
 

Especialista da dicas para melhorar situação 

financeira de pessoas e empresas 

Com a proposta de melhorar o país através do conhecimento, o matemático Diogo 

Robaina criou um canal na internet para levar informações sobre finanças, com uma 

linguagem simples e exemplificada para melhorar a situação financeira de pessoas e 

empresas.  

Com um currículo impecável, Diogo é licenciado em Matemática e mestre e doutor em 

computação pela UFF. Professor na ESPM, FGV, Mosteiro de São Bento, Escola Parque e 

Uni La Salle, ele se considera um educacionista e acredita na transformação social 

através da educação.  

Além de atuar como professor, Diogo também trabalha com finanças corporativas, 

atendendo empresas e marcas que têm dificuldades para cuidar do seu negócio.  

Percebendo que essa é uma dificuldade comum entre pessoas e empresas, Diogo criou o 

seu próprio canal. No "Economizecom", dá dicas de como economizar, aplicação do seu 

dinheiro, como fazer ele render e muito mais. 

Entre os conteúdos apresentados por Diogo, está o AFB, que segundo ele é um índice de 

acompanhamento de preços, cujo objetivo é identif icar a real variação do preço de 

alimentos básicos. Em particular: arroz feijão e bife. 

Confira algumas das dicas do Diogo que recebemos durante entrevista com ele.  

Em tempos de crise mundial,  desemprego e valor elevado do custo de vida, como as 

pessoas podem fazer para economizar? 

Diogo: Receita básica: definir objetivos, criar um orçamento e controlar suas despesas, 

tendo o orçamento como referência. 

Guardar o dinheiro na poupança ou investir?  

Diogo: Investir! Sempre! Poupança é para quem não tem a menor ideia do valor do 

dinheiro no tempo. 

Qual é a melhor opção para fazer o dinheiro render?  

Diogo: A melhor maneira de fazer o dinheiro render é diversif icar investimentos. 

Parcelar ou pagar a vista? E se pagar a vista, qual a dica para conseguir guardar o 

dinheiro e ganhar um desconto? 

Diogo: Pagar à vista, ou melhor, não comprar. Vontade dá e passa. Ao invés de comprar 

tente trocar, reutil izar e preferencialmente, deixar de precisar. 
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