
 
 

 

 
Entre em Sã Consciência com seu dinheiro 
Ementa do Curso Intensivo 
 

Sobre o curso 

O curso será baseado na metodologia da Sã de 3 pilares: reflexão, conhecimento e ferramentas. Precisamos 
primeiro entender como nos relacionamos com o dinheiro, aprender conceitos básicos de finanças para 
melhorar nossa relação com o dinheiro e usar as melhores ferramentas. 

Ele será dividido em duas partes, no primeiro dia vamos falar sobre a nossa relação pessoal com o dinheiro, 
quais crenças e padrões que temos e repetimos sobre ele, como podemos construir e mudar esses padrões, 
através de reflexões e da economia comportamental e psicologia econômica. Após isso entraremos numa 
parte bem prática de como organizar nossas finanças. Você aprenderá a usar as ferramentas de planejamento 
financeiro, fazendo o seu mapa financeiro, e aprenderá como organizar seus gastos mensais, como guardar 
dinheiro, e como planejar os seus objetivos e projetos. 

No segundo dia você irá refletir sobre a sua ideia de negócio e sobre como ela pode ser financeiramente 
sustentável, gerar uma renda e ter impacto e propósito. Depois na parte prática, traremos conceitos de como 
avaliar financeiramente seu negócio, e aprenderá a usar ferramentas de precificação, usando os seus recursos 
de maneira consciente.  

 

Contexto 

Muitas pessoas não conseguem organizar suas finanças, não entendem ou não sabem como lidar com o 
dinheiro. Não sabem organizar seu orçamento mensal para fazer caber na sua renda, não veem solução de 
como sair das dívidas, e nem como investir. Muitas vezes até sabem a teoria, mas não conseguem colocar em 
prática. Isso acontece na maioria das vezes porque não tivemos educação financeira, não fomos ensinados a 
gerir nosso dinheiro e como usá-lo. E também culturalmente não temos o hábito de falar sobre dinheiro, o que 
não ajuda na troca de aprendizado e experiências.  

O fato de não saber como gerir o nosso próprio dinheiro também é uma consequência na forma como gerimos 
financeiramente nos nossos negócios. Precisamos de coragem e impulso para empreender, mas com um 
planejamento financeiro simples e necessário, podemos fazer o negócio ser viável e trazer benefícios a todos 
que estarão ao redor dele. 

Acreditamos que podemos transformar a realidade da vida financeira das pessoas quando elas entendem 
como se relacionam com o dinheiro. Para isso é preciso abrir a consciência sobre o assunto, falando sobre ele. 
E aí entender o que é realmente importante pra gente. Depois podemos fazer um planejamento para usar o 
nosso dinheiro da melhor forma, para conquistar nossos projetos, sonhos e objetivos. 

 



 
 
 

Objetivos de aprendizado 

● Saber como você se relaciona com o seu dinheiro e o que você gostaria de mudar 
● Entender como fazer seu mapa financeiro e organizar seu orçamento mensal e como guardar dinheiro 

para os seus projetos e objetivos 
● Saber a importância de organização financeira da sua ideia de negócio, para que ele cresça de 

maneira financeiramente sustentável 
● Entender como iniciar a organização financeira do seu negócio, como precificar e torna-lo viável 

 

Estrutura do curso 

Encontros: O curso terá duas aulas de 2h no intervalo de uma semana: Sábados, 04 e 11 de Julho - 10h- 12h  
> Tempo total de videoconferência: 4h 

Tarefas: Atividades a serem cumpridas durante a semana entre um encontro e outro. Atividades com retornos 
das facilitadoras > Tempo estimado de dedicação: 3h 

Tempo total (vídeo conferências e tarefas): 7h 

 

Sobre as facilitadoras: 

Goldie Aragão  

Godie Aragão é economista formada pela FEA-USP e pós-graduada em Marketing Estratégico no INSPER, 
possui 16 anos de mercado financeiro, onde trabalhou em diversas áreas como produtos de investimento, 
crédito e planejamento comercial. Depois de passar por algumas mudanças de vida, fez seu planejamento e fez 
seu sabático por 2 anos passando por 40 países. Na volta o desejo de trabalhar com algo para transmitir seu 
conhecimento e experiência só se consolidou. Após sua mudança de vida, no início de 2019 fundou a Sã! 
Consciência Financeira, com o propósito de transformar a relação com o dinheiro das pessoas para elas 
focarem naquilo que é realmente importante! 

Amanda Parlamento  

Estudou engenharia civil na POLI-USP, se formou em Administração, com pós-graduação em finanças e 
controladoria. Trabalhou no mercado financeiro, na engenharia civil, empreendeu no mundo das reformas de 
imóveis e depois de fazer seu planejamento financeiro foi estudar administração e encontrou no ensino a 
paixão de ensinar as pessoas e transmitir conhecimento, Em 2019 fundou a Sã! Consciência Financeira. 

 

 


