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O que te impede de realizar seus maiores sonhos? Ousamos dizer 
que grande parte das respostas a essa pergunta tem a ver com a falta 
de tempo e de dinheiro. Em relação ao tempo, pouco podemos fazer 
a respeito, a não ser aproveitá-lo da melhor forma possível. Mas 
sobre o dinheiro, você entenderá com este Ebook que cuidar melhor 
das suas finanças depende da sua disciplina e força de vontade.

Você pode pensar que é mais fácil falar do que agir. No entanto, 
verá que mudar seus hábitos financeiros e valorizar seu dinheiro 
é bem mais simples do que pensa. É preciso persistência para ter 
bons resultados. E é aí que muita gente acaba abandonando o barco.

O hábito de poupar  
dinheiro é algo que  
merece ser incentivado 
desde a infância 

Pense bem: quanto mais cedo soubermos como poupar, mais 
poderemos acumular capital para realizarmos nossos objetivos.

Entenda de uma vez por todas: sua realidade econômica é conse-
quência de um bom controle financeiro ou de um planejamento mal 
executado. Isso porque o que importa não é quanto dinheiro você ga-
nha, mas como você gasta, administra e valoriza esse dinheiro. 
Por isso, lembre-se sempre de que ter uma boa educação financeira 
depende muito mais dos seus gastos do que dos seus ganhos.

O problema é que muitas pessoas não enxergam o verdadeiro 
valor de economizar. Pensam apenas no presente, sem se preocupar 
com o futuro. Isso não significa viver em sacrifício para aproveitar 
só daqui a algumas décadas. Mas a negligência total pode cobrar 
um preço alto lá na frente. Será que você está realmente disposto 
a pagar para ver?
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Neste Ebook, caminharemos lado a lado para entender como lidar 
melhor com as finanças. Ao fim da leitura, você estará munido de 
diversas informações para iniciar ou dar continuidade ao seu planeja-
mento financeiro. 

• Além de aprender a quitar dívidas e a evitar o endivida-
mento, você verá um passo a passo para organizar seu 
orçamento doméstico. 

• Também vai conferir dicas para evitar gastar dinheiro des-
necessariamente e para economizar de maneira eficiente. 

• Entenderá, ainda, a importância de investir suas econo-
mias para ter seu dinheiro rendendo de verdade. 

• E aprenderá que escolhas bem feitas são muito importantes 
para fazer bons investimentos.

• Por fim, você vai compreender como suas emoções 
podem ajudar ou sabotar suas finanças.

Ufa! Preparado para essa jornada que poderá ser decisiva para o 
seu futuro? Continue lendo e transforme positivamente sua relação 
com o dinheiro!

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
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Ter o nome sujo na praça é o pesadelo de grande parte das pes-
soas. Mas, infelizmente, muita gente vive essa realidade hoje em 
dia. Além de te fazer perder noites de sono tentando achar uma 
forma de sair do vermelho, as dívidas impedem que você seja feliz 
de verdade.

Queremos dizer que dinheiro realmente não traz felicidade, mas 
ele abre portas para que possamos ter mais qualidade vida. Isso 
não necessariamente significa um carro importado ou uma man-
são em Nova York. 

Qualidade de vida tem 
muito mais a ver com  
segurança e tranquilidade 

Poder pagar as contas em dia, não se preocupar em perder seu 
patrimônio e oferecer uma vida tranquila para a família são as 
principais metas financeiras que deveriam estar no topo da sua lista.

Ter a consciência tranquila é o primeiro passo para viver em paz. 
Quem tem dívidas, contudo, não tem essa sorte. É claro que 
ninguém gosta de estar endividado, mas isso pode acontecer a 
todo mundo. 

Por isso mesmo, manter um controle disciplinado das finanças é 
tão necessário. Afinal, você não quer perder o sossego tentando 
achar uma solução para o seu nome negativado, não é?

Mas se você, infelizmente, se encontra em um situação financeira 
complicada, não se desespere. As dívidas são ruins, mas não 
são o fim do mundo. Com organização e perseverança, você vai 
conseguir enfim equilibrar suas finanças. 
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• Você verá logo mais que a mudança de hábitos é funda-

mental para evitar contrair dívidas, especialmente para 
quem não quer ser reincidente. Ter plena consciência de 
seus ganhos e gastos também é uma atitude que faz toda 
a diferença. 

Outra recomendação muito importante é descobrir como a dívi-
da surgiu. É mais fácil descobrir o remédio se sabemos qual é o 
diagnóstico, concorda? Pegue todos os seus extratos do banco, do 
cartão e demais contas e examine detalhadamente. 

Agora, analise: onde foi que tudo começou? Você usou muito o che-
que especial e foi pego pelos juros? Ficou preso no rotativo do car-
tão de crédito? O problema é a queda de renda da família causada 
por um problema de saúde ou desemprego? 

As causas podem ser diversas, pois o endividamento também pode 
surgir com o atraso do financiamento de um imóvel ou automóvel, 
por exemplo. Saber o início de tudo é fundamental para dar o 
primeiro passo para solucionar o problema. Descobrir como tudo 
começou vai te ajudar a definir um plano de ação para resolver a 
situação de uma vez por todas.

TENHA UM PLANO  
PARA QUITAR AS DÍVIDAS    

Chegou a hora de por a mão na massa e encontrar uma solução. 
Tenha em mente que você é o responsável pelo seu sucesso 
financeiro e precisa tomar as rédeas da situação. Nada de fugir 
dos problemas!

O primeiro passo, depois de descobrir onde tudo começou, é clas-
sificar as dívidas caso você possua mais de uma. Apesar de todas 
serem muito ruins, é preciso identificar quais são mais urgentes. 
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Se você tiver foco e souber 
traçar um bom plano de 
ação, conseguirá se livrar 
das dívidas uma a uma 

Normalmente os débitos com maiores taxas de juros merecem 
prioridade. Essas altas taxas são basicamente o motivo pelo qual 
você não consegue quitar a dívida. Por isso mesmo, quanto menos 
tempo você for alvo delas, melhor. 

Para não se perder no meio do caminho, determine um prazo para 
quitar cada um dos débitos. É claro que você gostaria de finalizar 
tudo para ontem. Mas se não é possível pagar tudo de uma vez, 
determine uma data plausível para fechar o ciclo de acordo com 
suas possibilidades.

A próxima etapa antes de começar a quitar os débitos é levantar 
fundos. Isso significa cortar gastos, poupar e encontrar meios de 
ganhar uma renda extra. Quem sabe fazer algum trabalho manual 
pode produzir no final de semana e vender para os amigos e através 
da internet. Também dá para pegar pequenos trabalhos como 
freelancer depois do expediente.

Hoje em dia, é possível encontrar várias plataformas de serviço fre-
elancer que você pode se cadastrar e oferecer seus serviço por de-
terminado valor. Assim, você conseguirá ganhar uma grana extra 
utilizando suas horas vagas. 

Logicamente, você deverá ter disposição para trabalhar um pouco 
mais do que está acostumado. Porém, isso pode ser necessário no 
momento e lá na frente seu bolso com certeza agradecerá o esforço.
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• Diminuir gastos, economizar e encontrar novas fontes de 

renda é muito importante para permitir o terceiro passo para 
ter as contas no azul: renegociar as dívidas. Dependendo da 
situação e do credor, você pode conseguir bons descontos! 

Antes de solicitar um acordo, é preciso ter bem claro quais com-
promissos poderá firmar. Até porque de nada adianta fechar um 
acordo de pagamento que não conseguirá cumprir. Com um bom 
controle financeiro, você saberá exatamente quanto poderá 
desembolsar mensalmente e poderá solicitar condições de paga-
mento mais favoráveis.

Use a renegociação a seu favor. Se, por exemplo, você tiver 
acesso a um empréstimo com taxas menores. Uma saída a ser 
estudada é pegar o valor total emprestado e quitar a dívida com o 
credor que cobra juros bem mais altos. 

Com esta medida, além de diminuir o efeito de bola de neve, você 
vai deixar de ter vários credores para concentrar seus esforços em 
um só lugar. Sem contar que é possível conseguir bons descontos 
se você oferecer para pagar o valor de uma só vez.

O mais importante na hora de traçar o melhor plano de ação para 
você é estudar bastante cada possibilidade. Se for preciso, peça 
ajuda de quem entende do assunto. Falar de dinheiro é tabu para 
muitas pessoas, mas o auxílio de bons profissionais do ramo pode 
fazer a diferença na sua busca por mais qualidade de vida.

NÃO COMETA  
OS MESMO ERROS       

Mais do que apenas quitar os débitos, é preciso adotar medidas 
para evitar que isso aconteça novamente. O caminho é óbvio: 
mude seus hábitos financeiros. Se você sabe como contraiu dívidas 
da primeira vez, fica mais fácil não repetir os mesmos erros. 
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De nada adianta conseguir se livrar das dívidas agora, se na próxi-
ma semana você não estiver disposto a transformar a forma com 
que consome e lida com o dinheiro. 

