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O que é o CMF?
O Clube de Mercado financeiro é uma
entidade sem fins lucrativos da Faculdade de
Economia e Administração de Ribeirão Preto,
criada em 2008. Nosso maior objetivo é elevar
os membros à excelência, de modo a impactar
a sociedade com conhecimentos de mercado
financeiro e de finanças pessoais, que são
aprendidos dentro do clube. Por isso, ao
longo do ano, promovemos diversos cursos,
eventos, palestras e discussões em parceria
com profissionais do mercado. 

Hoje, o Clube é dividido em áreas e projetos.
Nas áreas, se encontram Equity Research,
Gestão de Pessoas, Marketing, M&A e Wealth
Management. Já nos projetos, temos o CMF
Consulta, CMF executivo e o CMF júnior. 



CMF Júnior

O CMF Júnior é um dos projetos do clube e
tem como meta difundir conhecimentos
sobre finanças pessoais para jovens
brasileiros. Por meio de todos os
conhecimentos adquiridos dentro do clube,
os membros realizam palestras e dinâmicas
sobre educação financeira, além de vídeos
educativos que transmitem esse conteúdo e,
também, a criação de um livro. Em nossas
atividades, as crianças e adolescentes do
Brasil aprendem como se organizar
financeiramente, economizar, sair das
dívidas e lidar melhor com suas finanças.



Nossa missão é contribuir com a sociedade
brasileira, ensinando jovens e adolescentes
sobre educação financeira como um princípio
de vida.

 O objetivo do projeto é se tornar referência
nacional em educação financeira,  tanto
por meios físicos - aulas e palestras presenciais
-quanto por conteúdos digitais - ebooks, vídeos
e artigos em nosso site.

Enriquecendo, assim, pessoas no bolso e na
mente.
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Se você for agora pesquisar
no Google a palavra
“dinheiro” vai se deparar
com, aproximadamente, 175
milhões de resultados, entre
eles notícias, artigos e
anúncios espalhados por
toda a internet. Mas, afinal,
o que é o dinheiro? Primeiro
vamos voltar um pouco no
tempo, antes mesmo de o
dinheiro existir.

O que é dinheiro? 1

Pedro, um fazendeiro do passado, produzia
em seu terreno cenouras e batatas. Ele
realizava todos os processos, desde o plantio
até o colheita. No terreno ao lado, morava Ana,
uma fazendeira que criava vacas e bois,
produzindo carne e leite para sustentar sua
família. Com o tempo, certamente Pedro
ficava cansado de comer apenas cenouras e
batatas, e o mesmo acontecia com Ana, que se
alimentava todos os dias de carne e leite. 



Por isso, os dois fazendeiros comercializavam
suas produções entre si, por meio de uma
simples troca de mercadorias, que levava em
consideração o tempo de produção e o esforço
necessário para produzir o bem de troca. Essa
simples troca de mercadoria por mercadoria,
sem equivalência de valor, é chamada de
escambo.

Mas os anos foram se passando, e a
economia foi evoluindo. Assim,
depois de muito tempo e entre
muitos tipos de moedas diferentes,
surgiu o dinheiro. O dinheiro é um
meio de troca de mercadorias, e
serve, basicamente, para pessoas o
trocarem por produtos. Nos dias
atuais, para consumirmos certo
produto, devemos trabalhar para
conseguir o dinheiro necessário para
o pagá-los, assim como Fabiano, um
professor de matemática, que dá
aulas em troca de dinheiro. 
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Fabiano , ao invés de praticar o escambo como
Pedro e Ana faziam no passado, realiza outro
tipo de troca: troca certa quantia de dinheiro
por certo produto que deseja consumir.

Com o passar do tempo, a globalização passou
a fazer parte do cotidiano dos seres humanos,
o que fez com que nós adquiríssemos novos
conhecimentos. A partir disso, assistindo à
televisão, vendo vários anúncios publicitários,
Fabiano começou a sonhar.  
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Ele tinha muita vontade de comprar um carro,
para não precisar mais andar de ônibus e, um
dia, poder levar sua família para conhecer a
praia. Fabiano queria também, comprar
brinquedos novos para seus filhos, levando
alegria à casa.



Qual seu maior
sonho?

Ao procurar conquistar seus sonhos, Fabiano
percebeu que todos eles têm um custo. Uns são
mais caros, outros mais baratos. Para realizá-
los ele optou por escolher a maneira mais
econômica, a fim de obtê-lo com mais
facilidade. Por exemplo, em sua viagem à
praia, procurou um local para se hospedar
com a família, em uma data na  qual os preços
não fossem tão caros.
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Você sabe quanto custa seu
sonho?

