“O primeiro passo rumo a sua independência
inanceira começa por uma boa formação em inanças
pessoais para que você possa planejar seu
enriquecimento com segurança e solidez. ’’
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A Landulfo Finanças desenvolve trabalhos na área de
Educação Financeira, consultoria e assessoria com
conteúdos sobre nanças pessoais e empresariais.
Implementamos ações e programas em empresas com o
objetivo de capacitar funcionários e colaboradores para
melhor gerir o seu dinheiro, orientando tanto os empresários
quanto os prossionais de recursos humanos sobre a
importância da educação nanceira no ambiente de
trabalho.

Educação Financeira

A Importância na vida dos funcionários

A Educação Financeira visa a preparar o indivíduo para compreender

É importante que cada individuo desenvolva BONS HÁBITOS

o que são os recursos nanceiros e para torná-lo capaz de tomar

nanceiros. O correto entendimento do dinheiro e dos instrumentos

decisões ecientes, racionais e sustentáveis .

nanceiros se tornou uma ferramenta essencial para assegurar o
desenvolvimento e a qualidade de vida das famílias. Portanto, esse

Qual o papel das empresas na Educação Financeira?

processo gera impactos positivos na sociedade como um todo.

Funcionários estressados e preocupados com
a falta de dinheiro comprometem
signicadamente a produtividade das
empresas. Portanto, a educação nanceira no
ambiente de trabalho visa a capacitar
funcionários e colaboradores para melhor
gerir suas nanças.

Quais os principais benefícios para o empregador?

• Aumento geral de produtividade;
• Redução do turnover;
• Redução do absenteísmo/presenteísmo;
• Redução dos custos associados ao estresse;
• Aumento do engajamento;
• Redução de problemas e custos com saúde;

Quais os benefícios para o empregado?
Ÿ Melhora do processo de tomada de decisão para o

consumo;

• Alívio da pressão nanceira sobre o RH (folha, adiantamentos);

Ÿ Diminui o nível de endividamento dos funcionários;

• Ajuda na identicação de pessoas cronicamente desorganizadas;

Ÿ Obtenção do valor real de seu pacote de benefícios;

• Redução do risco de fraudes internas;

Ÿ Melhora do bem-estar geral e desempenho prossional;

• Aumento da transparência nas decisões de remuneração;

Ÿ Percepção da diferença entre desejos e necessidades;

• Otimização/Potencialização da utilização e o entendimento dos

Ÿ Compreende o que são crédito, investimento e poupança;

benefícios.

Ÿ Aprende a distinguir o preço real de suas aquisições.