Sem mudar suas atitudes, 
as chances de se ver  
endividado novamente 
são altas

Outra importante lição é saber dar valor ao que realmente importa. 
Será que um tênis com tecnologia de ponta ou um vestido de 
várias cifras é o que você realmente precisa? Muitas pessoas fazem 
do consumo uma válvula de escape para problemas maiores. 

Comprar não é e nem pode ser considerado uma terapia! Se você 
se sente só, deprimido ou decepcionado, procure ajuda especiali-
zada. Comprar não fará seus problemas desaparecerem!

Também não adianta invejar a vida de um amigo ou vizinho. Se 
ele troca de carro todo ano é porque ele sabe gerenciar bem seus 
recursos. Ou, às vezes, ele pode estar vivendo de aparências e está 
endividado até o pescoço. Não queira viver na pele dos outros. 
Concentre-se em valorizar o que já tem e correr atrás do que ainda 
deseja. 

A ordem do dia para quem quer se ver livre de pendências financeiras 
é adotar um padrão de vida de acordo com sua realidade econômica. 

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
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A conta é simples:  
gaste menos do  
que ganha

Não há mal algum em querer roupas bonitas, comer em bons 
restaurantes e se hospedar em bons hotéis, mas não adianta 
passar o cartão se você não tem como bancar essas regalias.

Adote o padrão de vida que você pode pagar. Se quiser algo mais 
caro, programe-se e economize para isso antecipadamente. 
Convoque toda a família para se adaptar ao novo estilo de vida de 
agora em diante. 

E não se esqueça de ter um controle financeiro bem feito. Tem 
dúvidas de como fazer isso? Sem problemas! Você verá dicas 
certeiras para cuidar melhor do seu dinheiro logo mais neste Ebook.

SAIBA COMO 
VALORIZAR 

SEU DINHEIRO
CONHEÇA 13 INVESTIMENTOS  
MELHORES QUE A POUPANÇA

Baixar ebook

https://www.tororadar.com.br/ebook/guia-completo-do-investidor-iniciante
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Agora que já viu como se livrar do endividamento, que tal aprender 
a gerenciar suas finanças de maneira mais inteligente? Ter uma re-
lação saudável com o dinheiro te deixa mais próximo da qualidade 
de vida que você merece!

Neste capítulo, você vai receber dicas sensacionais para cuidar 
melhor do seu dinheiro. Algumas poderão parecer simples e até 
óbvias, mas muita gente não dá a verdadeira importância para 
elas. Pode confiar: essas orientações farão uma grande diferença 
no seu orçamento!

Uma dica essencial é saber poupar. Para isso, uma boa ideia é eco-
nomizar ao menos 10% do salário mensal. É claro que esse percen-
tual pode ser ajustado de acordo com suas metas e despesas, mas 
algo abaixo disso pode não trazer benefícios interessantes.

Para quem ainda não saiu da casa dos pais, fica mais fácil aumentar 
a dose. É possível poupar até 40% dos ganhos morando com a fa-
mília. Jovens em início de carreira e aqueles que pensam em morar 
sozinhos logo mais, podem fazer um esforço maior para atingirem 
objetivos específicos, como mobiliar a casa nova, comprar um car-
ro ou fazer uma viagem internacional.

Logicamente, o valor a ser poupado vai variar de acordo com a ren-
da mensal e os gastos que se tem no período. O ideal é estipular 
uma quantia que permita ter alguns pequenos prazeres. Afinal, 
não é preciso passar fome e nem se privar de tudo que gosta para 
assegurar um futuro tranquilo. 
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Uma coisa é certa: a partir 
do momento em que se  
define prioridades e objetivos 
claros, sua relação com o 
dinheiro vai ter tudo para 
mudar para melhor

Agir impulsivamente ou, pior, ser descuidado com suas finanças 
pode trazer mais dor de cabeça do que muita gente pensa.

Aliás, muitas pessoas cometem erros que custam algumas cifras 
a menos no bolso. E muitas vezes nem se dão conta disso. Aquele 
cafezinho na padaria todo dia de manhã, por exemplo, pode parecer 
inofensivo, mas o custo é maior do que se imagina ao fazer as contas 
ao longo de um ano. E aquele pacote de TV a cabo com mais de 
200 canais, mas que você não assiste nem um terço, também pode 
pesar muito no bolso.

Quer saber quais outros hábitos parecem inofensivos à pri-
meira vista, mas que podem trazer prejuízos ao seu orçamento? 
Continue lendo!

ATITUDES QUE TE  
FAZEM PERDER DINHEIRO   

Como já dizia o ditado “dinheiro na mão é vendaval”. E realmente 
às vezes parece que o salário do mês some como em um passe de 
mágica. Por isso mesmo, um bom controle financeiro é muito 

https://www.tororadar.com.br/blog/controle-financeiro
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importante para saber exatamente onde o dinheiro está sendo 
aplicado. Além disso, fica mais fácil ver quais gastos são supérfluos 
e podem ser diminuídos (ou até mesmo extintos).

A falta de organização acaba trazendo desvantagens para as finan-
ças. Muita gente gasta dinheiro com coisas que não são úteis ou 
não são importantes. E outras tantas gastam e nem percebem.

Se desperdício é muito 
ruim, perder dinheiro é 
quase uma ofensa

Pequenos prazeres aqui e acolá são permitidos, o que não dá é per-
der o fio da meada e sair passando o cartão sem critérios. Alguns 
maus hábitos são muitos prejudiciais e, mesmo assim, passam des-
percebidos por muitas pessoas. Veja a seguir algumas atitudes que 
te fazem gastar dinheiro desnecessariamente.

•  ATRASAR O PAGAMENTO DE CONTAS

A correria do dia a dia pode nos deixar com a cabeça um pouco 
confusa e aí o boleto da conta de luz pode passar do prazo de ven-
cimento. Melhor evitar que isso aconteça! Mesmo que a multa por 
atraso tenha um valor de alguns poucos centavos, não deixa de ser 
dinheiro não é?

A ideia é se organizar para não deixar para trás nenhum 
gasto no mês. Se você é daqueles que se esquece dos compro-
missos com facilidade, existe a opção de cadastrar a conta no 
débito automático ou colocar um lembrete no celular para não 
perder o prazo.
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Um pagamento que não se deve atrasar de forma alguma é o do 
cartão de crédito. Os juros do rotativo é um dos mais altos do mer-
cado! Isso vale também para quem sempre usa o cheque especial. 
Fuja destas armadilhas e consuma apenas aquilo que realmente 
faz parte do seu orçamento mensal. 

•  NÃO CHECAR O PREÇO

Pechinchar dá trabalho sim. Mas compensa. Saber o dia certo em 
que o supermercado oferta determinados tipos de mercadorias faz 
muita diferença no valor final da compra. Não tenha vergonha de 
pesquisar preços em diversas lojas e nem de pedir desconto, espe-
cialmente se o pagamento for à vista. Valorize seu dinheiro!

Outro erro comum é comprar por impulso. Muitas pessoas não 
podem ver um cartaz de liquidação que já querem comprar algo. 
Melhor pensar antes de agir! Muitas vezes a promoção não passa 
de propaganda enganosa. Sabe aquela máxima do “dobro pela me-
tade do preço”? Pois é, fique atento!

Existem até casos em que as lojas aumentam o valor do produto 
para depois dar o desconto, o que às vezes faz com que o total 
fique mais alto que o preço original. Então, melhor ficar de olho e 
pesquisar bastante se o valor realmente compensa e se a compra 
é mesmo necessária naquele momento.

Mais uma dica valiosa: verifique o valor na nota fiscal. 
Especialmente em compras grandes no supermercado, de mate-
rial escolar e de material de construção. Há a possibilidade de você 
escolher um produto em promoção, mas na hora de passar no caixa 
o preço é registrado sem o desconto. Cheque cada um dos itens 
para ver se está tudo de acordo com o valor que viu nas prateleiras.
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•  CONTRATAR SERVIÇOS E NÃO USAR

Sabe aquela garantia extendida que geralmente oferecem para 
eletrodomésticos? Nem sempre o valor compensa. Fechar um pla-
no anual na academia com a promessa de ser mais “fitness” no 
futuro também pode se tornar uma grande furada se você não está 
realmente comprometido com esse objetivo.

Se dali a dois meses você trocar a sala de musculação pela sala 
de TV, estará perdendo dinheiro. Os contratos de academias cos-
tumam permitir cobranças de multas caso haja encerramento do 
plano antecipadamente. E aí você vai continuar pagando para ficar 
em casa.

Pacotes de TV a cabo e serviços bancários também costumam ser 
adquiridos com mais benefícios do que o consumidor precisa de 
fato. E, é claro, que os mimos custam bem mais. O ideal é 
adequar os serviços à sua realidade para não gastar dinheiro 
à toa. Que tal fechar o plano da academia de acordo com sua real 
disponibilidade ou trocar o pacote de TV por outro mais enxuto?

•  ACHAR QUE VAI GANHAR DINHEIRO FÁCIL

Não seja ingênuo em acreditar em promessas milagrosas. Dinheiro 
fácil não existe! Existem formas honestas de potencializar ganhos 
seguindo uma estratégia bem estruturada. Mas há também riscos 
que não podem ser ignorados.

