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Introdução

Caro amiguinho, fiz este pequeno e-book para

falar sobre economia e finanças. Me inspirei

nos meus filhos, tenho três jovens; e nos

meus filhos caninos; tenho dois Huskys

Siberianos, Wick e Lupita.

Leia com muita atenção, dentro de cada

capítulo há uma série de conceitos

importantes. No final do livro tem um

glossário que define os conceitos econômicos

mais importantes.

Espero que este pequeno livro sirva de porta

de entrada ao mundo da educação financeira,

do empreendedorismo e do consumo

consciente.

Como sou fã pela tecnologia, usei a

inteligência artificial do GPT-Chat, para

bolar o roteiro e do MidJourney para gerar as

figuras.

Espero que goste, assim como eu adorei fazer.

Hugo Meza.
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Max era um cachorro husky siberiano muito

esperto e trabalhador, vivia na casa com seus

"pais" humanos, os quais eram responsáveis e

trabalhadores. Os dois tinham um filho

chamado Henrique, de 13 anos, uma criança

curiosa e esforçada, sempre disposta a

aprender e ajudar. Max e Henrique eram

bastante amigos e gostavam muito de

brincar.

Max adorava sair para passear com sua

família, mas sempre se preocupava com o

dinheiro que eles gastavam. 

Um dia, enquanto passeava com sua família

no parque, ele decidiu falar sobre sua

preocupação. "Eu sei que todos gostamos de

nos divertir, mas talvez devêssemos pensar

em poupar dinheiro para alcançar nossos

objetivos financeiros", disse Max.

Sua família ficou surpresa com a

preocupação de Max. Eles nunca haviam

pensado nisso antes e ficaram

impressionados com a sabedoria do cachorro.

Eles decidiram ouvir o que Max tinha a dizer

e seguir suas dicas.
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Para não decepcionar, Max começou lendo

livros sobre finanças pessoais e aprendeu

sobre contas, investimentos e economia das

coisas. Também soube que o dinheiro tem um

preço e esse preço é chamado de juros, que se

paga quando se pega um empréstimo  ese

ganha quando se aplica na poupança. A pior

coisa que pode acontecer é uma pessoa ficar

a vida toda pagando juros e não aproveitar o

fruto do seu trabalho.

Max sabia que quando as pessoas consomem,

tudo deve ser planejado. Não se pode gastar

mais do que se ganha. Por outro lado, Max

viu que nem todos ganham o suficiente para

cobrir seus gastos.

Depois de estudar, Max começou a dar dicas

para sua família, como comprar coisas em

promoção, reaproveitar coisas e evitar

gastos desnecessários.

Com o tempo, o grande husky se tornou um

verdadeiro especialista em educação

financeira. Max aprendeu que, com um

pouco de planejamento e esforço, é possível

alcançar seus objetivos financeiros e ainda

ter tempo para se divertir. 
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A lição que ele passou para sua família foi:

"Poupar dinheiro é importante, mas também

é importante aproveitar a vida e não se

privar de coisas boas."

-. -
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A jornada de Max para aprender sobre

educação financeira.
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Max começou a ler todos os livros sobre

finanças pessoais que conseguia encontrar.

Ele passava horas estudando e anotando as

informações importantes. Ele aprendeu

sobre como montar contas, fazer

investimentos e economizar. Ele estudou

tudo o que podia para se tornar um

especialista em educação financeira.

Mas Max não queria apenas aprender sobre

finanças, ele queria ajudar sua família a

consumir de maneira consciente, evitar

gastos desnecessários e planejar suas

compras. Ele também os ajudou a criar um

orçamento, uma espécie de plano de gastos

para garantir que eles pudessem poupar

dinheiro, com o que sobrava do consumo e

assim poder alcançar seus objetivos

financeiros.

Por exemplo, uma coisa que Max não

conseguia entender é por que os preços das

coisas aumentam no tempo. 

-. -
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Ele viu, em um livro que os preços dos

produtos variam, na maioria das vezes para

cima, porque tudo fica caro. Isto se chama

inflação e pode ser um vilão quando alguém

pretende juntar dinheiro para comprar algo. 

Sua família seguiu as dicas de Max e

começou a poupar dinheiro. Eles se

surpreenderam com quanto dinheiro

conseguiram economizar seguindo as dicas

do cachorro. Eles estavam muito orgulhosos

de Max e agradecidos por sua ajuda.