O filho de Fabiano, Eduardo, tinha o sonho de
ter uma bicicleta. Assim, o pai, sabendo do
custo e dificuldade de conseguir realizar o
sonho do filho, passou a buscar locais onde o
preço da bicicleta era mais barato. 



Era um preço bom, mas ele ainda queria fazer
uma economia maior. Continuou procurando
as lojas, encontrou uma no valor de R$480,00.
Foi o melhor preço que encontrou. Assim,
passou a poupar para realizar o sonho do filho,
já que não tinha o dinheiro suficiente para
comprar a bicicleta na hora. 

5
Na primeira loja que entrou, havia uma
bicicleta com o preço R$ 550,00. Andando mais
um pouco pela cidade, encontrou uma que
custava R$500,00. 



Além disso, não se pode esquecer dos custos
adicionais de um sonho. Uma bicicleta, por
exemplo, pode precisar de manutenção ou uma
troca de corrente com o passar do tempo. Se
Eduardo quisesse uma moto em vez de uma
bicicleta, precisaria levar em consideração
gastos com combustível, documentação e
manutenções periódicas. Por isso, na hora de
comprar os produtos, é essencial levar em conta
os custos adicionais para manter esse bem na
hora de poupar o dinheiro.

O que é poupar?
Poupar significa economizar, guardar, deixar
de gastar dinheiro hoje pensando no futuro.
Fabiano, com o objetivo de realizar o sonho do
filho, começou a planejar-se para poupar.
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Além disso, lembrou-se de que se pagasse a
bicicleta no dinheiro, e não no cartão de crédito,
ela sairia mais barata, já que no cartão, algumas
vezes, são cobrados juros. Está em dúvida sobre
o que são os juros? Eles são apenas um
percentual cobrado pelo valor emprestado, ou
seja, o valor pago no cartão.

7
Ele lembrou que em certo período do ano
acontecem diversas promoções na cidade, e fez
um planejamento financeiro até a data das
promoções, com a intenção de guardar dinheiro
para comprar a bicicleta de presente ao filho. 

Dando início ao planejamento, o pai de
Eduardo começou a fazer seu orçamento. Mas
então, como ele fez isso? Fabiano anotou todas
as entradas (como salários, 13°, férias,
empréstimos) e saídas (como aluguel, compras
no supermercado, padaria, transporte, lazer,
estudos).



Ao fazer tais anotações, ele percebeu que assim
tinha um controle muito maior sobre seus
gastos, sabendo de onde vinha seu dinheiro e
para onde ele ia.
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Ao fazer o orçamento, Fabiano viu que teria que
economizar para realizar o sonho do filho, pois
a maioria do que entrava em suas finanças
também saia. Sendo assim, passou a
economizar. 

Começou a observar quais bens que a família
consumia que eram realmente necessários a
eles, e quais coisas poderiam deixar de comprar
ou gastar uma quantia razoavelmente menor de
dinheiro, sempre tendo a consciência de que
alguns bens não eram realmente necessários.



Desse modo,  ele juntava uma pequena quantia
todo mês, visando comprar à bicicleta de
Eduardo.
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Chegando o grande dia da liquidação, Fabiano e
Eduardo estavam com o dinheiro contado para
irem comprar a bicicleta. No entanto, havia se
passado um tempo, e o preço da bicicleta estava
um pouco maior do que eles haviam visto no
passado



Assim, resolveram pechinchar: contaram toda
a trajetória que eles percorreram para realizar
o sonho do garoto, tanto fazendo o orçamento,
como planejando e economizando. No final,
conseguiram comprar a bicicleta pelo preço
antigo, através da pechincha.

10

Onde devo guardar meu
dinheiro?

Que é muito importante poupar dinheiro para
realizar grandes sonhos você já entendeu, mas
onde guardar esse dinheiro também é uma
questão muito relevante. Existem várias
maneiras de se guardar dinheiro, que incluem
desde colocar em um cofrinho até guardá-los
em bancos ou instituições financeiras.
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Vamos supor então que Fabiano guardava,
todos os meses, o dinheiro que sobrava em uma
caixinha dentro de sua casa. Para ele, ele estava
economizando e juntando o dinheiro necessário
para comprar o presente para o filho.

Entretanto, se olharmos pela perspectiva da
economia, ele estava perdendo dinheiro, tanto
que, quando foi comprar a bicicleta, o preço já
estava mais alto. Por causa da inflação, não é o
ideal deixar o dinheiro parado, pois assim ele
perde valor com o tempo.