Acreditar em fórmulas mágicas para ficar rico é perda de 
tempo e, principalmente, de dinheiro. Um exemplo dessas ciladas 
são as pirâmides financeiras. Vez ou outra surge o velho esquema 
encoberto por um novo produto.
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Esse modelo promete maravilhas, mas é a causa do fracasso de 
muitas pessoas que se deixam enganar. O recrutamento obrigató-
rio de novos participantes é o que faz com que a pirâmide consiga 
trazer ganhos para alguns poucos membros. No fim das contas, a 
grande maioria será lesada, enquanto um grupo muito pequeno 
será beneficiado. Não é à toa que este modelo comercial é ilegal 
por aqui. Não caia nessa!

•  NÃO ESTUDAR TODAS AS POSSIBILIDADES

Abra sua mente! Quando o assunto é o seu dinheiro, não meça 
esforços para vê-lo rendendo de verdade. Uma das piores formas 
de perder dinheiro é fazer investimentos ruins. Aplicar dinheiro 
apenas na poupança ou em títulos de capitalização são exemplos 
do que não se deve fazer. 

Para ter bons retornos, é preciso checar a rentabilidade de cada 
modalidade. Existem investimentos na renda fixa e na variável 
que oferecem ótimos resultados e que superam a inflação. E você 
não precisa abrir mão da segurança para potencializar seus 
ganhos. Há  investimentos no mercado que são ao mesmo tempo 
muito seguros e rentáveis.

Para ter acesso a uma gama maior de possibilidades é indicado que 
você recorra a uma corretora de valores. Mas por que não um ban-
co? Uma corretora é focada em investimentos, enquanto o banco 
tem outras prioridades. Assim, é bem provável que seu gerente do 
banco vá oferecer bem menos opções do que um representante 
da corretora. 

Ao acessar uma diversidade maior de modalidades, você poderá 
estudar e escolher aquela que mais se adequa ao seu perfil e aos 
seus objetivos. Faça escolhas bem embasadas para eleger o que é 
melhor para valorizar o seu capital! 

https://www.tororadar.com.br/blog/melhores-corretoras-de-valores
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• INVESTIR EM UM SÓ LUGAR

Sabe aquela frase do tempo dos nossos avós “o seguro morreu de 
velho?”. Quando estamos falando de dinheiro esse ditado vira uma 
regra para ser seguida à risca! Ninguém quer ver anos de trabalho árduo 
serem jogados pela janela por causa de algo que poderia ser evitado.

Já pensou colocar todo seu dinheiro suado em um só lugar e ele 
não render o que você esperava? Ou pior, perder tudo de uma vez 
só? Pois bem, isso pode acontecer. Por isso mesmo, uma das orien-
tações mais importantes no mundo financeiro é a diversificação.

Diversificar significa distribuir seus recursos em diferentes investi-
mentos. Deste modo, o dinheiro fica menos exposto ao risco e as 
chances de rendimento aumentam. 

A diversificação é bastante utilizada por quem investe na Bolsa de 
Valores, por exemplo. O investidor inteligente sabe que é preciso 
distribuir seu capital em diferentes frentes para montar uma 
carteira de ações sólida.

POR QUE  
ECONOMIZAR DINHEIRO?  

Muitas pessoas têm a percepção de que receber altos salários 
implica em uma vida financeira estável. Mas isso não necessaria-
mente é uma verdade. No dia a dia, não é muito difícil encontrar 
pessoas que quanto mais recebem, mais gastam, e que muitas 
vezes acabam passando por sérias dificuldades financeiras por 
causa desse comportamento. 

https://www.tororadar.com.br/blog/bolsa-de-valores-como-funciona
https://www.tororadar.com.br/blog/bolsa-de-valores-como-funciona
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Mas também encontramos quem não ganha muito e consegue 
ter uma boa qualidade de vida, com casa e carro próprios, viagens 
anuais de férias e filhos em boas escolas particulares, por exemplo. 
Como isso é possível? 

• A conta é bem simples: ou alguém ganha mais do que 
gasta ou gasta menos do que ganha. Esta frase resume 
a lógica da economia pessoal de forma bem clara. Parece 
óbvio este cálculo, mas muita gente se esquece dessa 
regrinha básica. 

Mas aí surge a dúvida: por que devo economizar dinheiro? Pensar 
somente no presente faz parte da rotina de muitos indivíduos. “Va-
mos viver o hoje e nos preocupar só amanhã”. Só que o amanhã 
sempre vem e pode cobrar uma conta alta por esta displicência. 
Melhor não pagar para ver! 

Quando não se economiza dinheiro, dificilmente será possível acu-
mular uma boa quantia para realizar sonhos.

Sem dinheiro poupado,  
é difícil planejar o futuro

Como você poderá mudar de emprego, fazer uma viagem com a 
família, trocar de carro ou ter uma aposentadoria tranquila?

Outro fator que pesa bastante a favor da organização financeira 
são os imprevistos. Infelizmente, coisas ruins podem acontecer. 
Por isso mesmo, é melhor estar preparado. Acidentes, doenças e 
desemprego são alguns eventos negativos que podem acontecer a 
qualquer um de nós. E você não quer ser pego desprevenido caso 
algo desse tipo aconteça, não é? A economia é muito necessária 
nesses casos!

https://www.tororadar.com.br/blog/53-dicas-de-como-economizar-dinheiro
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Sem ter poupado antes, fica difícil realizar seus sonhos e arcar 
com os imprevistos. E aí essa falta de organização pode criar um 
cenário que causa pesadelos em muitas pessoas: pegar empréstimos, 
contrair dívidas e ter o nome sujo na praça.

Quer mais um bom motivo para economizar? A economia do país 
e do mundo não são sempre estáveis. Isso quer dizer que não se 
pode prever o que vai acontecer amanhã, muito menos daqui a al-
guns anos. O panorama econômico está em constante movimento 
e precisamos estar preparados para o que vier a acontecer.

A crise chega para todos, mas não afeta a todos da mesma 
forma. Deste modo, caso a atividade econômica do país perca o 
fôlego e passe por momentos de desaceleração, quem tem uma 
reserva de dinheiro disponível acaba se saindo melhor. Se quer 
fazer parte daqueles que não sentem tanto os efeitos negativos, 
melhor ter seu controle financeiro em dia.

Aqui no país, muitos brasileiros sentiram na pele os efeitos da crise. 
Tanto é que a poupança bateu recordes de saques nos últimos 
anos. Com o orçamento mais apertado, economizar parece uma 
tarefa ainda mais difícil de cumprir. Mas não é. Quem já possui a 
disciplina e a persistência para poupar, consegue guardar dinheiro 
mesmo em momentos adversos.

Em resumo, existem quatro importantes razões para economizar 
e, com certeza, você vai se identificar com ao menos uma delas:

• Economizar para ter uma reserva de emergência: um 
fundo financeiro para recorrer em momentos de crise é 
fundamental para manter suas finanças em equilíbrio. Im-
previstos podem acontecer e as despesas ficarão menos 
pesadas se tiver antecipado essa possibilidade.
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• Economizar para arcar com as mudanças: nem todo mundo 
trabalha com carteira assinada. Existem pessoas que têm 
uma renda que varia a cada mês, como trabalhadores 
autônomos ou quem recebe comissão. Isso significa que 
em alguns meses a renda é alta e em outros os ganhos 
não são tão expressivos. Por isso, é importante econo-
mizar sempre para amenizar as variações de renda.

• Economizar para realizar objetivos: poupar dinheiro 
também é importante para quem tem sonhos. Seja um 
carro, a casa própria ou uma festa de casamento de ar-
romba, é preciso dinheiro para conseguir realizar estes 
desejos. Economizando você vai conseguir cumprir estes e 
vários outros objetivos que definir para sua vida!

• Economizar para ter um futuro tranquilo: com a expec-
tativa de vida cada vez maior, nós estamos vivendo mais. 
Então, é bom pensar no futuro desde já. Onde você se 
imagina daqui a 20, 30 ou 40 anos? Se pensou em uma 
vida pacata no campo ou viajando pelo mundo, saiba que 
é preciso poupar agora para conseguir viver tudo isso lá 
na frente.

Já deu para entender a importância de economizar, não é? Quem 
não poupa perde a possibilidade de viver bem. Passar por 
altos e baixos é muito desgastante. Viver em equilíbrio, além de ser 
mais gostoso, é uma grande colaboração para a sua qualidade de 
vida e de sua família. Aprenda a viver mais e melhor!
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COMO ORGANIZAR UM  

BOM ORÇAMENTO DOMÉSTICO?

O orçamento doméstico é um modo de identificar e controlar as 
despesas de um indivíduo e/ou família para que não ultrapassem 
suas rendas. Ao contrário do que muitas pessoas (e pode ser que 
até você) pensam, fazer um orçamento familiar não demanda 
conhecimentos profundos em finanças.

