CURSO

Finanças Pessoais
PARA INICIANTES

O QUE VOCÊ VAI APRENDER:

Introdução à educação ﬁnanceira

Introdução

De maneira simples, Finanças Pessoais é o estudo da aplicação de conceitos ﬁnanceiros na tomada de decisões,
seja de uma pessoa ou mesmo de uma família.
Ou seja, a partir do momento que você entende o que é
um conta ou uma categoria de gasto, por exemplo, ﬁca
mais fácil controlar a entrada e saída de dinheiro e
também deﬁnir um orçamento.

Aula 01: Mentalidade Financeira
Primeiramente, é necessário entender a forma como pensa
sobre o dinheiro. Queremos dizer que, você precisa reﬂetir
se possui uma mentalidade ﬁnanceira voltada para riqueza
ou não.

Mentalidade
ﬁnanceira

Pois, sua mentalidade, ou mindset, pode interferir positivamente ou negativamente na sua organização.

Aula 02: Diagnóstico Financeiro

Diagnóstico
Financeiro

Como falado inicialmente, para um melhor cuidado com as
ﬁnanças, precisamos entender nossa realidade ﬁnanceira.
Sendo assim, é preciso realizar um diagnóstico ﬁnanceiro
por meio da análise de gastos e compreensão da capacidade de poupar dinheiro.
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Aula 03: Conta e Cartão
O cartão de crédito é um dos principais meios de pagamento utilizados por nós brasileiros. Desse modo, aprender
a diferenciar suas contas é uma forma eﬁcaz para manter
o controle ﬁnanceiro. No entanto, sem o gerenciamento
dos cartões esse controle não é possível.
Por isso, vamos te ensinar, também, a entender esses conceitos e gerenciá-los.

Conta e cartão

Aula 04: Categorias e Subcategorias

Categorias e
Subcategorias

No Mobills, aplicativo de controle ﬁnanceiro, é possível adicionar categorias e subcategorias em suas despesas.
Assim, ﬁca mais fácil identiﬁcar seus gastos de maneira
especíﬁca.
Além disso, por meio da categorização das suas receitas e
despesas, você pode analisar melhor sua fonte de renda e
despesas. Saiba mais na nossa aula!

Aula 05: Receitas
Uma receita ﬁnanceira é tudo que você recebe em dinheiro. Ou seja, o salário do mês, um aluguel recebido, um presente ou prêmios em dinheiro, são exemplos de receita.

Receitas

A saber, registrar corretamente suas receitas é tão importante quanto acompanhar suas despesas.

Aula 06: Despesas

Despesas

Ao contrário da receita, uma despesa é tudo que você
gasta de dinheiro, seja por meio do dinheiro em papel ou
até mesmo cartões. Por exemplo, gastos cotidianos com
supermercado, conta de energia, um jantar fora com a
família, etc., são despesas. Nessa aula, vamos falar sobre
este conceito fundamental para o gerenciamento das ﬁnanças e aprender como ele funciona na prática.

Aula 07: Despesas de cartão
Como mencionado na aula anterior, é possível realizar
também despesas no cartão. Por isso, criamos um conteúdo especial sobre como gerenciar os gastos com essa ferramenta.

Transferências
e saldo

Despesas
de cartão

Aula 08: Transferências e saldo
em contas
Você sabe quanto possui em cada conta? Uma das principais vantagens de um bom controle ﬁnanceiro consiste em
sabermos quanto de dinheiro temos em cada conta, ou até
mesmo limite no cartão.
Por isso, no Mobills, conseguimos realizar transferências
entre contas além de veriﬁcar o saldo em cada uma delas.
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Aula 09: Introdução ao planejamento
ﬁnanceiro
O planejamento ﬁnanceiro é uma ferramenta chave na
gestão das ﬁnanças pessoais. Ele consiste na deﬁnição de
estratégias que contribuem para uma melhor utilização do
nosso dinheiro.
O orçamento pessoal, por exemplo, é uma das estratégias
utilizadas para montar um bom plano ﬁnanceiro.

Introdução ao
planejamento

Aula 10: Objetivos

Objetivos

Um objetivo ﬁnanceiro nada mais é do que algo que você
pretende conquistar, seja no curto, médio ou longo prazo.
Desse modo, a partir do momento que temos objetivos
bem deﬁnidos, conseguimos nos planejar melhor.

Aula 11: Planejamento mensal e
personalizado
Existem diversos métodos de distribuição de renda, assim
como formas diferentes de se planejar ﬁnanceiramente.
Por isso, vamos te ensinar como montar um planejamento
mensal e também personalizado.

Planejamento
mensal e
personalizado

Aula 12: Relatórios

Relatórios

De nada adianta fazer o controle diário das suas ﬁnanças
se não analisar e deﬁnir melhores estratégias para sua vida
ﬁnanceira. Sabendo disso, te ensinamos a utilizar os
relatórios no Mobills.

Conclusão na prática
Segundo Aristóteles, ﬁlósofo grego, o que sabemos aprendemos fazendo. Então, não adianta assistir um curso capaz
de te ajudar a mudar sua vida ﬁnanceira se não colocar o
que aprendeu em prática.
Portanto, busque praticar as dicas de ﬁnanças e controle
ﬁnanceiro para mudar a forma como lida com o dinheiro.

Conclusão
na prática

Aula Extra: Reserva de emergência

Reserva de
emergência

Uma reserva de emergência nada mais é do que uma
quantia de dinheiro que pode nos ajudar a superar momentos de imprevistos ﬁnanceiros. Por exemplo, um problema de saúde, manutenção no carro, etc.
Nessa aula extra, vamos te ensinar na prática como
montar sua reserva ﬁnanceira!
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