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“ 

O Empreendedorismo é  uma revolução 
silenciosa que será para o século 21 mais do 

que a revolução industrial foi para o século 20
(Timmons) “ 

empreendedorismo



O Seu sucesso financeiro começará agora quando você decidir ser
um franqueado Mente Financeira. Você terá um excelente e
sempre necessário produto para vender que é educação financeira
para jovens nas escolas e para adultos na vida pessoal, como
empreendedor ou profissional
Temos um mercado a ser explorado com milhares de clientes
precisando de educação financeira

Franquia é uma parceria onde o franqueado (você) acredita numa
marca e assume o compromisso de empreender em sua cidade e
onde o franqueador assume o compromisso de apoiar o
empreendimento, ofertar produtos de alta qualidade e trabalhar
dia a dia para criar uma marca admirada e desejada por todos

sucesso financeiro

parceria



Franquia 
Mente Financeira

Proposta

Proporcionar melhorias na vida financeira 
através da Educação Financeira e do  
planejamento financeiro pessoal



Visão

Missão

Valores

Identidade

Ter o melhor conteúdo e um método
prático e motivador para apoiar a mudança
na vida financeira das pessoas

Conscientizar as pessoas sobre a sua relação 
com o dinheiro e educá-las em finanças 
pessoais para que tomem as melhores 
decisões financeiras em função do seu projeto 
de vida e, então, alcancem o sucesso 
financeiro

• Juntos podemos mais (rede)

• Contribuição deve ser recíproca (parceria ganha-

ganha)

• Progredir dia a dia (empreender)

• Planejar ajuda a começar mais certo (planejar)

• Conhecer antes de fazer (planejar)

• Acreditar antes de começar (positivismo)

• Diferenciar o rápido e o devagar (sabedoria)

• Resistir ou recomeçar de forma diferente 

(resiliência)



• Treinamento operacional e de vendas
• Treinamento sobre ser empreendedor
• Formação em coaching de finanças pessoais
• Repasse metodológico para cursos e palestras
• Produtos e serviços para revender
• Investimento na Marca com ampla divulgação nas redes 

sociais e conteúdo de valor gratuito para criar autoridade 
no tema finanças pessoais

Ser um franqueado Mente Financeira é contar com uma
atuação profissional na condução dos negócios e no trato com
o franqueado, excelência no atendimento ao cliente e no
investimento contínuo na Marca
Você será treinado e orientado pelo mentor e CEO da franquia
que tem grande experiência empresarial, em consultoria e em
educação
Ao que você terá acesso:

Franquia



Finanças Pessoais

Ter sucesso financeiro é o 
desejo de muitos e realização 
de poucos. Quanto dinheiro 
você precisa para ser feliz? 

Faça essa pergunta e poucos 
saberão te responder

Alcançar o sucesso financeiro 
juntamente com a realização pessoal 

(família, patrimônio e realizar 
sonhos) é um grande desafio. Ter 

educação financeira e planejamento 
financeiro é essencial

Planejar o futuro financeiro e 
garantir sua qualidade de vida 
agora e sempre é uma tarefa 

que deve começar o mais 
cedo possível na  sua vida 

com planejamento financeiro



- Mercado com 
pouquíssima 
concorrência
- Pioneirismo

- Produto com alta 
demanda

- Venda com 
recorrência

- Home Office

Outras Franquias:
Necessidade de 

investir em 
estrutura fixa

Outras Franquias 
de Educação:

Já saturadas no 
mercado muito 

concorrido

Ser um     franqueado no negócio de Educação Financeira é aproveitar uma grande oportunidade de 
mercado onde há demanda pelo tema em todas as escolas do Brasil, área de RH de empresas que 
investem no capital humano e no atendimento a pessoas físicas, profissionais e empreendedores 
através de cursos e coaching

Veja os dados na próxima página que demonstram a falta de educação financeira do brasileiro

Vantagens Franquia Mente Financeira

franqueado



Cenário Brasil
Fonte: www.cnc.org.br



Ter Educação Financeira é conhecer as leis do dinheiro,
saber como a economia e os mercados funcionam e
como isto influencia sua vida cotidiana. É organizar as
finanças e saber como investir o seu dinheiro

Mas será bem mais fácil querer educação financeira se
você tem um projeto de vida e propósito genuínos que
devem ser a força motriz e os direcionadores para a
mudança de comportamento e motivação para
organizar a sua vida financeira e começar a guardar
dinheiro