-. -
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Os sucessos de Max e sua família

Com o tempo, Max se tornou um verdadeiro

especialista em educação financeira. Ele

ajudou sua família a poupar dinheiro

suficiente para comprar uma casa nova.

Todos estavam todos muito felizes com a

conquista e agradecidos por Max ter os

ajudado a alcançar essa meta. A palavra

mágica de tudo isto é planejamento. Antes é

necessário ter uma meta, um objetivo, depois

vem a estratégia para conseguir atingi-lo.

Mas Max não parou por aí, ele continuou

dando dicas para sua família e ajudando-os a

poupar dinheiro. Eles conseguiram poupar o

suficiente para fazer uma viagem de férias

para o litoral. Foi uma viagem incrível e eles

nunca esqueceriam os dias felizes passados

juntos.
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Max estava muito feliz por tê-los ajudado sua

família a alcançar seus objetivos financeiros

e aproveitar a vida. Ele sabia que, com

planejamento e esforço, era possível

alcançar seus objetivos financeiros e ainda

ter tempo para se divertir.

 

-.- 
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O imprevisto familiar
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Tudo estava tranquilo na vida de Max e sua

família. Eles estavam felizes por ter uma

casa própria. Mas, de repente, algo

inesperado aconteceu. O "pai" de Max, o chefe

da família, perdeu o emprego e eles se viram

sem dinheiro de uma hora a outra.

Max ficou preocupado com a situação. Ele

sabia que precisavam encontrar uma solução

rápida para o problema. Ele se lembrou de

tudo o que havia aprendido sobre finanças

pessoais e decidiu ajudar.

Ele começou a fazer uma lista de despesas e a

verificar onde eles poderiam cortar gastos.

Ele os incentivou a buscar formas de ganhar

dinheiro extra, como vender itens que não

usavam mais ou fazer trabalhos temporários.

Ele também os ajudou a procurar programas

de assistência financeira do governo.

Com a ajuda de Max, sua família conseguiu

encontrar soluções para sua situação

financeira. Eles conseguiram cortar gastos e

ganhar dinheiro extra, o que os ajudou a

superar o imprevisto. 
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Felizmente, o "pai" do Max conseguiu

emprego e voltaram a ter recursos para se

manterem. Eles estavam agradecidos por

Max ter estado lá para ajudá-los ensinando-

lhes sobre educação financeira.

Max estava feliz por ter ajudado sua família e

por terem superado juntos essa situação

difícil. Ele sabia que, com planejamento e

esforço, era possível superar qualquer

imprevisto financeiro.

 

-.- 
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O videogame dos sonhos
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O filho mais novo da família de Max,

Henrique, estava ansioso para comprar um

videogame. Ele havia guardado dinheiro por

meses, mas ainda não tinha o suficiente para

comprá-lo. Max decidiu ajudá-lo a alcançar

seu objetivo, ensinando-o sobre poupança,

investimento e empreendedorismo.

Max explicou ao seu "irmão" como funcionava

o fato de juntar dinheiro. Max levou o

Henrique ao jardim de casa e lhe mostrou um

buraco cheio de ossos. Max explicou que essa

seria uma espécie de "poupança" dele, pois

guardava os ossos para poder comer depois.

Usando esse exemplo, Max disse para o

Henrique que ele deveria ter uma conta de

investimentos, onde ele iria guardar seus

"ossos" (dinheiro), iria ganhar um prêmio,

chamado de juros até ter o suficiente para

comprar o videogame. 

Com ajuda do pai, abriram uma conta de

investimentos no banco e incentivaram o

Henrique a guardar uma parte do dinheiro

que ganhava todo mês na conta, da mesma

forma que Max guardava seus ossos no

buraco do jardim.
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Cada vez que o menino guardava dinheiro,

Max o ajudava a contar quantos "ossos" ele já

tinha guardado e quantos ainda precisava

para alcançar seu objetivo. 

Eles também faziam uma contagem semanal

de quantos "ossos" haviam sido guardados e

quantos faltavam.