A inflação é uma das razões para o preço dos
produtos aumentarem, de maneira que aquele
docinho que você comprava antes por R$ 1,00
hoje você encontra custando R$ 3,00. 

Aquele R$ 1,00 não vale o tanto que valia antes
para conseguir comprar o doce, e isso não
acontece só com um doce, mas com todos os
produtos na nossa vida.

O que é Inflação? 12

O dinheiro que Fabiano
deixava na caixinha parado
sofre esse efeito, já que
antes, com R$ 1,00,
comprava um doce e agora
não consgue mais. Ou seja,
o dinheiro dele vale menos
e pode se dizer que ele
perdeu dinheiro. 



O que pode-se fazer então?
O segredo é você não deixar seu dinheiro
parado, e isso não quer dizer você colocar ele na
carteira e sair para passear, mas fazer seu
dinheiro render. 

E, para isso, você precisa colocar ele em algum
investimento, como uma Poupança ou um
Tesouro Direito (dois nomes que vocês ainda
vão escutar bastante e entender ao longo do
livro).
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Para investir é muito
importante que você faça
bem seu orçamento, para
conseguir planejar quanto
podem poupar para investir,
separando bem em
investimentos de curto,
médio e longo prazo, mas
abordaremos isso em
capítulos seguintes.
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O que é renda per capita?
A renda per capta é nada mais do que a medida
da renda (quanto de dinheiro você tem) de cada
indivíduo dentro de uma determinada
população.

Com esse valor, podemos comparar a renda de
alguém com a sua cidade, estado e até país.
Nos últimos 100 anos no Brasil, as rendas per
captas aumentaram muito seu valor. Dê uma
olhada no gráfico:
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Você tem alguma ideia do
porquê desse aumento? Nas
últimas décadas, o país
passou por diversos
investimentos, os setores de
indústria e agropecuária
cresceram bastante, muitas
pessoas passaram a fazer
parte do mercado de trabalho
- ou seja, foram
empregadas-, inclusive
muitas mulheres, que antes
eram pouco presentes nessa
área.

Mas, apesar desse aumento nas rendas, muitos
brasileiros não têm o costume de poupar. O que
deve ser mudado porque, como vimos, poupar
é muito importante para a saúde financeira das
famílias. O gráfico na próxima página deixará
isso mais claro.
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Analisando esse gráfico, percebemos que
muitas pessoas ficaram endividadas nos
últimos anos. 

Bom, agora que já sabemos que as pessoas
poupam para poderem gastar no futuro o que
elas poderiam gastar hoje com o que não é
muito necessário. Com isso elas criam uma
reserva para lidar com momentos de crise sem
terem que se endividar.
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O endividamento aumentou muito com a crise
dos últimos 10 anos no Brasil, porque a maioria
das famílias não pouparam e, por isso, não
tinham uma reserva para lidar com a crise.

Na maioria das vezes as pessoas começam com
um pequeno empréstimo, pedindo dinheiro
emprestado para o banco ou para amigos, e não
há nada de ruim nisso, essa ajuda é válida para
que todos consigam pagar suas contas de uma
boa maneira.

O problema é quando há o acúmulo de dívidas,
fazendo uma pequena quantia de dinheiro
devedora se tornar um grande valor que não
poderá ser facilmente pago. É o que acontece na
maioria das famílias brasileiras , mas não
deveria acontecer. 
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Essas são as pirâmides etárias brasileiras. Elas
mostram quantas pessoas de cada sexo 
 existem por idade no país. 

Se observarmos as previsões, a quantidade de
idosos (pessoas com 60 anos ou mais) no Brasil
vai aumentar muito até 2060, se tornando
maior que a quantidade de jovens que temos. E
o que isso tem a ver com a poupar? 

Durante a nossa vida, nossa relação com o
dinheiro muda bastante. Quando crianças,
dependemos totalmente do dinheiro dos
nossos pais para tudo, até que começamos a
trabalhar e aos poucos vamos conquistando a
independência financeira.

Previdência Social



19Durante a fase adulta, já não
dependemos mais de outras pessoas
para nos sustentar, pois garantimos
nosso sustento com o nosso trabalho.
Mas, conforme vamos envelhecendo,
a nossa capacidade de trabalhar já não
é mais a mesma de quando jovens e,
por isso, temos um auxílio do
governo, a chamada aposentadoria.