O que você precisa saber inicialmente para ter um bom resultado é:

• Qual a sua renda líquida, ou seja, qual valor você recebe 
efetivamente todo mês

• Quais são as suas despesas, isto é, os gastos que você tem 
mensalmente

Existem diversos tipos de renda e é extremamente importante que 
você saiba em qual (ou quais) categoria sua renda se encaixa, pois 
isso influencia diretamente a elaboração do seu orçamento. 
As principais categorias de renda são:

Tipo de Renda Definição Exemplo

Rendas Temporárias
Quando a renda que 

você recebe possui 
um prazo para acabar

Recebimento de  
aluguel de uma casa 

por seis meses

Rendas Perpétuas

Quando a renda que 
você recebe não 
possui prazo para 

acabar

Aposentadoria

Rendas Fixas  
ou Uniformes

Quando a renda que 
você recebe possui 
valores iguais ou 

variam muito pouco

Salários,  
Aposentadoria

Rendas Variáveis
Quando a renda que 
você recebe possui 
valores diferentes

Comissão de vendas, 
bônus por produtivi-

dade, dividendos

https://www.tororadar.com.br/blog/organizando-orcamento-familiar-domestico-tudo-que-voce-precisa-saber
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É muito importante que você lembre sempre que a sua renda líquida 
é o valor que você recebe efetivamente. Ele é o valor que “sobra” 
após terem sido feitos todos os descontos no seu pagamento mensal, 
tais como impostos, INSS, contribuição sindical, entre outros.

Você pode ter mais de um tipo de renda. Porém, quanto mais rendas 
você possuir, maior deverá ser seu controle financeiro sobre elas. 
Só assim você saberá exatamente quanto recebe e quanto real-
mente pode gastar, evitando cair na armadilha de achar que pode 
gastar sem controle.

Em relação às despesas, podemos dividi-las em duas catego-
rias principais:

• Despesas fixas: aquelas cujo valor é fixo ou varia muito 
pouco. Ocorrem praticamente todo mês, independente do 
seu nível de consumo

• Despesas variáveis: aquelas cujo valor varia de acordo com 
a frequência e intensidade do seu consumo e podem não 
ocorrer todo mês.

Confira no quadro a seguir alguns exemplos de despesas fixas e de 
despesas variáveis:

https://www.tororadar.com.br/blog/controle-financeiro


27
Despesas fixas Despesas Variavéis

• Aluguel / Prestação de casa

• Condomínio

• Empregada doméstica /  
Diarista

• Escola / Faculdade particular

• Plano de saúde/odontológico

• Prestação do carro

• Seguro do carro

• IPTU/IPVA

• Alimentação

• Cuidados pessoais

• Transporte / Combustível

• Água / Luz / Gás

• Juros do cheque especial / 
cartão de crédito

• Passeios / Viagens

• Cinema / Teatro

• Farmácia

• Estacionamento

• Vestuário

• Cuidados com animais  
de estimação

É claro que existem outras despesas, por isso é importante ter em 
mente que, na elaboração de um orçamento familiar, todas as 
despesas (e não somente as apresentadas no quadro) devem ser 
listadas minuciosamente. Isso significa que você deverá anotar até 
mesmo aquelas que você considera insignificantes.

Para isso, você terá de fazer um esforço e ter muita disciplina, além 
de trabalhar em equipe com toda sua família. Pode parecer muito 
trabalho, mas anime-se! Tanto esforço te proporcionará muitos 
benefícios futuros, pode ter certeza disso.

Depois da identificação de todas suas rendas e despesas, você 
deverá fazer a seguinte conta:

RENDAS – DESPESAS = SALDO
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Após esse cálculo, você terá a parte crucial do orçamento: a análise 
do resultado obtido.

• Se o seu saldo for positivo: significa que sua renda é maior 
que suas despesas, ou seja, o que você recebe é suficiente 
para pagar o que você gasta. Isso no curto prazo significa 
que você se encontra em uma situação financeira estável.

• Se o seu saldo for negativo: você tem um problema, porque 
sua renda é menor que seus gastos. Você está gastando 
mais do que recebe e isso pode comprometer seriamente 
as suas finanças pessoais no longo prazo. Se estiver nessa 
situação, está na hora de começar a agir! E sugerimos que 
seja imediatamente.

Em ambos os casos, é importante que sejam tomadas algumas ati-
tudes para cuidar melhor das finanças. Afinal, não adianta fazer 
um orçamento familiar se não utilizar o máximo possível de infor-
mações contidas nele.

ATITUDES QUE  
FAVORECEM SUAS FINANÇAS   

Na hora de analisar as finanças, muita gente sai correndo. Às vezes a 
tarefa pode ser trabalhosa, mas o esforço é muito recompensador 
e seu bolso agradece! Por isso, não fuja da realidade, principal-
mente se tiver uma forte percepção de que a sua situação financeira 
não vai nada bem. 

Fingir que não vê sua conta bancária no vermelho não irá ajudar 
em nada. Não se deixe levar pelo efeito avestruz, isto é, aquela 
tendência que temos de ignorar informações potencialmente ruins 
para evitarmos o desconforto que elas nos causam.
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Esse comportamento é bastante comum quando o assunto é 
finanças. Muitas vezes não queremos saber, ou relutamos em 
conhecer, a nossa real situação financeira. Por isso, acabamos não 
fazendo ou sempre temos uma “boa” desculpa para não fazer o 
nosso orçamento.

Outro comportamento que irá favorecer seu dinheiro, é estar bem 
informado. Isso não significa que você tem que ficar de olho no 
celular a cada 5 minutos. Mas é muito interessante estar atento ao 
que acontece no Brasil e no mundo.

Alguns acontecimentos 
afetam seu bolso mais do 
que você imagina!

Estar munido de informação de qualidade vai te trazer um ótimo 
benefício: você vai aprender sobre economia, investimentos e 
finanças diariamente. Sabe aqueles termos que sempre aparecem 
no jornal, mas muita gente não sabe definir muito bem? Informar-se 
regularmente vai te ajudar a compreender como o IPCA, a taxa 
Selic e a taxa Referencial, por exemplo, podem afetar suas finanças!

Muitas vezes o controle financeiro pode parecer uma obrigação 
bem maçante, mas a disciplina vai valer a pena com o passar do 
tempo. Por isso mesmo é importante cuidar das coisas “chatas” 
primeiro. O que isso significa, afinal? Que é preciso dar prioridade 
às obrigações básicas.

Por exemplo, quando cai o salário na conta, antes de sair comprando 
uma roupa nova ou encher o carrinho de supermercado com várias 
guloseimas, separe o dinheiro para as contas essenciais. Além do 
pagamento de aluguel, água e luz, leve em consideração guardar 
uma parte do dinheiro para um plano de aposentadoria ou para 
uma reserva de emergência.

https://www.tororadar.com.br/investimento/bovespa/o-que-e-ipca-e-inflacao-acumulada
https://www.tororadar.com.br/investimentos/taxa-selic-o-que-e-rendimento
https://www.tororadar.com.br/investimentos/taxa-selic-o-que-e-rendimento
https://www.tororadar.com.br/investimento/taxa-referencial-o-que-e-tr-mensal-calculo
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Depois dessa parte em ordem, você terá cumprido suas obrigações 
do mês e poderá usufruir do dinheiro restante sem se preocupar 
se conseguirá pagar tudo até o fim do mês. Mais uma vez fica evi-
dente a importância de manter o orçamento em ordem.

• O orçamento é uma ferramenta muito boa e eficaz, mas se 
não houver disciplina, força de vontade e ações efetivas de 
sua parte, ele se torna algo insignificante e sem utilidade.

Veja, então, algumas ações que podem ser tomadas por quem está 
em dia com as finanças, isto é, possui saldo positivo. E também 
para os que deixaram de lado a organização e atualmente possuem 
saldo negativo.

6 ATITUDES PARA  
QUEM TEM SALDO POSITIVO   

1. Nunca ache que o seu conhecimento é suficiente para admi-
nistrar bem o seu dinheiro. Ser educado financeiramente exige 
muito estudo e disciplina, pois as tentações de consumo são 
muitas. Leia sempre!

2. Considere a opção de incluir em seu orçamento uma reserva 
de emergência. Não deixe o viés do otimismo irreal te prejudicar, 
fazendo você subestimar a chance de passar por experiências 
negativas como problemas de saúde, assaltos ou desastres 
meteorológicos. Entenda que isso, infelizmente, também 
pode acontecer com você.

3. Nunca se descuide e sempre se esforce para que o seu saldo 
melhore ainda mais.

4. Verifique quanto falta para que suas despesas superem sua(s) 
renda(s). Pensando assim você verá que sempre é possível 
cortar ou diminuir algum gasto.
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5. Busque investir o dinheiro que está “sobrando” todo mês, 

mas para isso procure conhecer um pouco mais sobre inves-
timentos. Você verá que a poupança não é a única opção. Continue 
lendo para conhecer outras possibilidades de investimento.

6. Guarde uma parte todo mês para realizar uma viagem com 
sua família ou amigos. Você verá como isso é gratificante 
e te dará ainda mais força para continuar a ter uma boa 
educação financeira.

14 DICAS PARA QUEM  
ESTÁ COM SALDO NEGATIVO   

1. Com caneta e papel em mãos, anote durante um mês todo e 
qualquer gasto realizado por você. Não deixe nada de fora! 
Você se surpreenderá ao saber como um gasto que você 
acredita ser pequeno pode ter efeitos enormes em seu orça-
mento.

