
Aprendendo a poupar e investir
com os jogos Piquenique e Bons Negócios



Antes disso...

Quando falamos em educação financeira?

Tomada de decisões Escolhas e riscos 

Não necessariamente relacionado a dinheiro!



Quando falamos em poupar, que ideias vêm à sua mente?

Fazer mais com menos

Economizar

Deixar de gastar para não faltar adiante

Fazer escolhas eficientes

Segurar o dinheiro

Priorizar



1. Prevenir sustos (carro quebrado, demissão, doenças, etc)

POUPAR PARA QUÊ?



2. Alcançar objetivos 3. Viver a vida!

POUPAR PARA QUÊ?



4. Fazer escolhas melhores (e ter uma velhice mais confortável)

POUPAR PARA QUÊ?



CAFU 2002 CAFU HOJE

BOLEIROS: EXEMPLO DE MÁ EDUCAÇÃO FINANCEIRA



Seu Chichico, 80 anos, trabalha como catador para pagar o remédio da mulher



O brasileiro 
e o hábito de 
NÃO poupar:
uma questão

cultural



O brasileiro é um dos povos 
mais imediatistas do mundo



O brasileiro e o hábito de poupar



O brasileiro e o hábito de poupar



O brasileiro 
e o hábito de 
NÃO poupar:
uma questão

cultural



Tendência a poupar está ligada ao 
seu grau de autocontrole

Autocontrole = f(+Paciência, -Procrastinação)

Paciência = capacidade de postergar gratificações

Procrastinação = dificuldade de executar planos = viés do presente



E você, procrastinou muito no último Natal? (Fale a verdade!)
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Poupar hoje para não se poupar de viver amanhã

PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA



62% dos brasileiros não 
guardam dinheiro

- 46% precisaram usar sua reserva financeira em dezembro.
Motivos: dívidas (13%), despesas extras (11%), contas da casa (12%),
imprevistos (4%) e consumo (8%)

- A reserva financeira com foco na aposentadoria foi citada 
apenas por 17% dos entrevistados (apenas 2 a cada 10 brasileiros)

- Poupança é o principal destino da reserva, com 62%,
mas 20% ainda guardam dinheiro em casa

Fonte: SPC Brasil - Índices econômicos, 21/02/2017



Comportamentos 
do poupador

• Autocontrole
• Disciplina 
• Ter foco no objetivo
• Estabelecer prioridades
• Postergar gratificações
• Paciência

“Não se deve colocar o chapéu onde a mão não alcança”



Lógica 
tradicional

Lógica 
tradicional

Lógica do 
Poupador



POR QUE COMPRAMOS?

O ser humano é movido por 2 motivações:
1. A busca pelo prazer
2. A fuga da dor

Logo as pessoas preferem se arrepender da compra que 
fizeram do que da que deixaram de fazer.

“As pessoas compram pela emoção
e justificam a compra pela razão.”
Ronny Saran



GATILHOS MENTAIS USADOS PELO MARKETING

- ESCASSEZ (tornar exclusivo e gerar sentimento de perda)
Ex: “Essa é uma oportunidade única! Não perca!”

- PROVA SOCIAL (sensação de pertencimento)
Ex: “Todos lá no bairro compraram e 
disseram que é bom!”

- URGÊNCIA (colocar prazo/gerar ansiedade)
Ex: “Esta oferta expira em 10 minutos.”

- MEDO (gerar arrependimento)
Ex: “Não posso ficar de fora!”



PERGUNTAS IMPERTINENTES

VOCÊ PRECISA MESMO COMPRAR ESSE PRODUTO?



Comprar mais é sinal de progresso?

PERGUNTAS IMPERTINENTES



PERGUNTAS IMPERTINENTES

Você tem dinheiro guardado para emergências?





Como o jogo Piquenique nos ensina a poupar?
Começa pela escolha dos alimentos da lista de compras

• Posso escolher abrir mão de algo que me dê mais 
prazer no presente, para chegar com mais dinheiro                
no final do percurso (ou do mês!)

• Quando escolho alimentos mais saudáveis, poupo 
minha saúde e meu bolso de gastar com remédios

• Não preciso poupar meu desejo sempre, posso 
equilibrar desejos com necessidades

E VOCÊ, COMO FAZ SUAS ESCOLHAS NO DIA A DIA?

• Se planejo minhas compras, evito desperdício de 
alimentos e de dinheiro – poupo o bolso, a 
natureza e a sociedade



As cartas de decisão ajudam a pensar sobre prioridades

• Escolho o carro e poupo tempo     
ou vou de bicicleta e poupo 
minha saúde e meu bolso?

• Atendo um desejo imediato ou 
espero para ter mais dinheiro 
no futuro?

