


AULA 2  |  Saia das dívidasSAINDO DO VERMELHO
Economia doméstica para servidores Emanuelle Gaíva

CENÁRIO DOS 
BRASILEIROS 
COM O DINHEIRO

Nossa geração foi educada ouvindo que 
precisávamos estudar e ganhar um bom 
salário para ser alguém na vida.

Não fomos ensinado nas escolas e nem 
em nossas casas a administrar o dinheiro.

Ouvimos inúmeras vezes que só é feliz 
quem tem boleto para pagar.

Índice de endividamento está subindo 
entre os brasileiros.

Ficamos habituados as dívidas e 
inconscientemente acreditamos que isso 
é normal e é a única solução da vida.
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CENÁRIO DO 
SERVIDOR 
PÚBLICO COM 
O DINHEIRO

Ouvimos dos nossos familiares, amigos e 
professores que precisamos ter um bom 
emprego, um bom salário e que 
estabilidade é importante.

Quando pensamos em estabilidade o que 
pensamos? Concurso público

Milhares de jovens e adultos sonham 
com a vaga concorrida do concurso.

Vagas disputadíssimas que por trás 
prometem uma vida financeira tranquila, 
programada, sem risco de desligamento, 
salários atrativos, licença prêmios, 
afastamentos remunerados, faça chuva 
ou faça sol o salário tá na conta.

Passam anos da vida estudando e se 
empenhando para passar no concurso.

Uma vez que está lá dentro, sente-se 
vitorioso e chegou a hora de aproveitar 
desse grande sonho que se tornou 
realidade.

Os anos vão passando, o padrão de vida 
vai aumentando e, de repente, o que 
acontece?



O sonho se torna um pesadelo, pois, percebe-se 
que o salário já não é tão suficiente como 
parecia ser.

Trabalha, trabalha e não sobra nada no final do 
mês.

Quando menos espera o salário já está todo 
comprometido e começa a viver em meio a 
frustração, angustia, ansiedade, problemas 
financeiros, impactos na família, etc.
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O SONHO QUE 
SE TORNA 
PESADELO
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PARA QUE SERVE 
O DINHEIRO?

Já se fez essa pergunta?

O dinheiro não pode ter a sua finalidade 
em si mesmo, é preciso servir para algo.

Tudo que existe, existe com uma 
finalidade. Exemplo: qual a finalidade da 
lâmpada? Da cadeira? Qual a finalidade 
do seu trabalho? Será que você trabalha 
só pra pagar boleto?

O que você quer conquistar para a sua 
família? Quais sonhos precisam sair do 
papel?

O que você poderia fazer se tivesse uma 
vida mais tranquila financeiramente?

Mas veja bem: o problema não está em 
quanto você ganha e sim em como você 
gasta.

Se você não souber utilizar o dinheiro, 
você poderá ganhar na mega sena e 
ainda assim continuará com dificuldades.

Eu já acompanhei de perto a história de 
uma servidora pública que trabalhava em 
dois órgãos, 12h por dia de trabalho, com 

um salário altíssimo e no final do mês 
não tinha dinheiro nem pra colocar 
combustível no carro.

Depois que ela tomou consciência dos 
seus gastos, quitou as dívidas, saiu do 
consignado, começou a cuidar 
corretamente do fruto do seu trabalho 
e hoje está vivendo uma vida melhor, 
mais tranquila, ajudando a família e 
inúmeras pessoas que precisam.

Entendam que dinheiro é tempo, 
dedicação, suor, sacrifício, lágrimas, 
renúncias.

Quando você joga o dinheiro no lixo, 
você está jogando fora o seu trabalho 
e todo esforço pra chegar até aqui.

Será que faz sentido continuar 
trabalhando somente para pagar 
contas?

Você já tem nas mãos a oportunidade 
que milhares de pessoas gostariam de 
ter.

Quer mudar essa realidade? Então 
primeiro tenha um objetivo concreto: 
Quais são os seus sonhos? Os sonhos 
da sua família? Como você quer estar 
daqui 6 meses. 1 ano ou 2 anos?



Comece a observar os seus gastos.

Pare de usar o dinheiro como fuga dos 
problemas.

Está feliz gasta, está cansado gasta, estressado 
gasta, tudo é motivo para gastar.

Não fique comprando pela emoção, use a razão.

Qual a diferença? Quando você compra pela 
emoção você gasta no impulso e quase sempre 
nem precisaria ter aquele gasto. Na compra com 
a razão você primeiro analisa e depois decide.

Pare com esse pensamento de “mês que vem 
tem salário, parcele em 10x”.

De 10 em 10 você está endividado.
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COMPRAR COM A RAZÃO X EMOÇÃO
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Na próxima aula falaremos 
sobre a sua atual realidade, 

como identificar os seus gastos.
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