2. Reveja com bastante atenção as suas despesas, pois assim 
fica mais fácil saber o que precisa e pode ser cortado. Como 
as contas fixas são mais difíceis de serem suspensas ou alte-
radas, comece primeiro revendo seus gastos variáveis.

3. Se possível, tente aumentar sua(s) renda(s) de alguma forma, 
como por exemplo: sendo representante comercial de catá-
logos de grandes marcas, fazendo trabalhos freelance nos 
finais de semana ou vendendo objetos que estão em desuso 
em casa.

4.  Estabeleça um limite de gastos para as suas despesas 
fixas. Elas não devem ultrapassar mais de 50% da sua renda 
mensal. Você poderia juntar todos da casa, por exemplo, e 
realizar a limpeza em vez de pagar uma diarista. A atividade vai 
incentivar a organização de todos.

https://www.tororadar.com.br/blog/poupanca-juros-rendimento-mensal
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5. Uma boa forma de economizar é pesquisar preços an-
tes de ir às compras. E não se esqueça do supermercado, 
pois ele representa uma grande despesa no orçamento 
familiar da maioria dos brasileiros. Considerando uma família 
brasileira comum, uma dica seria: compras entre R$ 100 e R$ 
1.000 reais é bom pesquisar em 3 estabelecimentos e a partir 
de R$ 1.000 reais realizar 5 orçamentos. Você ficará espan-
tado como os preços variam entre as lojas, com diferenças 
superiores a 50% em muitos casos.

6. Evite sair de casa com o cartão de crédito, uma vez que ele 
pode ser um grande inimigo para o seu bolso. Apenas o uti-
lize quando já estiver decidido, em casa, sobre a compra e o 
parcelamento que realizará.

7. Tente, sempre que possível, fazer pagamentos à vista e 
com dinheiro para conseguir bons descontos e reduzir seus 
gastos.

8. Priorize pagar suas dívidas sempre em dia. Caso esteja com 
dificuldades financeiras, pague primeiro as contas que 
possuem juros mais altos, como cartão de crédito ou 
cheque especial.

9. Os juros podem ter um peso muito grande para as 
finanças. Diante disso, nunca faça o pagamento do valor 
mínimo da fatura do cartão de crédito e nem utilize o cheque 
especial. Não faça isso nem por um mês sequer!

10. Se estiver endividado com cartões de crédito ou cheque 
especial, procure imediatamente seu banco para dividir esse 
valor. Se existe a possibilidade de você fazer um empréstimo 
consignado para resolver a situação, faça. Essa é uma das 
melhores soluções de crédito disponível no mercado para 
pessoas físicas.

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
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Além do que já foi dito, é importante destacar que o controle do 
orçamento doméstico é um processo contínuo. Não adianta 
fazê-lo somente no momento em que a situação estiver ruim e 
simplesmente parar depois que tudo se normalizar. A história 
pode se repetir!

A ferramenta utilizada para o controle, seja uma planilha de plane-
jamento, um aplicativo ou um caderno, deve ser revisada e atualizada 
constantemente para que o resultado final seja sempre positivo.

11. Sempre que for realizar alguma compra, elabore uma lista 
com tudo aquilo que você realmente necessita. A chance de 
você se dispersar e comprar algo desnecessário é menor.

12. Não vá ao supermercado com crianças e com fome (é isso 
mesmo que está ouvindo!), pois isso deixa você mais vulnerá-
vel para gastar. Nunca deixe de fazer uma lista detalhada dos 
produtos que precisa e tenha disciplina para comprar apenas 
o que estiver listado.

13.  Planeje melhor as suas compras. Sempre que você pensar 
em comprar algo, considere o impacto do valor no seu orçamento.

14. Sempre tente responder para você mesmo essas três questões: 
eu realmente preciso disso? Qual a real utilidade desse produto 
para mim? Conseguirei pagar essa conta tranquilamente?

Baixar ebook
FAÇA BONS  
INVESTIMENTOS  
RESPEITANDO  
SEU ORÇAMENTO

https://www.tororadar.com.br/blog/planilha-de-planejamento-financeiro
https://www.tororadar.com.br/blog/planilha-de-planejamento-financeiro
https://www.tororadar.com.br/ebook/guia-completo-do-investidor-iniciante
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Uma coisa é certa: ninguém deveria se importar mais com o seu 
dinheiro do que você. Por isso mesmo, a responsabilidade de 
fazer o melhor para as suas finanças não pode ser deixada de lado. 
Pedir ajuda à família, a amigos ou a um profissional financeiro 
não faz mal. Mas você precisa se posicionar como o principal 
defensor do seu patrimônio. Afinal, trata-se do SEU dinheiro!

A palavra final sobre o que fazer com o capital que você juntou 
através do seu trabalho deve ser sua. É claro que sua família pode 
fazer parte disso. Mas reconhecer-se como responsável pelo seu 
próprio sucesso financeiro é um passo muito importante. 

Esse reconhecimento é essencial para fortalecer seu senso crítico e 
impulsionar questionamentos em busca do melhor resultado para 
as suas finanças. Você não deve se conformar com aquilo que é 
mais cômodo! Às vezes o investimento mais popular pode ser 
o que oferecerá o pior retorno para o seu capital. Já parou 
para pensar nisso?

• A busca pelos melhores resultados financeiros será 
a atitude mais importante para atingir seus objetivos no 
curto, no médio e no longo prazo. E, para isso, não basta 
apenas poupar. A economia constante e disciplinada é 
somente o primeiro passo. 

Porém, o segundo passo é tão relevante quanto o primeiro e signi-
fica saber aplicar esse dinheiro de forma inteligente. Já entendeu 
onde queremos chegar? Você precisar saber como e onde investir 
seu dinheiro!

Os bons investimentos são o melhor caminho para você 
valorizar seu capital. Se você sonha com uma viagem com amigos 
pela Europa, com férias em família em uma ilha paradisíaca, em ter 
uma casa grande com quintal e em curtir uma aposentadoria sem 
preocupações, comece a investir já!

https://www.tororadar.com.br/blog/onde-investir-dinheiro-passo-a-passo
https://www.tororadar.com.br/blog/onde-investir-dinheiro-passo-a-passo
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Se seu maior obstáculo para realizar esses sonhos é justamente a 
falta de recursos financeiros, o que está esperando para começar a 
poupar e aplicar suas economias? 

Faça seu dinheiro  
trabalhar por você!

POR QUE INVESTIR?

Essa pergunta surge na cabeça de muitas pessoas. E a resposta é 
ainda mais provocativa: “por que NÃO investir?”. Existem diversas 
possibilidades disponíveis no Mercado Financeiro, que se encaixam 
em diferentes perfis de investidor. Uma com certeza será a mais 
interessante para você!

Se você não abre mão de saber quanto terá de retorno ao fim 
do prazo, encontrará o que procura sem problemas. E se você é 
daqueles que gosta de ter alta rentabilidade e está mais disposto 
ao risco, também têm opções que se adequam ao seu gosto!

Investir é agir ativamente 
na construção do seu  
caminho de sucesso

Você já ouviu a história de alguma pessoa bem-sucedida que ficou 
em casa esperando tudo acontecer? Não! Quem chegou lá, correu 
atrás do que queria. Também aprendeu com os erros e soube usar 
esse aprendizado para construir um percurso vitorioso.
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As desculpas de que investir é coisa de quem tem muito dinheiro 
ou só para quem é expert em economia, já não colam mais. Hoje 
em dia, investir está muito mais simples e acessível. 

É claro que é preciso um mínimo de conhecimento e informação 
para saber qual o melhor investimento para alcançar o seu objetivo. 
Mas decidir onde investir não é uma tarefa tão complexa quanto 
muitos imaginam.

Com ajuda da internet, especialmente, temos disponível informação 
de qualidade sobre o Mercado Financeiro a poucos cliques de 
distância. Sites, blogs, palestras, vídeos e cursos online são algumas 
das facilidades de hoje que favorecem o aprendizado daqueles 
interessados em ver o próprio dinheiro progredir.

Sejamos sinceros: é muito gratificante ver aquele capital conquis-
tado com esforço se valorizando através de bons investimentos. 
Com o passar do tempo e a evolução das aplicações financeiras, 
seu dinheiro se multiplica e você terá cada vez mais oportunidades 
de fazer aquilo que te dá prazer.

É preciso entender que  
investir é tão importante 
quanto economizar

Afinal, todo o esforço e disciplina para poupar podem ser em vão 
se você não souber como valorizar e proteger seu dinheiro. 

Como dissemos agora pouco, o seu sucesso financeiro está em suas 
mãos. Seu êxito ou seu fracasso depende das suas atitudes. 
E sabe como você poderá driblar o fiasco e se tornar alguém bem-
-sucedido? Fazendo bons investimentos!
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FAÇA BONS INVESTIMENTOS

Cremos que já está ficando claro que disciplina e conhecimento 
são indispensáveis para ter sucesso nos investimentos. Investir di-
nheiro não é um bicho de sete cabeças, mas também não é algo 
super simples como servir um copo de água.