O QUE VOCÊ ESCOLHE POUPAR A CADA SITUAÇÃO?



As cartas de gastos ajudam a lembrar de ter sempre uma reserva para 
gastos previstos e imprevistos e a consumir de forma mais consciente

• Eu poupo energia na minha casa, 
para contribuir com a economia 
na conta de luz?

• Tenho reservas para pagar as 
despesas do dia a dia, mesmo 
que algo imprevisto aconteça?

VOCÊ PRESERVA OS RECURSOS PENSANDO NO AMANHÃ?



As cartas de ganhos premiam quem poupa os recursos naturais

• Eu me preocupo em poupar o 
planeta do excesso de resíduos?

• Eu poupo ou reutilizo água na 
minha casa para contribuir com 
a economia?

VOCÊ PRESERVA OS RECURSOS PENSANDO NO AMANHÃ?



Contextos nas cartas, para debates reais:

Cooperativa Recicratiú/CE e lâmpada solar/filtro IBS



O desenho do tabuleiro incentiva a paciência e o foco no objetivo

• Escolho o caminho mais rápido ou 
mantenho o foco no meu objetivo 
e vou “devagar e sempre” para 
chegar com todos os itens da 
minha lista e dinheiro no bolso?

E VOCÊ, COMO PERSEGUE 
SEUS OBJETIVOS? 



Quando falamos em investir, que ideias vêm à sua mente?

Pensar a longo prazo

Multiplicar

Aplicar um recurso agora para obter retorno adiante

Empreender

Assumir riscos

Lucrar

Turbinar as economias



Tipos de investimentos



*Considerando juros de 8%a.a.

Milagre da multiplicação!



Quando procuramos um produto para investir dinheiro,
buscamos três coisas:

Segurança Liquidez Rentabilidade

Para ter as três, diversifique!



emergências

Como fazer? Método das 3 caixinhas

aposentadoriarealização 
de projetos e sonhos

CURTO PRAZO
disponibilidade
(ex. poupança, tesouro Selic ,fundo di)

MÉDIO PRAZO
segurança                                        
(ex. cdb, tesouro direto)

LONGO PRAZO
rentabilidade
(ex. fundos de ações, ações,
previdência complementar)



Comportamentos 
do investidor
• Análise de cenários
• Ousadia
• Criatividade
• Negociação
• Determinação
• Timing
• Diversificação

“Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta”



Bons Negócios: relação de empreendedorismo, com o mundo real!



Como o jogo Bons Negócios nos ensina a investir?
Começa pela sabedoria na 
hora de comprar produtos

• Quando observo o mercado, avalio melhor as opções 
para investir em produtos com maior potencial de 
venda

• Se o produto está valorizado demais, escolho outro 
mais barato pois sei que, quanto menos pagar por um 
produto, mais posso lucrar com ele

• Anoto quanto paguei por cada produto para conhecer 
meu lucro a cada venda

E VOCÊ, COMO SELECIONA SEUS INVESTIMENTOS?



Como o jogo Bons Negócios nos ensina a investir?

O controle das cartas-nota é a chave do sucesso

• É importante saber quanto dinheiro tenho disponível 
para investir a cada rodada

• Aprendo a distribuir meus investimentos com 
equilíbrio para não gastar tudo de uma vez                                
e perder as melhores oportunidades

• Ponderar as consequências, calcular e analisar 
cenários de cada passo antes de tomar a decisão

E VOCÊ, COMO DISTRIBUI SEUS INVESTIMENTOS?



Como o jogo Bons Negócios nos ensina a investir?

A venda dos produtos é a hora da verdade

• Saber os produtos que cada jogador comprou 
ensina a mapear a concorrência para saber como 
me posicionar

• Registrar tudo na tabela de anotações permite analisar 
minhas decisões e aprender com elas 

COMO VOCÊ AVALIA E LUCRA COM SEUS INVESTIMENTOS?

• Atenção e concentração no mercado para saber 
o melhor momento de vender meus produtos e 
obter a maior lucratividade



Como o jogo Bons Negócios nos ensina a refletir?

As cartas desafio trazem assuntos contextualizados!

• Situações de ganhos ou perdas 
relacionadas ao mundo dos negócios

• Use mais ainda a sua imaginação na construção 
de conhecimentos de forma interdisciplinar! 

VOCÊ PODE PLANEJAR DEBATES E FAZER TRABALHOS 
EXTRACURRICULARES COM SUA TURMA

• Possibilidade de debates 
aprofundados em conceitos ligados à 
educação financeira e educação fiscal



Contextos nas cartas, para debates reais:

Sede do Instituto Brasil Solidário em Eusébio/CE



“Educação nunca foi despesa. Sempre foi 
investimento, com retorno garantido.”

Sir Arthur Lewis

Colaborou: Andy de Santis


