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pREFÁCIO

A PRIMEIRA COISA QUE CHAMOU A MINHA ATENÇÃO 
no projeto da Doutora Cirlene Cattai foi a enorme 
ousadia e ambição da sua ideia. Aqui estava uma pes-
soa ferozmente empenhada em concretizar algo que 
parecia quase utópico: o de tornar a educação �nan-
ceira para crianças acessível a todos. Uma pessoa de-
cidida a ajudar nossos �lhos numa área que, apesar de 
ser tremendamente importante, ou melhor, absolu-
tamente essencial para a sobrevivência, é completa-
mente negligenciada pelo ensino público.

Rapidamente, me dei conta que este não era um 
simples projeto, mas uma autêntica missão levada a 
cabo por alguém que remou contra ventos e marés 
para levar seu objetivo a bom porto.

A segunda coisa que reparei foi o incrível nível de 
detalhe, fundamentação e base cientí�ca do projeto, 
que deixariam qualquer cientista da vida com tontu-
ras. Optando por uma abordagem transdisciplinar e 
transcontextual, que cruza com enorme habilidade 
diferentes áreas que vão desde a educação, econo-
mia, neurociência, programação neurolinguística 
e, até mesmo, o bom e velho senso comum, para 
passar esta preciosíssima informação ao leitor, quer 
o nível dele seja iniciante ou avançado. A doutora 
Cirlene tornou fácil e simples de aplicar um modelo 
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muitíssimo completo, tarefa que só está ao alcance 
dos melhores comunicadores. “Meu �lho rico” é 
um portento em termos de qualidade do conteúdo, 
e estou certo de que será um verdadeiro sucesso, 
bem como um autêntico marco neste tipo de publi-
cação. Para a doutora Cirlene Cattai, reservo apenas 
duas palavrinhas �nais: Missão cumprida!

João Caeiro
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POR QUE E COMO TUDO COMEÇOU

O QUE VOCÊ VAI LER AQUI EU HAVIA PREPARADO 
COM muito amor para minha �lha! E, somente 
quando vi a enorme diferença de discernimento en-
tre minha �lha e algumas amiguinhas dela, decidi 
que esse conhecimento deveria ser passado para ou-
tras crianças. E, a partir de então, ajudo igualmente 
a todas as mães e pais para que eduquem seus �lhos 
sobre �nanças e assim, desde pequenos, compreen-
dam melhor a enorme importância do dinheiro, de 
forma a estarem preparados e alertas para os desa-
�os do mundo real. Desta forma, poderão adquirir 
o empenho, a visão e as ferramentas necessárias que 
realmente possam ajudar a transformá-los em adul-
tos de enorme sucesso.

O dinheiro é, sem dúvida, um aspecto absoluta-
mente fundamental nas nossas vidas sendo, por isso, 
de vital importância. Por isso, devemos educar as 
nossas crianças com amor e com realismo, para que 
possam funcionar no mundo de hoje.

Isso passa por transmitir às crianças a melhor in-
formação possível para que possam corresponder às 
constantes mudanças e exigências do mercado de 
trabalho e, assim, possam concretizar seus maiores 
sonhos usando, de forma muitíssimo mais e�caz, 
suas capacidades inatas.
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Ao lidarem melhor com este aspecto da vida 
desde pequenos, seus �lhos exercitam capacidades 
cognitivas e socioemocionais como autocontrole, 
paciência, comunicação, resistência a frustrações, 
tomada de decisões, elicitação de estratégias e es-
tabelecimento de prioridades, entre outros fatores 
que, certa e seguramente, serão imprescindíveis 
para cimentar de forma sólida e duradoura as bases 
do seu futuro sucesso �nanceiro.

Por esse motivo, ponho ao dispor de todos os pais 
que realmente se preocupam com o futuro de seus 
�lhos este conteúdo extremamente útil e prático, 
abrangendo técnicas básicas que você pode come-
çar hoje mesmo a praticar com seu �lho para que, 
rápida e facilmente, consiga num curto espaço de 
tempo incríveis resultados!

Nesta obra, além do material técnico e sócio 
emocional, também proponho alguns exercícios 
para você e seu �lho iniciem uma vida �nanceira 
mais planejada e feliz.

Agora, não tem mais desculpa para adiar a educa-
ção �nanceira do seu �lho, um dos presentes mais 
valiosos que uma mãe pode oferecer: a capacidade 
de gerar e gerir riqueza, a possibilidade de um futu-
ro brilhante e a responsabilidade que tudo isso im-
plica. Faça do seu �lho um vencedor! 

GRATIDÃO É O MEU SENTIMENTO!
Hoje você inicia uma leitura que vai transformar 

sua vida, assim como transformou positivamente a 
minha e a da minha �lha, e de muitas mães e pais 
que tenho ajudado nessa caminhada na preparação 
dos seus �lhos sobre �nanças, dando a eles uma 
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oportunidade de ter um futuro bem-sucedido e, 
com isso, a possibilidade de um Brasil melhor para 
todos. Muito obrigada por se preocupar com o fu-
turo de seu �lho!

Aproveite esta obra e indique aos seus amigos. 

Cirlene
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