Lidar com dinheiro é muito mais do que ter
conhecimento. É ter os comportamentos e a
mentalidade correta para tomar as melhores decisões
que vão impactar positiva ou negativamente no seu
projeto de vida

É preciso ter uma Mente Financeira

A metodologia 3G Mente Financeira é baseada
nos três pilares: Ganhar, Gastar e Guardar

Ganhar

Gastar

Guardar





Toda pessoa deveria aprender a lidar desde
jovem com um tema muito importante que
vai acompanho-la durante toda a sua vida e
impactar significativamente no seu estilo de
vida e na realização dos sonhos pessoais. O
tema é dinheiro e vida financeira

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS

Levar a educação financeira para as salas de
aula é um grande avanço para a sociedade
brasileira contribuindo com uma geração
futura mais consciente, produtiva,
realizadora e menos impactada
negativamente pelo descontrole nas
finanças pessoais.
É também uma determinação do MEC na
sua base curricular



MATERIAL DIDÁTICO ENSINO MÉDIO



EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS

MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL



MATERIAL COMPLEMENTAR

O kit do ensino médio acompanha um quarto
livro com orientação para a escolha da profissão
e para o planejamento de carreira, assunto este
de extrema importância para o jovem que estará
dentro de pouco tempo decidindo qual será sua
profissão ao ingressar na faculdade. Ser um
profissional competente e construir uma carreira
de sucesso é essencial para alcançar a realização
pessoal e o sucesso financeiro.
Este livro é um grande diferencial dentre os
outros materiais de educação financeira
ofertados no mercado

O kit do ensino fundamental acompanha um jogo
educativo para o jovem fixar o aprendizado.
O jogo tem algumas palavras chaves (verbos de
ação) que reforça no aluno o seu entendimento
sobre todos os comportamentos corretos ao lidar
com o tema dinheiro para que ele possa alcançar
o sucesso financeiro na sua vida adulta



No kit do aluno acompanha um cartão para ser levado
dentro da carteira com os fundamentos da metodologia 3G
e um cartão ilustrativo do planejamento financeiro

Esses cartões servem como lembrança para nunca esquecer
a importância da Educação Financeira adquirida ainda
quando jovem na escola, o que contribuirá para uma vida
financeira adulta mais equilibrada e feliz do jovem que teve
essa disciplina na escola

MARCA EMOCIONAL

LEMBRANÇAS 
que nos 
marcam



Para aplicação do método Mente
Financeira da forma mais adequada
e padronizada, o professor receberá
o guia do educador com
orientações, dicas e sugestões de
atividades a serem utilizadas em
sala de aula, tornando o
aprendizado mais interessante,
significativo e eficiente para os
jovens

GUIA DO EDUCADOR

GUIA DO EDUCADOR

Estão disponíveis também vídeo
aulas para professores sobre o
método para reforçar o aprendizado
do guia do educador

VÍDEO AULAS GUIA DO EDUCADOR





Nos últimos anos houve uma enorme popularização
do Coaching no Brasil e diversos cursos foram
lançados. Muitos profissionais de diversas áreas
começaram atuar como coach, inclusive alguns até
deixando emprego e suas áreas de trabalho

FORMAÇÃO EM COACHING

O Coaching de Finanças Pessoais tem uma grande vantagem de ser mais
específico nas orientações dadas ao cliente porque seu diagnóstico da
vida financeira é muito pontual e as informações levantadas são bem
palpáveis, o que permite ao Coach ser também mais especifico e preciso
em suas orientações e tarefas para contribuir com a organização da vida
financeira e na construção do plano de enriquecimento do seu cliente

Com a metodologia e ferramentas da Formação em Coaching Mente
Financeira o participante recebe todo o processo de atendimento
modelado, as ferramentas e tarefas já prontas para atuar com muito mais
segurança junto ao seu cliente. Ao fazer a formação, o participante
passará pelo processo de coaching que será depois feito por ele com seu
cliente, o que consolida e valida muito mais o aprendizado e a confiança
de atuação





Colaborador com desorganização na vida financeira é prejudicial
para a empresa porque sua produtividade pode cair, ter problemas
de relacionamento e até atender mal o cliente

Empresas que têm programa de desenvolvimento pessoal e
profissional aliado a outros programas, como social, saúde, etc.
também estão oferecendo no ambiente de trabalho educação
financeira para seus colaboradores. É uma forma de valorizar e
motivar aqueles que são os responsáveis pelos resultados da
empresa e considerados o capital intelectual