Decisões impulsivas  
fazem parte das razões 
mais comuns para  
resultados ruins

Quem quer levar a sério seu capital e vê-lo render bons frutos, 
precisa fazer as escolhas certas na hora de investir. Pesquisar e 
compreender a dinâmica do Mercado Financeiro são atitudes de 
grande relevância para o seu sucesso. 

Uma das primeiras dicas para fazer investimentos melhores é: fuja 
da poupança. A segurança e a praticidade que ela oferece mere-
cem reconhecimento, mas o retorno que ela dá atualmente para o 
seu dinheiro é muito pequeno em relação a outras possibilidades.

Abra a sua cabeça e descubra investimentos mais rentáveis 
que a caderneta. Além de conhecer novas oportunidades, você 
descobrirá que existem opções tão seguras e acessíveis quanto 
a poupança! 

Quer conhecer algumas delas? Ótimo! A curiosidade é o primeiro 
passo para fugir do comodismo e começar a investir melhor! 

https://www.tororadar.com.br/blog/poupanca-juros-rendimento-mensal
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Explicaremos logo mais o que é e como funcionam alguns dos 
investimentos mais interessantes:

• Tesouro Direto

• Certificado de Depósito Bancário (CDB)

• Bolsa de Valores

TESOURO DIRETO

O programa formado pela parceria entre o Tesouro Nacional, ligado 
ao governo federal brasileiro, e a BM&F Bovespa, a principal Bolsa 
de Valores do país, surgiu em 2002. Antes, só os bancos tinham a 
possibilidade de investir em títulos públicos federais. Agora, com o 
Tesouro Direto, qualquer investidor tem essa opção.

Através da internet, e por intermédio de um banco ou corretora de 
valores, é possível adquirir esses títulos. A ligação direta da aplicação 
com o governo pode deixar alguns investidores iniciantes com 
um pé atrás. Mas não há motivo para grandes preocupações. 
O investimento é bastante seguro.

Por ser prático, fácil e rentável, o Tesouro Direto tem atraído cada 
vez mais brasileiros. E não é para menos: com apenas R$ 30 já dá 
para começar a investir. Além disso, sua popularidade está direta-
mente ligada à diversidade de títulos disponíveis e ao retorno que o 
programa oferece, mesmo após o desconto do Imposto de Renda.

Existem títulos prefixados, ou seja, o investidor sabe quanto rece-
berá ao fim do prazo, pós-fixados, vinculados a uma taxa que pode 
oscilar durante o período de contrato, e híbridos, que oferecem 
parte da rentabilidade atrelada a uma taxa prefixada e outra parte 
a uma taxa pós-fixada.

https://app.tororadar.com.br/bovespa/
https://www.tororadar.com.br/investimentos/tesouro-direto
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Uma facilidade bem interessante é que, pelo site oficial do Tesouro 
Direto, você pode simular um investimento para saber qual será 
sua rentabilidade, de acordo com o valor a ser aplicado e ao tempo de 
contrato. Essa funcionalidade é importante para que você consiga 
analisar qual é a decisão mais acertada. Lembre-se sempre que 
é fundamental ter uma definição bem embasada. Se precisar 
de ajuda, não hesite em buscar o auxílio de profissionais da área!

Sabe um segredo que poucos conhecem sobre o Tesouro Direto? 
Ele pode ser utilizado como margem de garantia para investir na 
Bolsa de Valores! O processo funciona assim: o investidor aplica 
seu dinheiro no programa e o coloca como garantia para negociar 
ativos no Mercado de Ações. Isso significa que ele poderá ter retorno 
em dobro, porque além de receber a rentabilidade do Tesouro 
Direto, também poderá ter ganhos com suas operações na Bolsa.

CERTIFICADO DE  
DEPÓSITO BANCÁRIO   

O CDB, como é popularmente conhecido, funciona como um emprés-
timo que você faz ao banco. A instituição financeira pega dinheiro 
com você para financiar suas próprias atividades e, após o prazo 
acordado, te devolve o valor somado aos juros combinados. 

O investimento é bastante seguro, especialmente porque é 
segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito. O FGC assegura que o 
investidor não seja prejudicado caso as instituições vinculadas 
a ele declarem falência, por exemplo. Nesses casos, você pode 
receber até R$ 250.000 por CPF e por instituição. Ou seja, você não 
perde todo o seu dinheiro mesmo se o banco falir!

https://www.tororadar.com.br/blog/margem-de-garantia-o-que-e
https://www.tororadar.com.br/investimentos/cdb-rendimento-o-que-e
https://www.tororadar.com.br/blog/fgc-fundo-garantidor-de-creditos
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A rentabilidade do CDB é bastante interessante, mesmo sendo 
tributado pelo Imposto de Renda. O retorno, porém, varia de acordo 
com a quantia investida e o prazo de vencimento. Alguns tipos de 
CDB também permitem liquidez diária. Mas o que isso quer dizer? 
Isso significa que, caso seja necessário, o investidor pode acessar 
seu dinheiro a qualquer momento.

Outro ponto positivo desta modalidade é que, assim como o Tesouro 
Direto, ele pode ser usado como margem de garantia para negociar 
ações na Bolsa de Valores. Já pensou ter seu dinheiro rendendo em 
dois lugares ao mesmo tempo? Investindo no CDB você pode!

BOLSA DE VALORES

Chegamos a um assunto que é alvo de controvérsias injustamente. 
Muita gente ainda acredita no mito de que investir na Bolsa de 
Valores é privilégio para poucos. Sem contar as inúmeras vezes em 
que comprar e vender ações foi comparado a um jogo azar.

Não é bem assim! O Mercado de Ações é um ambiente bastante 
seguro em que qualquer investidor com seriedade e disciplina 
pode realizar excelentes lucros. Na Bolsa, não se deve acreditar 
apenas na sorte. Existem ferramentas excelentes para ajudar o 
investidor a identificar os momentos mais oportunos para realizar 
seus negócios.

Indicadores econômicos podem (e devem!) ser analisados em con-
junto para que se defina o cenário mais provável de acontecer em 
um dado momento. Não se investe em ações às cegas! Os bons 
investidores têm dados e estatísticas como seus melhores aliados 
para ter sucesso nos investimentos.

A modalidade também está bastante acessível hoje em dia. Além 
de não exigir quantidades milionárias de dinheiro para começar a 
investir, todas as ordens de compra e venda são feitas através da 
internet. É isso mesmo que você entendeu. Aquela gritaria em uma 
sala tumultuada não existe mais!

https://www.tororadar.com.br/blog/como-declarar-imposto-de-renda-2017-irpf
https://www.tororadar.com.br/como-investir-na-bolsa-de-valores
https://www.tororadar.com.br/como-investir-na-bolsa-de-valores
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Agora, tudo é feito através de plataformas chamadas de Home 
Broker. Por meio desta interface online, o investidor consegue ver 
gráficos de preço das ações e realizar suas operações com poucos 
cliques. Em questão de segundos, suas ordens são enviadas à Bol-
sa de Valores sem precisar da ajuda de um operador, ao contrário 
do que era feito a alguns anos atrás. 

Outra crença equivocada é achar que investir em ações só vale a 
pena em momentos em que a economia vai de vento em popa. 
Momentos adversos também podem fazer surgir boas opor-
tunidades de investimento. Isso porque o mercado costuma 
oscilar mais e, por isso, surgem possibilidades de negócios.

Nessas horas, são as análises bem fundamentadas que conseguirão 
identificar essas oportunidades. Com o conhecimento adequado, 
você aprenderá a lidar com o melhor cenário e também com o pior. 
Logo, você saberá como reduzir riscos e proteger seu capital.

A Bolsa de Valores engloba diferentes perfis de investidor. Você 
vai encontrar quem investe milhões confiando na evolução de de-
terminada empresa, como quem investe menos e faz várias ope-
rações em um mesmo dia. Existe até quem tem os investimentos 
como uma profissão. Conhecido como Trader, esse perfil vive ex-
clusivamente dos seus ganhos na Bolsa de Valores. Legal, não é?

https://www.tororadar.com.br/home-broker-o-que-e
https://www.tororadar.com.br/home-broker-o-que-e
https://www.tororadar.com.br/blog/trader-7-dicas-para-viver-da-bolsa-de-valores
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Para ficar mais claro, que tal entender quais são os principais tipos 
de investimentos em ações? Veja só:

• Day Trade: muito comparado à Fórmula 1, o Day Trade 
está relacionado a operações muito velozes, consideradas 
de curtíssimo prazo. Isso significa que o investidor compra 
e vende as ações no mesmo dia, e às vezes o intervalo en-
tre as ordens dura apenas alguns minutinhos.

• Curto Prazo: estas operações também são rápidas, mas 
não chegam a ser tão expressas quanto no Day Trade. No 
curto prazo, o investidor faz operações que duram entre 
alguns poucos dias a algumas semanas. 

• Longo Prazo: nesta modalidade, o investidor compra uma 
ação e aguarda sua valorização após determinado perío-
do. O investimento, portanto, pode durar vários meses.

