
DINHEIRO, DE ONDE VEM? 
PARA ONDE VAI?



Educação Financeira: uma filosofia cooperativista!

 
Idade é algo relativo quando se pensa no tempo. Essa afirmação se aplica 
perfeitamente quando relacionada ao cooperativismo que, apesar de existir há 
mais de um século, se mantém tão atual e é utilizado por milhões de pessoas no 
mundo como um recurso para criar riqueza.
No seu DNA do cooperativismo constam sete princípios que norteiam suas ações. 
Entre eles destacamos o interesse pela comunidade, educação, formação e 
informação, que são aplicados na prática. Para as cooperativas financeiras, a 
educação financeira cooperativa se aplica a essa filosofia. 
Somos frutos dessas histórias, e muitas vezes conduzimos nossas finanças como 
nossos pais, avós ou baseados nas informações do entorno, como a mídia, o 
marketing e nossos próprios anseios internos. Como crianças altamente sensíveis 
às informações, construímos bases que nos dão recursos para agir no momento 
presente.
 
Falando em presente, esse enredo é um daqueles!
 
Escolha uma criança e se faça presente na vida dela por alguns minutos, nas 
próximas palavras e imagens, de modo a expandir as entrelinhas do sentir. 
Lembre-se que a riqueza desse momento será construída na vivência, por isso 
cada página pode ser interpretada como um momento único.
 
Assim é a visão do Cooperativismo Financeiro, muito além do dinheiro, uma fonte 
de possibilidades concretas que visam à distribuição de riqueza por meio de um 
objetivo comum de um grupo de pessoas que sabem que juntas vão muito além do 
que poderiam ir sozinhas.
 
A produção desse material se dá com o apoio da FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO e do time da CONSULTORIA PONTO C, cujo foco e 
propósito se encontram ao visar o crescimento e disseminação da filosofia 
cooperativista com a educação financeira.
 
Agora é hora de iniciar o futuro, lembre-se que quem ensina aprende duas vezes!
 
Saudações cooperativistas,
 
FNCC e Consultoria Ponto C



Já aprendi que é de 
plástico ou de papel,



Mas será que quem não tem 
dinheiro vai para o céu?



SUPERMERCADO

LOJA

Loja play

BRINQUEDOS

Basta sair na rua e 
começa o dilema;



Será que dá para pagar um parque, 
comer ou ir ao cinema?



O que quero mesmo é brincar, ter 
um tempo de qualidade



Pois amar tem seu valor e pode 
ser em qualquer idade



Mas, e esse tal trabalho, 
que toma um tempão de 

quem eu gosto,

Dizem que é daí que vem 
o dinheiro, mas saber o 
quanto, eu posso?

???



Dinheiro, 
trabalho, 
investimento 
e poupança...

Dizem que são os 
pilares da segurança!

Segurança!



Mas está bom, pois isso tudo 
também me traz os brinquedos!

Para mim tanto faz, se é 
cheque, cartão ou boletos

BOLETO



Toda vez que levanto a voz e grito para algo pedir
Vem um adulto e me diz: Calma aê!

Calma aê!



Já começa aquela história 
chata, que não se pode tudo

Os desejos têm que ser 
organizados para o futuro

Aniversário,
natal, dia 

das crianças



Aí vou eu, colocar as 
moedas no cofrinho....

Curto, médio e longo 
prazo, tudo definidinho

Curto

Médio

Longo 



Já aprendi que é preciso ter prioridade

Pois Educação Financeira,

 se faz em qualquer idade.



Federação Nacional das Cooperativas de Crédito

A FNCC é uma Federação formada para representar suas cooperativas 
associadas, junto aos órgãos governamentais, instituições financeiras e 
todo o segmento de cooperativismos de crédito.
A Federação tem como missão proporcionar suporte técnico, estratégico 
e político para que as cooperativas de crédito possam se fortalecer, se 
profissionalizar e praticar os princípios cooperativistas, promovendo a 
melhoria das condições de vida de seus associados, de forma consistente 
e estruturada.
Por meio de uma gestão participativa e transparente, atenta às 
necessidades e peculiaridades de suas associadas, a Federação trabalha 
ativamente junto às entidades e órgãos estaduais e federais, para 
garantir as melhores condições de trabalho e gestão das entidades.

www.fncc.com.br
Telefone: 11 4210-1894
Email: fncc@fncc.com.br
Ouvidoria das Cooperativas 0800 940 9360

 
Consultoria Ponto C

Com um time de profissionais especialistas em cooperativismo e educação 
financeira, criada para construir soluções em treinamentos 
motivacionais, estratégicos e desenvolvimento humano vem, ao longo de 
seus mais de dez anos, trazendo soluções para as cooperativas.
 
Hoje é responsável por projetos em diversas cooperativas, tendo como 
diferencial a capacidade de adaptação e conhecimento do segmento. 
Recentemente criou o SAFE – Sistema de Atendimento Financeiro 
Estruturado, que realiza consultoria financeira para cooperados, 
presencial ou remotamente, em todo o Brasil, em demandas como: 
superendividamento, diagnóstico financeiro, investimentos, realização 
de sonhos, entre outras demandas.
 
Conheça outros e-books, temas de palestras, workshops temáticos e 
proporcione evolução para a sua equipe, cooperados ou gestão da sua 
cooperativa.
 

consultoriapontoc.com.br
Telefone: 11 3666-2486
Email: contato@consultoriapontoc.com.br