Clínica Financeira:

• Oficina de sensibilização
• Curso com 4 encontros
• Campanha Mais & Menos
• Material para divulgação e motivação 

nos canais de comunicação da empresa
• Atendimento individual

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS EMPRESAS





Workshop: Organize a sua Vida Financeira

Oficina de 3 horas usando o Mapa do Dinheiro para introduzir os
primeiros conceitos de educação financeira de forma lúdica e
prática. É uma oportunidade para venda do curso e de coaching

Curso: Organize a sua Vida Financeira

Com uma abordagem comportamental e foco em finanças
pessoais, o participante tem visão bem clara com o diagnóstico da
sua vida financeira e descobre quais comportamentos ele precisa
adequar para lidar melhor com dinheiro. Com muitas atividades
práticas e educação financeira, a conclusão do curso é criar o
plano de enriquecimento que leve a alcançar o sucesso financeiro

Atendimento em Coaching

O franqueado terá formação em coaching finanças pessoais e
poderá atender como coach utilizando metodologia efetiva e
padronizada. Poderá aumentar consideravelmente seu ganho
mensal com clientes de coaching

CURSOS E COACHING

ORGANIZE A SUA VIDA 
FINANCEIRA



Material para uso nos
cursos e divulgação
elaborado com maestria,
beleza e funcionalidade

MATERIAL DE APOIO

WWW
Ferramentas online

Artigos no Blog, ebooks
gratuitos, ferramentas on-
line e outras mais para
criar a autoridade e o
relacionamento com o
cliente e gerar valor na
Marca



Para o franqueado que não queira atuar como coach ou treinador,
ele poderá organizar turmas de formação em coaching finanças
pessoais ou do curso Organize sua Vida Financeira, divulgar e
vender para receber comissão sobre as vendas. O franqueador
fará o treinamento em parceria com o franqueado

AGENTE DE NEGÓCIOS



Exemplos de eventos que podem ser criados pelo agente de
negócios:

• Jornada de Educação Financeira
• Semana de Finanças Pessoais
• Semana Global do Empreendedorismo
• Semana do Consumidor
• Palestras em feiras de educação escolar
• Palestras em eventos de RH de empresas

O franqueado poderá organizar eventos em parceria com
prefeituras, associações empresariais e outros de forma gratuita
aos participantes e com patrocínio financeiro dos parceiros. O
franqueado vai receber comissão pela organização e o
franqueador realizará o evento

AGENTE DE NEGÓCIOS



FORMANDO MENTES FINANCEIRAS

MENTOR: FERNANDO AARÃO MELO ALUNOS COLÉGIO SENAI

ALUNOS COLÉGIO METROPOLITANO ESCOLA SUPERIOR ADVOCACIA OAB



FORMANDO MENTES FINANCEIRAS

CURSO E PALESTRAS PARA OAB: 

- COMISSÃO DE GESTÃO E INOVAÇÃO
- ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA



FORMAÇÕES DO MENTOR

ESTADOS UNIDOS – DAVE RAMSEY ESTADOS UNIDOS – MONEY QUOTIENT SOC. BRASILEIRA DE COACHING

REINALDO – EDUCADOR FINANCEIRO MENTE MILIONÁRIA – T. HARV EKER GLOBONEWS – CONTA CORRENTE



Seja um franqueado Mente Financeira e faça
milhares de pessoas atingirem o sucesso
financeiro, a começar por você.
São mais de 10 anos desenvolvendo este
incrível projeto de Educação Financeira
dedicando investimento, tempo, trabalho e
mais do que tudo isso, alimentando o meu
sonho de deixar um legado para a
humanidade com conhecimento e motivação
para que as pessoas definitivamente possam
saber lidar com o dinheiro e que tomem as
decisões corretas para alcançar o sucesso
financeiro

Estaremos juntos para realizarmos esse grande
desafio de transformar vidas em sucesso!

Bem vindo ao sucesso financeiro!

Fernando Aarão Melo
Mentor e CEO Mente Financeira



FRANQUIA MENTE FINANCEIRA
FAM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

CNPJ 16.955.808/0001-62

VENDAS:
(71) 9 9979-4606

ATENDIMENTO:
(62) 9 8414-1977

contato@mentefinanceira.com.br

Facebook/mentefinanceira

Instagram/mentefinanceira

WWW.MENTEFINANCEIRA.COM.BR


