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Com linguagem informal e de fácil compreensão, 

Conquiste sua emancipação econômica: 

contribuições da Psicologia para a tomada de 

decisões convida-nos a refletir sobre as nossas 

escolhas, nem sempre racionais, e o impacto 

delas na carreira, no consumo e nos 

relacionamentos. O objetivo da obra é colaborar 

para o aperfeiçoamento da capacidade de tomar 

decisões, de modo que possam ser 

desenvolvidas estratégias para o alcance de sua 

emancipação econômica. Por tratar-se de um 

tema amplo, o livro é destinado aos alunos de 

graduação de todas as áreas do conhecimento, 

bem como a todos os interessados em mergulhar 

no mundo do planejamento financeiro pessoal, 

para além das receitas prontas dos manuais.
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AprESEntAção

A Psicologia Econômica abrange o processo de tomada de deci-

sões de investir, comprar, poupar, planejar, apostar, negociar, endivi-

dar-se e outros comportamentos similares, socialmente construídos, 

cujas experiências cotidianas são permeadas por pensamentos, sen-

timentos, crenças e expectativas dos indivíduos.  

Isso significa que a emancipação econômica dos indivíduos não 

depende apenas de juntar uma quantia pré-estipulada em um deter-

minado prazo, mas exige também a compreensão e a reflexão sobre 

o sentido de cada ação e o impacto psicológico dela sobre outras 

esferas da vida, como a carreira, o consumo e os relacionamentos. 

Portanto, a proposta deste livro é ajudar você a refletir sobre as 

decisões econômicas já tomadas em sua vida e, ao mesmo tempo, 

repensar e redefinir suas escolhas futuras, buscando novos planos 

e meios que lhe tragam mais satisfação pessoal, tranquilidade e 

bem-estar, elementos que constituem o verdadeiro cerne da eman-

cipação econômica.

Desejo-lhe uma leitura agradável e proveitosa! 

O autor
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