• Dividendos: o pagamento de dividendos consiste na dis-
tribuição de parte dos lucros de uma empresa a seus acio-
nistas. Isso pode ocorrer com certa frequência, como todo 
mês ou todo ano.

Com tantas possibilidades disponíveis no mercado, dá vontade 
de começar a investir agora. Mas antes de aplicar seu dinheiro, 
é preciso se atentar para quatro passos básicos. Afinal, você não 
quer fazer uma escolha errada e se decepcionar, não é?

Baixar ebook

QUER CONHECER MAIS INVESTIMENTOS 
MELHORES QUE A POUPANÇA?

https://www.tororadar.com.br/day-trade-acoes
https://www.tororadar.com.br/investimentos/bovespa/dividendos-o-que-e
https://www.tororadar.com.br/ebook/guia-completo-do-investidor-iniciante
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1. O primeiro passo para começar a investir é ter um objetivo 
claro. Pare e se pergunte: o que eu desejo? Onde quero chegar 
financeiramente? A resposta para essas perguntas vai te 
ajudar a delimitar o objetivo pelo qual você deverá se manter 
fiel durante toda a sua trajetória.

2. A segunda etapa é definir seu perfil de investidor. Para alcançar 
o objetivo traçado, como você pretende agir? De forma mais 
arrojada ou prefere ir aos poucos? Se você tem paciência para 
aguardar resultados no longo prazo e prefere algo menos 
arriscado, talvez seu perfil seja mais conservador. Mas se 
você prefere se expor um pouco mais para conseguir uma 
rentabilidade maior, seu perfil é arrojado. Com essa resposta 
na ponta língua, você estará mais próximo de descobrir quais 
investimentos se adequam às suas expectativas.

3. Antes de bater o martelo, porém, estude todas as possibili-
dades que você pode explorar. Entenda seus prós e contras e 
coloque na balança as características mais importantes para 
você. Saber escolher fica mais fácil quando você analisa cada 
opção minuciosamente. Sem contar que as chances de fazer 
uma escolha errada diminuem bastante.

4. Mas se você ainda tem alguma dúvida ou receio de decidir 
sem uma segunda opinião, não tem problema. Você pode e 
deve contar com ajuda especializada. Nada melhor do que a 
experiência de quem tem anos de mercado para te indicar as 
melhores oportunidades. Confie em quem realmente entende 
do assunto para alcançar seus objetivos financeiros!

CONTE COM  
O TORO RADAR 
PARA TE AJUDAR  
A REALIZAR  
SEUS SONHOS

Conheça o  
Toro Radar

https://www.tororadar.com.br/sobre-o-toro-radar


CONTROLE 
SUA EMOÇÃO
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Quem nunca comprou uma roupa sem necessidade e depois se 
arrependeu quando chegou a fatura do cartão? Se você já viveu 
algo parecido, saiba que isso é bastante comum. Muitas vezes nos 
deixamos levar pela nossa mente para suprir uma vontade mo-
mentânea.

O processo de decisão, aquele momento em que paramos para 
pensar se vamos gastar dinheiro ou não, depende de diferentes 
fatores. De acordo com Max Bazerman, professor da Universidade 
de Harvard e autor do best seller “Processo Decisório”, existem seis 
processos por trás de um decisão: 

1. Definir o problema

2. Identificar os critérios 

3. Avaliar os critérios 

4. Criar alternativas 

5. Classificar cada alternativa segundo cada critério 

6. Identificar a melhor solução

Mas este modelo não leva em conta a classificação de alternativas 
quando alguns fatores importantes são incertos e nem propõe 
uma forma de determinar qual será a melhor escolha em uma 
situação de risco. E muitas vezes nossas decisões precisam ser 
feitas justamente quando vivemos situações arriscadas.

Por isso mesmo, o conceito de aversão ao risco foi crucial para 
entendermos o comportamento humano em momentos desafia-
dores, como quando temos que decidir se vale a pena investir na 
Bolsa de Valores durante a crise, por exemplo. 

Mas, apesar da grande aceitação, surgiram diversos questiona-
mentos. Alguns estudos têm demonstrado a incapacidade desta 
teoria de explicar diversos fenômenos, fazendo com que surjam 
alternativas a ela.



47
A Teoria da Perspectiva foi uma dessas alternativas. Proposta por 
Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 
2002, e Amos Tversky, esta teoria é um dos principais marcos para 
as finanças comportamentais. A seguir, você vai entender por quê.

BUSCANDO O  
CAMINHO MAIS CURTO   

Segundo a Teoria da Perspectiva, o processo de tomada de deci-
são não é estritamente racional, especialmente quando o tempo 
corre contra nós. Dessa forma, para simplificar o processo de 
decisão, nós geralmente desconsideramos boa parte das caracte-
rísticas de cada uma das opções e focamos nos componentes que 
diferenciam estas opções. 

Ou seja, se existirem dois problemas idênticos mas as possibi-
lidades para solucioná-los forem descritas de maneira diferente, 
nossas escolhas podem acabar sendo bem distintas. Este fenômeno 
também chamado de framing effect. 

Na hora da tomada  
de decisão todos nós  
tendemos a usar  
atalhos mentais

Também chamados de heurísticas, esses atalhos podem ser enten-
didos como alternativas simples para lidar com grandes quantidades 
de informação, permitindo que se tome uma decisão rápida quando 
o tempo está curto.
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Ao “cortar caminho” para decidir algo mais rápido, você pode ter 
ótimos resultados. Mas, na maioria das vezes, esses atalhos são 
usados de forma inconsciente. Assim, também há a possibilidade 
de não conseguirmos fazer a melhor escolha. E a chance de isso 
acontecer é maior do que se imagina. 

Quando alguém utiliza um atalho mental para tomar uma decisão, 
mas não é bem-sucedido, chamamos de viés ou simplesmente 
erro. Os resultados negativos do uso destes atalhos podem ser di-
vididos em:

• Erros cognitivos

• Erros motivacionais

Mas não fique aflito com medo de sempre fazer uma escolha ruim 
em relação às suas finanças. Muitos destes erros são previsíveis e, 
portanto, podem ser evitados. Você verá neste capítulo quais são 
os principais vieses que estamos sujeitos enquanto indivíduos que 
usam a razão, mas também lidam com a emoção. Deste modo, 
você entenderá como esses erros podem afetar suas decisões 
financeiras e irá aprender a fugir deles para proteger seu capital. 

• Entender como a emoção pode superar a razão na hora de 
tomar uma decisão pode te ajudar a fazer escolhas finan-
ceiras mais acertadas.

PRINCIPAIS ERROS COGNITIVOS

Os vieses cognitivos são erros que surgem a partir da forma que 
processamos certa informação. Parece complicado? Não se preo-
cupe, podemos entendê-los melhor a partir dos atalhos que usamos. 
O atalho da disponibilidade, por exemplo, se refere às situações 
em que superestimamos a importância de informações que estão 
facilmente disponíveis para nós.
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• Assim, por exemplo, uma pessoa que convive com várias 

outras que foram diagnosticadas com uma doença não 
contagiosa pode passar a acreditar que sua chance de ter a 
enfermidade é maior. Contudo, isso seria um erro de ava-
liação (ou seja, um viés), uma vez que a doença não é tão 
comum assim quanto parece ser para esta pessoa.

O atalho da representatividade, por sua vez, consiste em definir 
a probabilidade de ocorrência de um evento incerto baseando-se 
em outros eventos parecidos. É a nossa tendência em utilizar 
estereótipos para realizar julgamentos.

• Um bom exemplo disso é a “falácia do apostador”. Isto é, 
uma pessoa tende a acreditar que, pelo simples fato de ter 
conseguido o número 6 ao jogar os dados pela primeira 
vez, suas chances de conseguir novamente este número 
na próxima rodada são maiores. Mas, na verdade, a probabi-
lidade de tirar o número 6 de novo não aumenta caso ele 
já tenha saído.

Por último, um atalho que mais influencia os indivíduos em um 
processo de tomada de decisão financeira, é o da ancoragem. A 
ancoragem consiste em estimativas que são firmadas e acabam 
influenciando a tomada de decisão dali para frente. Normalmente, 
é difícil abrirmos mão dessa âncora, mesmo após ficarmos sabendo 
de dados que podem desmenti-la.

• Quer um exemplo para ficar mais fácil entender? Se um 
amigo diz a um investidor que comprar ações de determi-
nada empresa a R$ 20 é um bom negócio, é bem provável 
que dali para frente o investidor passe a usar esse valor 
como referência em seus investimentos. 

Só que essa informação pode não ter muito a ver com a realidade. 
E, mesmo se um especialista no mercado disser que é melhor com-
prar a ação por um outro preço, é bem provável que o investidor 
mantenha na cabeça o que o amigo disse.
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O efeito da ancoragem está mais presente no nosso dia a 
dia do que muita gente pensa. Um estudo realizado pelo 
professor Dany Rogers, o professor Pablo Rogers e o con-
sultor Arnaldo Barros, com mais de 100 executivos de uma 
das maiores empresas brasileiras do ramo da construção 
civil, identificou que os executivos são amplamente influen-
ciados por âncoras em suas estimativas.

