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       Curso Organização de Finanças Pessoais  
 

Dívidas Nunca mais! Organize a Sua Vida Financeira 

Dentro do objetivo geral de conhecer e discutir os fundamentos, conceitos e 
as definições para o efetivo aumento da produtividade pessoal, 
apresentamos o Curso Organização de Finanças Pessoais  “Dívidas Nunca 
Mais! Organize a sua vida financeira" que nos dá uma grande ajuda quando 
surgem muitas preocupações com o pagamento das dívidas.  

Nesse momento, muitas pessoas não conseguem resolver os problemas 
financeiros e fazem inúmeros empréstimos, utilizam cheque especial, 
renegociam dívidas, esticam prazos. O resultado nem sempre é satisfatório e 
a maioria entra no vermelho. Independentemente da renda, a maior parte da 
população não faz boas escolhas de investimentos, utiliza o cartão de 
crédito de forma errada e ainda gasta mais do que ganha.  
 
Mesmo profissionais capacitados em finanças empresariais, têm 
dificuldades de lidar com o próprio dinheiro. Por essa razão buscamos  um 
especialista em Educação Financeira para ministrar o curso Organização de 
finanças pessoais.  O palestrante Samuel da Cruz Marques criou um 
programa de Educação Financeira que faz muito sucesso na indústria 
automobilística e órgãos de Governo. 
 
Entre seus clientes está a montadora Volvo do Brasil, em Curitiba, 
considerada pelo Guia Exame 2008 como a melhor empresa para se 
trabalhar no país. Além de outras do setor como Facchini, Linck Máquinas, 
Chrysler, Busscar e do setor público Sanasa, Tribunal de Contas de São 
Paulo, Justiça Federal e outros. 
 
No curso o Prof. Samuel ensina um método de educação financeira 
totalmente comportamental, utilizando as modernas técnicas de treinamento 
com dinâmicas de grupo, exercícios de estudo de caso e muita interação. 
 
Durante as oito horas de curso, os participantes terão a oportunidade de 
aprofundar conhecimentos sobre os 5 mandamentos da riqueza, avaliação 
das finanças pessoais, métodos de controle do orçamento anual, parâmetros 
e soluções para o endividamento, relacionamento bancário e qualidade de 
vida.  
 
Qualquer pessoa pode participar do curso, já que a metodologia é simples e 
sua eficácia já foi testada e aprovada no ambiente corporativo.  
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Objetivo  
 

� Capacitar os participantes a analisar o seu próprio orçamento aplicando imediatamente e 
na prática os conceitos que está estudando, como: fazer controles financeiros, avaliação e 
soluções para o endividamento, formação de poupança, dinheiro e qualidade de vida.  

� Formação de multiplicadores.  
 
Público alvo  
 

� Todos os que desejam organizar a sua vida financeira. 

 
 
Benefícios 
 
Após o treinamento os participantes estarão aptos a: 
 

� Utilizar critérios objetivos de avaliação das finanças pessoais; 
� Formular e acompanhar um orçamento pessoal/familiar; 
� Adequar as despesas ao orçamento; 
� Desenvolver um projeto de redução do endividamento pessoal; 
� Formular um projeto de geração de renda no futuro; 
� Otimizar o relacionamento bancário e com cartões de crédito; 
� Aplicar princípios de equilíbrio entre vida pessoal e dinheiro. 

 
 
Metodologia de ensino  
Preparação a de aula de cada uma das partes do discurso (fixação das      técnicas). 
Exposição interativa com apresentação de estudo de casos e exercícios práticos. 
 
Pré requisitos 
 
Não há. 
 
Carga Horária: 8  horas (08:30h às 17:30h) – 1 dia.   
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Conteúdo Programático 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

� Princípios de educação financeira 
� Métodos de anotação e controle das finanças pessoais 
� Parâmetros para avaliar renda e despesas da família 
� Parâmetros para avaliar endividamento e patrimônio pessoal 

2.  DIAGNÓSTICO 

� Check-up das finanças pessoais 
� Elaborando um orçamento anual 
� Análise do orçamento pessoal 

3. DICAS & NEGOCIAÇÃO 

� Causas e alternativas para zerar o endividamento pessoal 
� Negociação e relacionamento bancário 
� Uso correto do cartão de crédito 

4. PLANEJANDO A INDEPENDÊNCIA 

� Elaborando um projeto de riqueza 
� Previdência complementar 
� A força dos juros e o planejamento futuro 
� Dinheiro e qualidade de vida 
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Facilitador 

   

   

PROF. SAMUEL MARQUES  
 

 
É graduado e pós-graduado em Direito e Teologia. Desenvolve soluções e 

consultoria e treinamento na área de Finanças Pessoais para empresas, 

com destaque para a indústria automobilística, e órgãos de governo.  

Também atua como Consultor Associado da CorpoRH e no Sebrae/SP 

como Facilitador e Palestrante na área de Direito de Empresa. 

 

São de sua autoria a série de livros infantis “A Menina que Calculava” e os 

DVDs de treinamento empresarial: “Organize Sua Vida Financeira”, 

“Dívidas? Nunca Mais!” e “A Crise Mundial e o meu Bolso”, produzidos em 

parceria com a Rede de televisão DTCom. 

 

É o pioneiro na implantação de programas de Educação Financeira em 

Empresas com múltipla abordagem. Implantou o programa da montadora 

Volvo, considerada atualmente a melhor empresa para se trabalhar no 

Brasil; além de outras empresas como Sanasa, Totvs, Chrysler, 

concessionários Volkswagen e Scania, Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo, Justiça Federal de 1º Grau e outros 

 

Desde 2007 mantém o Selo de Qualidade pelo padrão ISO10015, concedido 

pelo Portal WEC, nas categorias de Fornecedor de Conteúdo e Palestrante 

aprovado. 

 

REFERÊNCIA DE LIVROS:  

 

O homem mais rico da Babilônia, CLASON, George S.; Ediouro 

Pai Rico, Pai Pobre, KIYOSAKI, Robert ; Campus 

Guia Prático para Cuidar do Seu Orçamento, FRANKENBERG, Louis; Campus 

 
 


