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INTRODUÇÃO: O objetivo
bjetivo geral do presente trabalho visa demonstrar a importância
da gestão das finanças pessoais para melhorar a qualidade de vida das pessoas
pessoas.As
pessoas estão a cada dia passando por mais dificuldades financeiras
financeiras, visto a
instabilidade econômica e política ao qual nosso País enfrenta. Percebe-se
se que a maioria
das pessoas são carentes quanto
quant a gestão do seu dinheiro e em consequência d
disso,para
tornar a vida financeira das pessoas mais equilibrada, fazem-se
se necessário
necessários
conhecimentos práticos de Educação Financeira.FUNDAMENTAÇÃO
Financeira FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: É
verdade que no dia a dia o cidadão comum tem dificuldade de planejar financeiramente
a sua vida, organizar seus recursos e estabelecer um orçamento familiar, poréém,segundo
Domingos (2012), o sucesso financeiro não depende
depende de quanto você ganha, mas de
como você lida com o queganha. Para obter o sucesso financeiro através do que a
pessoa ganha mensalmente, o referido autor, com base em quatro pilares,, desenvolveu o
método “DSOP” (Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar).
Poupar) Este método tem como
basediagnosticar a situação financeira atual da pessoa ou da família,, após estabelecer
quais são os Sonhos,
onhos, no qual servirão de combustível para os desafios da vida, seguido
pelo Orçamento, afim de estabelecer etapas, recursos e estratégias para realização d
destes
sonhos e por fim poupar parte do dinheiro que receber mensalmente. Quanto a questão
financeira, “não
ão seria exagero afirmar que é a mesma coisa administrar uma empresa ou
cuidar de uma família, evidentemente, guardadas as devidas proporções”
proporções”, comenta
Masakazu Hoji (2012).MATERIAL
ATERIAL E MÉTODOS:A
MÉTODOS A pesquisapara análise e
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desenvolvimento deste resumo expandido foi realizada através do método qualitativo,
com estudo de referências bibliográficas principalmente do autor Reinaldo Domingos
(2012), portanto o trabalho é descritivo. Identificamos os métodos para melhor
gerenciar os recursos financeiros de uma família e também, dados que mostram a
realidade de nosso País quanto ao endividamento das pessoas. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: O resultado deste estudo demonstra que a falta de conhecimentos
financeiros geralmente acaba sendo um problema no bem-estar e na qualidade de vida
das pessoas. Por outro lado, uma boa gestão financeira, além de contribuir para uma
melhor qualidade de vida, ajuda sim, na realização dos sonhos das pessoas. De fato, os
emaranhados aspectos de nossa economia, a área financeira, trazem dificuldades e
preocupações ao cidadão comum, que deve se preocupar com sua arrecadação e seus
gastos, seu planejamento familiar presente e futuro, além de outras questões financeiras,
mas com esforço, comprometimento e responsabilidade nos gastos é possível fazer uma
boa gestão financeira e viver melhor. CONCLUSÃO: Através desse estudo
conseguimos demonstrar que a educação financeira, quando presente nas famílias pode
contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. O método “DSOP”
apresentado, quando aplicado diariamente pode ser uma ferramenta de ajuda na gestão
financeira pessoal. Tivemos limitações quanto a falta de uma pesquisa quantitativa para
poder demonstrar alguns números que poderiam demonstrar a realidade atual do tema
proposto.
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