Os pesquisadores conseguiram perceber que esse compor-
tamento interage com limitações cognitivas e emocionais que 
dificultam o processamento de informações destes executivos. 
E é importante ressaltar que este estudo foi desenvolvido 
com pessoas em altos cargos de gestão, o que permite supor 
que elas possuem nível de instrução superior à média da 
população brasileira.  

PRINCIPAIS  
ERROS MOTIVACIONAIS   

Os vieses motivacionais são erros que ocorrem quando tomamos 
decisões motivadas por uma vontade passageira e que vão de en-
contro aos nossos interesses de longo prazo. Estas decisões são 
entendidas como equivocadas porque o prazer no curto prazo di-
minui os benefícios que seriam conquistados no longo prazo.

Isso acontece, por exemplo, quando você decide juntar dinheiro 
para comprar a casa própria, mas não consegue cumprir a meta 
à risca porque todo mês gasta mais do que devia jantando fora. A 
orientação nesses casos é buscar formas de controlar essa vonta-
de de gastar e preservar seus objetivos de longo prazo.

Esses erros estão relacionados a alguns comportamentos, como:

• Excesso de confiança

• Otimismo irreal 

• Egocentrismo

• Medo do arrependimento 
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Pode parecer complicado à primeira vista, mas vamos te explicar 
melhor como estes comportamentos acontecem.

• Segundo Max Bazerman, aquele professor de Harvard que 
citamos no início do capítulo, pesquisas comprovam que a 
maioria das pessoas veem a si próprias, o mundo ao seu 
redor e o futuro a partir de um olhar mais positivo do que 
eles realmente são.  

É importante deixarmos claro aqui que, em doses adequadas, as 
chamadas ilusões positivas são benéficas à nossa saúde físi-
ca e mental, uma vez que protegem nossa autoestima e aumen-
tam nossa satisfação pessoal. Dessa forma, conseguimos nos man-
ter de pé mesmo em situações difíceis.

Porém, apesar de benéficas, as ilusões positivas não condizem 
totalmente com a realidade e, por isso, precisamos estar sempre 
atentos na hora de tomar uma decisão importante. Dois dos prin-
cipais vieses motivacionais têm a ver com as ilusões positivas: o 
otimismo irreal e o excesso de confiança.

O excesso de confiança faz com que nós acreditemos demais em 
nossos conhecimentos e ideias, confiando que nossas escolhas es-
tão sempre corretas e isso pode nos levar a superestimar nossas 
decisões. 

Ao sermos enganados por esse viés, temos a tendência de acre-
ditar, por exemplo, que nossos problemas financeiros ocorreram 
apenas por fatores externos, como a crise econômica ou a perda 
repentina de emprego, e não pelas diversas decisões financeiras 
erradas que fizemos ao longo dos anos.

O otimismo irreal, por outro lado, é a tendência de acreditarmos 
que viveremos momentos felizes em nossas vidas e subestimar-
mos as chances de coisas ruins acontecerem. Ele nos leva a acre-
ditar que nosso futuro será melhor e mais brilhante do que o das 
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outras pessoas. Isso, por exemplo, nos faz crer com toda certeza 
que teremos sucesso em nossa vida profissional e, consequente-
mente, em nossa vida financeira.

O egocentrismo faz com que exageremos nossa própria importân-
cia. Ou seja, temos a tendência em acreditar que somos o elo que 
liga o nosso grupo de amigos e familiares e que, sem a nossa pre-
sença, o grupo vai acabar. Esse comportamento também faz com 
que acreditemos que a nossa opinião, ideia ou crença é melhor do 
que a dos outros.

Assim sendo, uma pessoa egocêntrica pode tomar sozinha deci-
sões precipitadas e prejudicar todos ao seu redor. Isso acontece 
quando, por exemplo, um pai de família decide comprar um carro 
por impulso mesmo quando o orçamento familiar está apertado.

Por fim, o medo do arrependimento tem a ver com o fato das pes-
soas terem receio de fazer algo que possam se arrepender e não se 
sentirem orgulhosas pela decisão tomada. Isso faz com que mui-
tos de nós sejamos relutantes na hora de tomar uma decisão e, 
por causa disso, muitas vezes não conseguimos fazer o que é certo 
para solucionar um problema.

COMO PROTEGER SEU  
CAPITAL DAS SUAS EMOÇÕES   

Cremos que deu para entender um pouco como nossa mente 
funciona durante o momento de decisão, não é? Então, você 
verá agora como essas situações estão presentes em algumas 
situações rotineiras e como evitar cometer os mesmo erros.
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• O atalho da disponibilidade pode fazer você deixar seu di-

nheiro na poupança, ou mesmo não sacá-lo para realizar 
outro investimento, simplesmente porque na sua mente 
e em seu convívio social existe a crença de que somente 
este investimento é seguro. Você pode se proteger contra 
isso pesquisando mais sobre boas opções de investimento 
e conversando com quem realmente entende sobre o as-
sunto: profissionais qualificados.

• Para quem já é um investidor, um exemplo do atalho da 
representatividade é a crença de que um bom desempe-
nho das ações de uma empresa no passado representa o 
desempenho das ações desta empresa no futuro. Como 
isso não é verdade, já que a rentabilidade passada não é 
garantia de rentabilidade futura, é importante não com-
prar ou manter uma ação em sua carteira de investimen-
tos apenas porque ela proporcionou um bom rendimento 
no passado.

• Várias pesquisas mostram que existe uma tendência de 
que quanto menos as pessoas se dizem conhecedoras de 
um preço, maiores são as suas chances de serem influen-
ciadas por um valor arbitrário, isto é, uma âncora. Para fu-
gir disso, você deve pesquisar o valor de algo que deseja 
comprar com quem realmente é especialista. Um simples 
preço de um carro informado por um amigo, por exem-
plo, pode te fazer perder um bom dinheiro. Isso porque na 
hora de comprar o carro, você usará o valor que seu amigo 
informou como base de comparação, mesmo que ele não 
esteja correto.

• Muitas vezes acreditamos que somos extremamente com-
petentes e indispensáveis  para a empresa que trabalha-
mos. Assim, muitas pessoas acabam não fazendo uma 
reserva financeira confiando que não serão demitidas ou, 
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então, confiam cegamente que serão promovidas e gas-
tam um dinheiro que ainda não ganharam. Não caia nesta 
armadilha! Tenha sempre uma reserva financeira. Gaste 
menos do que ganha, pois a sua renda pode diminuir a 
qualquer momento ou aquele aumento salarial pode não 
sair do papel. 

• O otimismo irreal pode nos fazer ignorar a possibilidade 
de haver um acidente de carro dois dias após o seguro ter 
vencido ou de que alguém da nossa família precisará de 
um tratamento de saúde que custe várias cifras. O melhor 
a se fazer, nesses casos, é construir uma reserva financeira 
e manter seguros veiculares e planos de saúde sempre 
em dia.

• É muito comum um investidor manter uma ação que está 
em queda e sem grandes perspectivas de melhora acredi-
tando que irá se arrepender da venda. Pesquisas mostram 
que enquanto o investidor mantém uma ação com mau 
desempenho em sua carteira, ele alimenta a esperança de 
haver uma reviravolta. Para não depender da sorte e evi-
tar o medo do arrependimento, estipule um valor máximo 
aceitável de perda. Quando chegar neste valor, venda a 
ação e faça outro investimento. Tenha sempre em mente 
que perder seu dinheiro é muito pior do que abrir mão do 
seu orgulho!

Com essas dicas, esperamos ter te ajudado a compreender quais 
atitudes prejudicam suas finanças e como fugir dessas armadilhas. 
Quando se tem uma boa saúde financeira, sua saúde física e men-
tal também melhora. 
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Antes de mais nada, é importante você se conscientizar que sua 
mente pode ser uma grande inimiga do seu bolso. E que se você 
não tomar uma atitude para evitar cometer erros, dificilmente você 
conseguirá ter uma boa educação financeira.

Por isso, é muito importante que você aprenda técnicas e utilize 
ferramentas para ter uma vida financeira mais saudável, mas tenha 
consciência que somente isso não é suficiente. 

É fundamental aperfeiçoar 
a sua inteligência  
emocional para evitar que 
ela seja um problema para 
as suas finanças

Lembre-se: para poder valorizar seu dinheiro, é preciso ter conhe-
cimentos financeiros e atitudes corretas. Esperamos ter te ajudado 
a perceber a importância de seus comportamentos para a tranqui-
lidade do seu bolso! 

Chegamos ao final desta jornada e esperamos que você tenha 
aproveitado a leitura. Neste Ebook você aprendeu a:

• Quitar suas dívidas

• Identificar situações que te fazem perder dinheiro

• Realizar um bom orçamento doméstico

• Investir em aplicações mais interessantes que a poupança

• Controlar suas emoções para ter uma vida financeira 
mais equilibrada

Agora que você já sabe como valorizar seu dinheiro de verdade, 
que tal colocar em prática tudo que aprendeu nesse Ebook ainda 
hoje? Mãos à obra!




