixinha de Natal (DLP);
• R$ 5 para a Carteira da Diversão (DIV);
• R$ 2 para Doação (DOA).

Novamente, o mais importante é o hábito e não o valor em si. Se você 
tem 3 filhos e este valor fica muito pesado para você, comece com o que 
você pode (ex: R$ 4 por semana, sendo R$ 1 para cada pote). 

Para te ajudar, arredonde os valores para facilitar o troco.

O importante é que este valor seja dado em dinheiro vivo (notas e 
moedas), para ficar mais fácil da criança fazer as contas. Ela precisa 
saber de onde nasce o dinheiro e que o cartão de crédito não significa 
que o dinheiro é infinito (“quando eu quero comprar alguma coisa é só o 
meu pai passar o cartão de crédito”). 
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O ideal é que a criança veja constantemente o dinheiro. 

Sugerimos comprar para a criança uma carteira para a conta da Diver-
são (DIV), para ela poder sair e levar o dinheiro junto. Se não puder 
comprar uma carteira agora, sem problemas! Guarde em uma sacola 
pequena de plástico ou envelope de papel. O importante é ter o contato 
com o dinheiro.

As demais contas você pode montar um cofrinho ou pote usando uma 
caixa de sapatos.

Dê uma atenção especial a este momento! No dia marcado para dar a 
mesada, chame toda a família, entregue o dinheiro para a criança, peça 
para ela agradecer e ajude a depositar o dinheiro nos potes. 

Aproveite o momento para reforçar o que significa cada um dos potes 
e o que ela vai fazer com o dinheiro. Exemplo de perguntas que você 
pode fazer:

Onde guardar o dinheiro?

• O que você vai fazer com a sua Galinha dos Ovos de Ouro?
• O que você quer muito comprar com a sua Caixinha de 
Natal? Quanto custa?
• Quanto você tem na Carteira da Diversão? Como você pode 
se divertir gastando este dinheiro?
• Quem nós podemos ajudar com o dinheiro da Doação?
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Estimule-as a contarem o dinheiro que estão recebendo, pois além de 
ser uma forma de aprendizado matemático, irão perceber que o dinheiro 
recebido irá aumentar ao longo do tempo. Desta forma iremos introduzir 
aos poucos e de forma bem suave e lúdica os temas sobre dinheiro e 
investimentos.

Uma outra dica é a seguinte: No mínimo 1 vez por mês (ou toda 
semana se você preferir) sente com seu filho e conte quanto dinheiro há 
em cada pote (e no banco, se for o caso). Isso vai ajudar a manter a 
atenção nos valores e celebrar a evolução do patrimônio!

Pegue uma folha de papel e faça uma tabela com a quantidade de 
dinheiro em cada pote em uma data específica. Ajude-o a contar o 
dinheiro e anote no papel. Simples assim!

Ajudando seu filho a
contar o dinheiro
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Neste ebook, mostramos uma forma muito simples de como você pode 
ensinar seu filho a lidar com o dinheiro. Não inventamos nada, adapta-
mos para as crianças um método já consagrado para os adultos e que 
funciona para nós. Isso é importante: o que passamos aqui realmente 
funciona para nós e para nossos filhos!

Adoraríamos ouvir a sua opinião a respeito! Talvez você tenha uma 
ideia diferente de como fazer isso. Dependendo do seu nível de educa-
ção financeira, talvez você tenha muitas dúvidas. Isso é normal. Esta-
mos aqui para ajudar. Entre em contato conosco e nos envie suas 
perguntas e sugestões. Teremos o maior prazer em responder!

A ideia aqui não é encerrar este assunto, e sim, iniciar um debate sau-
dável e um movimento a favor de crianças mais inteligentes financeira-
mente. Isso vai gerar no futuro famílias mais preparadas para lidar com 
o dinheiro. 

As pesquisas indicam que os problemas financeiros são as maiores 
causas de divórcio e problemas familiares. Evite, num primeiro momen-
to, discutir sobre problemas financeiros do casal na frente dos filhos. 
Depois de um tempo, você pode ser mais franco com ele.

A maioria das escolas, atualmente, ensina pouco ou quase nada sobre 
educação financeira. Desta forma, se pudermos trabalhar este tema 
desde cedo com nossos filhos, estaremos contribuindo para um mundo 
melhor e famílias mais felizes!

Um grande abraço!
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sobre nós
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Somos primos por parte de mãe. O Graninha Kids nasceu com o 
propósito de levar uma educação financeira para as crianças desde 
cedo, aplicando as melhores práticas com nossos próprios filhos. Espe-
ramos com isso contribuir para um mundo melhor, mais rico e mais feliz!

Você pode entrar em contato conosco a qualquer hora pelo nosso 
email: contato@graninhakids.com. Também estamos presentes nas 
redes sociais!

Venha dividir suas experiências conosco!

47

Como dar me sada para seu f i lho
O método dos 4 po t inhos para ens inar seu f i lho a l idar com o dinhe iro 