Com a técnica de guardar "ossos" no jardim, o

menino conseguiu visualizar melhor seu

objetivo financeiro e entender melhor o

conceito de investir. Ele estava muito

animado com a ideia e se esforçou ainda mais

para guardar dinheiro.

Além disso, Max ensinou a Henrique sobre

empreendedorismo. Ele o incentivou a pensar

em formas de ganhar dinheiro extra para

ajudá-lo a alcançar seu objetivo mais rápido.

Juntos elaboraram um plano para o menino

vender bolos e doces nas festas de

aniversário do bairro e em eventos

esportivos.
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Com o dinheiro extra que o menino conseguiu

e com o dinheiro que havia guardado na

conta de investimento, Henrique finalmente

conseguiu comprar o videogame dos sonhos.

Ele estava muito feliz e agradecido a Max por

ter lhe ensinado sobre poupança e

empreendedorismo.

Max estava orgulhoso do seu "irmão" e de si

mesmo por ter ajudado a alcançar seu

objetivo. Ele sabia que essas lições de

educação financeira seriam valiosas para o

menino ao longo de sua vida.

 

-.- 
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O herói Max
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Um dia, a mãe de Max adoeceu

repentinamente e precisou de um remédio

específico para se curar. Era questão de vida

ou morte, o médico que a atendeu disse que

esse remédio deveria ser tomado em pouco

tempo.

O problema é que esse remédio só podia ser

encontrado em uma farmácia em outra

cidade, a muitos quilômetros de distância.

Infelizmente a casa da família de Max ficava

longe da cidade.

Max, lembrando da história de Balto, um

husky siberiano que salvou crianças doentes

transportando medicamentos desde uma

cidade isolada para a sua, decidiu agir. Ele

sabia que era a sua chance de se tornar um

herói como Balto, sua referência.

Ele convenceu a família a deixá-lo ir buscar o

remédio. Eles estavam relutantes, mas Max

insistiu, dizendo que ele era capaz de fazer

isso. Ele levou uma mochila com comida e

água e saiu em sua jornada.
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A viagem foi longa e difícil, mas Max nunca

desistiu. Ele enfrentou tempestades, neve e

outros obstáculos, mas continuou em frente.

Finalmente, ele chegou à farmácia e

encontrou o remédio. Ele o colocou na

mochila e começou a caminhar de volta para

casa.

Quando Max retornou em casa, a família

estava preocupada e aliviada ao mesmo

tempo. Eles estavam felizes por terem o

remédio, mas preocupados com o estado de

Max, que estava exausto e com frio. Eles o

ajudaram a se aquecer e a se recuperar.

A mãe se recuperou rapidamente graças ao

remédio que Max trouxe. Ela estava muito

grata ao seu "filho" pelo esforço e dedicação.

Max se sentiu feliz e orgulhoso por ter

ajudado a família e por ter vivido sua própria

aventura de herói, assim como seus

antepassados.

-.-
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Empreendedorismo com Max
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Desde a sua jornada para buscar o remédio

para a mãe, Max sentia que podia fazer mais

pela sua família. Ele decidiu pensar em um

negócio que pudesse ajudá-los a ganhar

dinheiro e melhorar sua situação financeira.

Max percebeu que havia uma necessidade na

sua cidade de produtos para animais de

estimação, especialmente para cães. Ele

começou a averiguar e descobriu que havia

uma grande variedade de produtos que as

pessoas estavam procurando, como ração,

brinquedos, coleiras e até roupas para cães.

Ele conversou com a família e propôs que

abrissem uma loja de produtos para animais

de estimação na cidade. Ele já havia feito

uma lista de fornecedores confiáveis e tinha

uma boa ideia do que as pessoas estavam

procurando. A família estava animada com a

ideia e decidiram tentar.

Eles abriram a loja e começaram a vender os

produtos que Max havia indicado. A loja foi

um sucesso desde o início. As pessoas

gostavam dos produtos de qualidade e preços

justos. 
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A família estava feliz por finalmente ter

encontrado um negócio que funcionava e que

podia ajudá-los a melhorar sua situação

financeira.

Max estava feliz por ter ajudado a família a

encontrar um negócio rentável e por ter

contribuído para o sucesso da loja. Ele

percebeu que o empreendedorismo é uma

maneira de ajudar as pessoas e de fazer a

diferença na vida delas. Ele se sentia

realizado e orgulhoso do que havia

conseguido.