Ela é um tipo de salário que o governo paga aos
idosos. Mas, de onde o governo tira esse
dinheiro? Essa quantia é resultado de uma
porção dos impostos que são pagos ao estado, e
grande parte deles são pagos pela população
jovem que ainda trabalha e recebe salários.
Agora podemos relacionar a pirâmide.

Para tudo isso é importante ter
paciência, sabemos que esperar é
difícil, mas é legal pensar no
tempo como nosso aliado.
Estamos deixando de consumir
algo hoje para podermos
consumir mais e de forma melhor
no futuro. Você consegue! 



Como se planejar
financeiramente? 

Antes de mais nada, é preciso saber o que você
quer, e quanto isso custará. A partir disso,
devemos administrar a nossa renda, nossos
investimentos e nossas despesas, para tornar
realidade os nosso sonhos, desejos e objetivos. 
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Como fazer?
1°)Busque conhecimento: pesquise sobre o
tema em livros, na internet, assista palestras e
programas, procure pessoas que possam te
ajudar.

2°) Dedique um dia do começo desse mês para
analisar seu orçamento e planejar como seu
dinheiro será alocado, anotando todas suas
entradas e saídas.

Saber alocar os recursos é a parte mais
importante do planejamento financeiro. Para
isso, é necessário saber quanto você tem de
gastos durante o seu mês em diversos setores
da sua vida, como por exemplo:
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Moradia: quais são os gastos
com as contas de água, luz,
internet, condomínio, etc…

Alimentação: quais são seus
gastos em supermercados e
outros gastos com comida;

Transporte: quanto você gasta
por mês em passagens de
ônibus, combustível, Uber... 

Lazer: quanto da sua renda vai
para cinemas, teatros,
shoppings, saídas com os
amigos…

Sonhos: quanto dessa quantia
você quer reservar para os seus
sonhos?

Quanto você quer que realmente seja gasto em
cada setor? Determine uma quantidade do seu
orçamento para cada gasto. Podemos perceber
que são todos esses gastos dependem de uma
mesma base financeira.

22



23
Além disso, é muito importante compartilhar
isso com as pessoas próximas de você, para
que todos entendam a importância de guardar
dinheiro, investir e caminhem para uma saúde
financeira cada vez melhor.

O que é investir?
A palavra “investimento” tem atraído a atenção
de muitas pessoas nos últimos anos, isso ocorre
porque, independente da situação financeira
ou classe social, a maioria das pessoas sonha
em ter condições melhores de vida ou ganhar
mais dinheiro no futuro. 

Mas qual é o conceito de investir? Investir não é
só “ganhar mais dinheiro” como muitos
pensam, mas sim abrir mão de consumir no
presente para poder consumir mais (e melhor)
no futuro.



Se Fabiano decide investir uma quantia de
dinheiro com o objetivo de comprar a bicicleta
para o filho, ele quer dizer que vai alocar seu
dinheiro em algum investimento para que
possa ter mais dinheiro no futuro e, assim,
comprar a bicicleta mais rapidamente sem
precisar fazer empréstimos ou se endividar.

24

Quando você decidir investir seu dinheiro para
se planejar para o futuro, vai perceber que
existem vários tipos de investimento, mas
vamos explicar alguns deles aqui. 

É importante dizer também que a maioria
desses investimentos segue uma premissa
básica da economia: um baixo risco de
investimento geralmente significa um baixo
retorno esperado, enquanto que aplicações de
maior risco acompanham grandes retornos.

Tipos de investimento



Além disso, é possível separar os investimentos
por prazo de vencimento, determinando se são
de curto, médio ou longo prazo. Investimentos
de curto prazo geralmente são usados para nos
proteger de imprevistos, situações que não
estávamos esperando (como consertar o pneu
da bicicleta ou pagar uma consulta no
hospital).

Os de médio prazo são utilizado para alcançar
sonhos, como viagens ou brinquedos novos, e
possuem um rendimento melhor do que
investimentos de curto prazo. Também
existem os de longo prazo, focados em garantir
a qualidade de vida e ajudar em situações
futuras, como na aposentadoria.
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O Tesouro Selic é um título público indicado
para pessoas com pouca experiência de
investimento e para o investimento de curto
prazo.

Ao comprar o tesouro selic, você estará,
basicamente, emprestando seu dinheiro para o
governo federal (por isso é considerado um dos
investimentos mais seguros do país). Podendo
resgatar a qualquer momento a partir de um dia
após a compra. Ao solicitar o pagamento, o
próprio governo recompra o título.

