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Ampliação do patrimônio

Percebe-se que nesta curva ideal, recomendada para
uma vida saudável, não há altos e baixos. Ele se
mantém
em
constante
crescimento
até
a
aposentadoria, quando há uma breve queda, pois
nessa fase que se vive com o dinheiro que foi
guardado.

O ser humano e o dinheiro
O gráfico mostra o resultado de boa administração
do dinheiro ao longo de todas as etapas da vida de
uma pessoa.
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Atitudes que contribuem para
a realização de objetivos

O estilo de vida de uma pessoa retrata quem ela é e
como interage com o meio ambiente, por isso ele deve
ser compatível com seus valores morais e financeiros.
A expressão estilo de vida é moderna e está
relacionada ao comportamento e aos padrões de
consumo da sociedade, sendo a forma pela qual uma
pessoa ou um grupo de pessoas vivencia o mundo e,
em consequência, comporta-se e faz escolhas.
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Atitudes que dificultam a
realização de objetivos

Viver de acordo com os valores Querer parecer mais rico do
morais e com sua renda
que seu orçamento permite ou
desejar imitar os outros para se
inserir em um grupo
Traçar objetivos e metas,
definindo um plano de ação
para alcança-los

Fazer opções de compra em
função do desejo de ter o que
os outros têm

Identificar talentos próprios e Escolher um estilo de vida que
pensar em meios de desenvolvê- o desvie dos objetivos
los
traçados

Quanto maior o número de objetivos alinhados com os
propósitos de vida e realizados, maior a sensação de
felicidade.
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Pensar no ciclo da sua vida
financeira e adaptar seu estilo
de vida às diferentes fases e
momentos
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Deixar-se influenciar por
publicidade e pela mídia
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Pesquise:

Pesquise:

Remuneração fixa

Média

Sonegação fiscal

Caixa dois

Remuneração variável

PIB

Superfaturamento

Cartel

Inflação

Câmbio

Lavagem de dinheiro

Direito autoral

Lucro

Imposto

Vandalismo

Falsificação

Corrupção

Suborno

Favorecimento

Pirataria
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