-.- 
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Consumo consciente e economia circular

com Max
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A loja de produtos para animais de estimação

estava prosperando e a família estava feliz

com o sucesso. Max, no entanto, sentia que

havia algo ainda mais importante que

poderia fazer para ajudar a sua família e a

comunidade. Ele começou a pensar sobre o

conceito de consumo consciente e economia

circular.

Max sabia que o consumo excessivo e

descuidado poderia causar problemas

ambientais e sociais graves, e ele queria

ajudar a mudar isso. Ele começou a fazer

pesquisas sobre como os negócios podem ser

mais sustentáveis e encontrou a ideia de

economia circular.

Economia circular é um sistema econômico

onde os recursos naturais são utilizados de

maneira eficiente e os resíduos são

minimizados. Ele foi para a família com a

ideia de implementar a economia circular na

loja, eles começaram a trabalhar para tornar

a loja mais eficiente e sustentável. Eles

começaram a usar embalagens recicláveis, a

reduzir o desperdício e a promover o consumo

consciente.
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Eles também começaram a incentivar as

pessoas a trazer de volta os produtos que não

estavam mais sendo usados, para que eles

pudessem ser reutilizados ou reciclados. Isso

ajudou a reduzir o impacto ambiental e a

criar uma comunidade mais consciente e

responsável.

Max estava muito feliz por ter ajudado a sua

família a implementar essas mudanças e por

ter contribuído para a construção de uma

comunidade mais sustentável. Ele estava

orgulhoso de ter mostrado que é possível ter

sucesso financeiro sem prejudicar o meio

ambiente e a sociedade. Ele aprendeu que o

consumo consciente e a economia circular

são importantes para construir um futuro

melhor para todos.

A loja de produtos para animais de estimação

estava prosperando e a família estava feliz

com o sucesso. Max, no entanto, sentia que

havia algo ainda mais importante que

poderia fazer para ajudar a sua família e a

comunidade. Ele começou a pensar sobre

como poderia compartilhar o sucesso da loja

com aqueles que mais precisavam.
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Max sabia que havia muitos cachorros de rua

precisando de ajuda e ele queria fazer algo

para mudar isso. Ele começou a pesquisar

sobre organizações que acolhiam cachorros

de rua e encontrou uma que estava fazendo

um trabalho incrível. Ele sugeriu que parte

dos lucros da loja seriam doados para essa

organização para ajudá-los a continuar o

trabalho que estavam fazendo. Toda a

família concordou.

A família estava emocionada com a ideia de

Max e eles concordaram em fazer isso. Eles

começaram a divulgar essa iniciativa na loja

e muitas pessoas ficaram felizes em saber

que sua compra estava ajudando a salvar

vidas de cachorros de rua. Além disso, eles

começaram a incentivar as pessoas a doar

itens, como ração, cobertores e brinquedos,

para ajudar a organização.

Max estava muito feliz por ter ajudado a sua

família a fazer essa mudança e por ter

contribuído para o bem-estar dos cachorros

de rua. 
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Ele aprendeu que no empreendedorismo, o

lucro pode ser compartilhado com quem mais

precisa e que é possível ter sucesso

financeiro sem esquecer da responsabilidade

social.

-.-
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O encontro com Lupita
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Um dia, Max estava passeando pelo parque

quando viu uma Husky linda sentada sozinha

em uma área de grama. Ele se aproximou e

percebeu que ela parecia triste. Ele se sentou

ao lado dela e começou a falar. Max descobriu

que seu nome era Lupita e ela também era

uma cachorra responsável e comprometida

com o próximo. Ela tinha a mesma paixão

que Max por ajudar os cachorros de rua e

contribuir para a comunidade.

Eles começaram a conversar e a se conhecer

melhor. Eles descobriram que tinham

bastante coisas em comum e que podiam

aprender muito um com o outro. Max

convidou Lupita para vir visitar sua loja e ela

aceitou. Quando ela chegou, ela ficou

impressionada com o trabalho que a família

estava fazendo e ela queria se envolver

também.