Tesouro Selic 26



O rendimento desse investimento acompanha
a taxa básica da economia, que pode variar ao
decorrer do ano, e o valor mínimo de aplicação
é de cerca de R$ 40,00. Além disso, esse
investimento rende todos os dias, diferente da
poupança que possui um dia específico para
entregar os rendimentos para o investidor.

Poupança
A poupança é, atualmente, o investimento
mais conhecido do Brasil. Entretanto, ser
popular e ser um bom investimento, são coisas
completamente diferentes. A poupança nos
últimos anos tem desempenhado abaixo da
inflação - aquele fenômeno que faz você perder
dinheiro se deixar guardado, lembra? -,
ficando sempre atrás do Tesouro Selic. 

Aliás, em termos de segurança e risco, o
Tesouro Direto é considerado mais seguro que
a poupança, invalidando argumentos como
“invisto na poupança porque é seguro”. Então,
migrar da poupança para o Tesouro Selic pode
ser uma boa opção para os iniciantes.
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Saindo da parte de curto prazo e
entrando no médio prazo, temos
o CDB: Certificado de Depósito
Bancário. O CDB funciona como
um empréstimo do investidor
para o banco, então ao invés de
ter que pagar juros aos bancos,
como acontece no caso de
dívidas, quem irá pagar os juros
são os bancos. 

Existem CDBs prefixados, com
uma taxa de retorno
determinada na hora da compra,
e CDBs pós-fixados, que seguem
um tipo de indicador definido,
mas que nesse caso não se sabe
qual será o retorno do título no
futuro. O valor mínimo de
aplicação em um CDB varia,
muitas vezes, em função do nível
de risco da aplicação.

CDB 28



Na parte de riscos, se o banco ligado ao CDB for
grande e conhecido, geralmente o risco é
menor, acompanhado de um menor
rendimento. Mas se o emissor do CDB for um
banco pequeno ainda em crescimento, é
comum encontrar rendimentos maiores a
preço de um maior risco.

Uma vantagem desse tipo de investimento é a
cobertura do FGC (Fundo Garantidor de
Crédito), que assegura até 250 mil reais para o
investidor, no caso do banco em questão
quebrar. Essa regra serve para cada instituição,
então se o investidor possuir 250 mil no Banco
A e 250 mil no Banco B, o FGC garantirá o
ressarcimento de ambas as instituições.

Previdência Privada
Tratando agora do longo prazo, como
o foco na aposentadoria, vamos
tratar sobre Previdência Privada. Em
essência, a Previdência Privada é
tratada como uma forma de seguro e
não investimento, mas vamos
abordar neste momento da mesma
forma para que não fique confuso. 
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Existem dois tipos de planos de previdência:
PGBL e VGBL. O PGBL (Plano Gerador de
Benefício Livre), é recomendado para pessoas
com uma maior renda, já que o valor pago no
plano pode ser descontado do Imposto de
Renda.

Entretanto, no momento do saque, o imposto a
ser pago é de acordo com o valor total do
investimento. O VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre) tem como principal diferença o
fato de que os aportes não podem ser
descontados no Imposto de Renda, enquanto
que o imposto pago no saque é referente ao
rendimento do investimento, não ao valor total.
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Renda Passiva
Você tem vontade de ficar em casa, sem fazer
nada, e ainda ganhar dinheiro? Se sim, você
tem vontade, então, de ter uma renda passiva.

A renda passiva representa uma forma de
ganhar dinheiro sem fazer qualquer tipo de
esforço, daí vem a expressão “ganhe dinheiro
enquanto dorme”, já que essa renda vem até
você, sem precisar de trabalho. 

As fontes de renda passiva
são relacionadas com o
capital, ou seja, os
recursos utilizados para
gerar valor. Um capital,
por exemplo, pode ser um
imóvel. Ao alugarmos esse
imóvel, nós recebemos
dinheiro sem trabalhar,
pois o locatário está
pagando para morar em
sua propriedade. 
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32Comparação de
investimento

A partir dos diferentes tipos
de investimentos que já
foram citados acima,
podemos analisar sua
rentabilidade em um certo
período de tempo,
comparando suas diferentes
rentabilidades no final dos
10 anos analisados. Confina
na tabela a seguir:



Por exemplo, R$2000,00 aplicados por 10 anos,
com juros de 5,5% ao ano, na previdência,
virariam, no final R$3.416,29.

Já, por exemplo, o mesmo montante no mesmo
período, mas aplicados no CBD com 6,5% de
juros ao ano, renderia, então R$3.754,27. 