Lupita começou a ajudar a família na loja e

ela também ajudava a divulgar a causa dos

cachorros de rua. Ela era muito carismática e

as pessoas gostavam dela muito. Ela se

tornou uma grande amiga da família e uma

grande ajuda para a loja.
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Max e Lupita passavam muito tempo juntos e

eles se tornaram grandes amigos. Eles

compartilhavam suas idéias e seus sonhos e

eles estavam sempre trabalhando juntos

para ajudar os cachorros de rua e contribuir

para a comunidade. Eles aprenderam que

juntos, eles podiam fazer muito mais do que

sozinhos.

Max e Lupita se apaixonaram e decidiram

morar juntos. Depois de um tempo, Lupita

ficou prenha e teve seis lindos filhotes.

Felizes, eles passaram muito tempo

ensinando seus filhotes sobre educação

financeira, empreendedorismo e consumo

consciente. Eles também mostraram aos

filhotes como é importante ajudar a

comunidade e compartilhar o sucesso com os

menos afortunados.

-.-
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O Legado de Max
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Passou o tempo e Max começou a ficar

velhinho. Infelizmente, devido à sua espécie,

sua vida era curta comparada à dos

humanos. Ele tinha apenas 14 anos, mas já

havia vivido muito e deixado uma marca

profunda na vida da sua família. Ele havia

ensinado lições valiosas sobre educação

financeira, empreendedorismo e

solidariedade.

Os filhotes de Max e Lupita herdaram suas

características físicas e valores. Eles foram

criados com os mesmos ensinamentos que

Max praticou, e logo se tornaram cães

responsáveis e conscientes.

Max, mesmo sabendo que estava prestes a

partir, mantinha seu sorriso no rosto e sua

vontade de ajudar sempre presente. Ele

passou seus últimos dias rodeado de amor e

carinho, e deixou um legado para todos

aqueles que o conheceram.

Max morreu, e a sua família se despediu com

lágrimas nos olhos, mas também com

gratidão pelo tempo que passaram juntos.

Eles sabiam que Max viveria para sempre em

suas memórias e ensinamentos.
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A família, entristecida com a sua perda,

decidiu continuar com o negócio de produtos

para pets, e com o passar do tempo, a loja se

tornou ainda mais bem-sucedida. Eles

continuavam ajudando os animais de rua e

promovendo o consumo consciente e a

economia circular.

Com o legado de Max, a família se sentia

segura e grata por ter tido a oportunidade de

conviver com um animal tão especial. Eles

sabiam que Max não estaria mais fisicamente

presente, mas sua memória e ensinamentos

viveriam para sempre em suas vidas e nos

filhotes que ele deixou.

Max ensinou que a vida é curta e preciosa, e

que devemos aproveitá-la ao máximo. Ele

mostrou como a solidariedade e ajuda ao

próximo podem mudar vidas, e como o

empreendedorismo pode ser usado de forma

positiva. Max deixou um legado valioso e

duradouro, e sua memória será sempre

lembrada e celebrada pela família que o amou. 

Na vida, não se contam minutos, se contam

histórias. E Max viveu uma história incrível.
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Glossário



Consumo consciente: 

É quando você pensa cuidadosamente sobre

as coisas que você compra e usa, e tenta fazer

escolhas que sejam boas para você, para as

outras pessoas e para o planeta. Por exemplo,

você pode escolher comprar comida orgânica

em vez de comida que foi tratada com

pesticidas, ou você pode escolher comprar

brinquedos feitos de materiais reciclados em

vez de brinquedos feitos de materiais novos.
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Despesas:

são as coisas que você precisa pagar, como

comida, roupa, escola, brinquedos e outras

coisas que você precisa ter. É como fazer uma

lista de coisas que você precisa comprar e

quanto dinheiro você precisa gastar para

comprá-las. Por exemplo, se você quer

comprar um novo brinquedo, você precisa

saber quanto dinheiro você precisa gastar

para comprá-lo. Se você quer ir ao parque de

diversões, você precisa saber quanto dinheiro

você precisa gastar para comprar ingressos e

comida lá. É importante controlar suas

despesas, para garantir que você tenha

dinheiro suficiente para comprar as coisas

que você precisa e ainda ter dinheiro para

poupar ou investir.
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Economia circular:

É um jeito de pensar sobre como as coisas são

produzidas e descartadas. A ideia é que, em

vez de usar coisas uma vez e jogá-las fora, nós

podemos encontrar maneiras de reutilizar e

reciclar as coisas para que elas possam ser

usadas de novo e de novo. Assim, ao invés de

usar, jogar fora e comprar de novo, economia

circular busca manter as coisas em ciclo. Por

exemplo, você pode reciclar garrafas de

plástico para fazer novos brinquedos, ou você

pode dar roupas velhas para outras crianças

usarem, em vez de jogá-las fora.

39



Empreendedorismo: 

É quando alguém tem uma ideia e cria um

negócio para tornar essa ideia realidade. É

como ser o dono de sua própria loja ou fazer

algo que você ama e ganhar dinheiro com isso.

Por exemplo, se você ama desenhar, você

pode criar sua própria linha de camisetas com

seus desenhos e vender para as pessoas. Ou se

você gosta de cozinhar, você pode criar sua

própria linha de comida e vender para as

pessoas. Empreendedorismo é importante

porque ajuda as pessoas a seguir seus sonhos

e criar sua própria história de sucesso.
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Investimento: 

É como colocar o seu dinheiro para trabalhar

para você. É como colocar seu dinheiro em um

negócio ou em algo que vai ajudar a ganhar

mais dinheiro no futuro. Por exemplo, você

pode investir seu dinheiro em uma loja de

brinquedos e, assim, a loja pode ganhar

dinheiro e você também ganha dinheiro. É

como colocar dinheiro em uma máquina de

sorvete para que ela possa fazer sorvetes e

você pode vender esses sorvetes e ganhar

dinheiro. É uma boa ideia investir dinheiro,

porque assim você pode fazer seu dinheiro

trabalhar para você e ganhar mais dinheiro

no futuro.
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Lucro: 

É o dinheiro que sobra quando você vende

algo e subtrai o quanto você gastou para fazer

ou comprar aquilo. Por exemplo, se você

vende uma caixa de biscoitos por $10 e você

gastou $5 para fazer esses biscoitos, então

você fez um lucro de $5. É o dinheiro que você

ganha depois de pagar todas as despesas.

Aprender a gerenciar o lucro é importante

para qualquer negócio, é o dinheiro que vai te

permitir investir e expandir seus negócios.
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Planejamento: 

É como fazer um plano para alcançar algo que

você quer. É como fazer uma lista de coisas

que você precisa fazer para alcançar algo que

você deseja. Por exemplo, se você quer ir ao

parque de diversões, você precisa planejar

como chegar lá, o que levar com você e quanto

dinheiro você precisa ter. Se você quer

comprar um novo brinquedo, você precisa

planejar quanto dinheiro você precisa poupar

e quanto tempo você precisa esperar antes de

comprar o brinquedo. Planejamento é

importante porque ajuda a garantir que você

tenha tudo o que precisa para alcançar o que

você quer e ajuda a evitar problemas no

caminho.
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Poupar:

É quando você guarda um pouco do seu

dinheiro e ganha juros para usar no futuro,

tipo guardar dinheiro para comprar um

brinquedo novo ou para ajudar a pagar a

escola quando você crescer. 

Assim, você pode usar esse dinheiro quando

precisar dele mais tarde. É uma boa ideia

poupar dinheiro, porque assim você sempre

terá algum dinheiro guardado caso precise

dele.

44



Responsabilidade social: 

É quando as empresas e as pessoas fazem

coisas boas para ajudar a sociedade e o meio

ambiente. Por exemplo, as empresas podem

fazer doações para caridade, ou podem tentar

produzir seus produtos de forma mais

amigável ao meio ambiente. As pessoas

também podem fazer coisas boas, como ajudar

a limpar a praia ou doar brinquedos para

crianças necessitadas. A responsabilidade

social é importante porque ajuda a construir

uma sociedade melhor para todos nós.
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Solidariedade: 

É quando as pessoas ajudam uns aos outros e

trabalham juntas para fazer coisas boas. Por

exemplo, se você tem um amigo que está com

dificuldade para aprender uma lição de

matemática, você pode ajudá-lo como um ato

de solidariedade. Ou se você vê alguém

precisando de ajuda, pode ajudá-los, como

carregar uma sacola pesada. A solidariedade

é importante porque nos ajuda a construir

uma comunidade melhor e mais forte, e nos

ajuda a nos sentir bem ao ajudar os outros.
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