O investimento no Tesouro Selic, nas mesmas
condições mas juros de 2,25% ao ano, teria um
rendimento de R$2.498,41.

E, por fim, chegamos na poupança, na qual o
rendimento nesse período seria de R$3.120,83.
Podemos comparar todos os tipos de
investimentos fazendo contas e, assim, vemos
qual seria o mais rentável e vantajoso.
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34Imposto de Renda
É um imposto, ou seja, um redutor de renda.
Surgiu na Inglaterra, no século 18. Nesse
período, o país precisava angariar recursos
para bancar as despesas da guerra que
acontecia contra a França, de Napoleão
Bonaparte.

Já no Brasil, ele foi instituído apenas em 1922. A
partir daí, no país, ele se tornou um tributo
anual que o governo cobra sobre os ganhos das
pessoas e empresas.
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Esses ganhos podem ser salários, aluguéis ou
investimentos. Sendo o IR um tributo anual,
nele você registra todos os ganhos e gastos do
ano anterior.

Por exemplo, estamos em 2020, a tributação
será feita a partir dos dados de 2019. Para o
cálculo do imposto, utilizamos uma tabela, na
qual consta as porcentagens que incidem sobre
o rendimento declarado (subtraindo-se as
receitas das despesas) e seu tempo de
investimento.



Com os últimos acontecimento no cenário
global, “crise econômica” passou a ser um
termo bastante regular para a sociedade em
geral, mas você sabe o que significa? Uma Crise
econômica é desaceleração da economia como
um todo, que acarreta na diminuição do PIB do
país, aumenta o desemprego e diminui a
liquidez dos mercados.

Crises econômicas podem atingir um país ou
uma região específica por alguns meses, ou
até mesmo impactar todo o mundo durante
anos. As causas geralmente se tratam de um
conjunto de fatores, que podem envolver
desastres naturais, tensões políticas ou
pandemias.

Ao longo da história a humanidade já
presenciou muitas vezes esse tipo de
acontecimentovamos abordar algumas delas:
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Um exemplo foi a Grande Depressão de 1929,
em que os EUA passavam por uma
superprodução devido à queda da demanda de
produtos por parte da Europa. Assim, o país
passou por um período de alto índice de
desemprego e piora da situação de pobreza dos
habitantes. 

Nesse período também ocorreu a famosa
“quebra da bolsa de valores”, causada pela
falência de muitas empresas de vários setores
da economia.
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Crise de 2008
Outro exemplo de crise é a de 2008: alguns anos
antes, os preços das casas começaram a cair
como nunca em muito tempo.  Em um primeiro
momento, corretores de imóveis pensaram que
o mercado imobiliário superaquecido
retornaria a um nível mais sustentável. 
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O problema é que eles não perceberam que
haviam muitos proprietários com crédito
questionável. Além disso, os bancos estavam
aprovando empréstimos com 100% ou mais do
valor da casa.

Com a inflação do país subindo e a taxa de
juros aumentando, os EUA viram uma
desaceleração da economia, o que resultou no
fato de que muitas pessoas que haviam feito
empréstimos para comprar suas casas não
conseguiam pagar as dívidas.

Assim, com taxas de inadimplência muito
altas, os bancos começaram a falir em diversas
parte o país e do mundo.

Crise do Coronavírus
Por último, a mais recente crise em escala
global que a humanidade enfrentou teve uma
causa bem diferente das anteriores: uma
pandemia. 



Como resultado ou resposta dos governos para
controlar esse vírus, 81% da força de trabalho
mundial de 3,3 bilhões de pessoas, teve seu local
de trabalho total ou parcialmente fechado. 

Outro ponto muito importante, e que afeta os
brasileiros, é o fato de que mercados
emergentes e países em desenvolvimento são
mais atingidos, visto que vão exigir uma grande
demanda de ajuda financeira externa.
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Encerramento
40

Aprendemos o que é dinheiro e o quão
importante ele é na nossa vida para
realizarmos nossos sonhos, mas também
vimos que não basta só guardá-lo. Precisamos
investi-lo para colher frutos melhores a longo
prazo.

Os investimentos não só protegem nosso
dinheiro da inflação como também
multiplicam nossa riqueza. Depois de
aprendermos sobre os mais diversos tipos de
investimentos, vemos que não existe o melhor,
e sim, aquele que mais se adequa a cada pessoa.

Dessa forma, o dinheiro pode ser nosso amigo
se soubermos lidar com ele em situações
específicas de nossas vidas.


