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POR QUE 
CUIDAR DAS 
FINANÇAS?
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or que as pessoas querem 
ficar ricas? Esta pergunta 
pode ter várias respostas 
diferentes. Você pode que-
rer comprar o melhor carro 
do ano, ter uma mansão, ou 

viajar. O motivo ainda pode ser nunca mais 
querer trabalhar. Razão é o que não falta. 
E é possível dizer que senão todo mundo, 
pelo menos a maioria das pessoas gostaria 
de ser rica. Mas existe algo proporcionado 
pela organização financeira que vai muito 
além de poder comprar o que quiser: é ter 
liberdade financeira.  A liberdade financeira 
representa a possibilidade de você realizar 
os seus sonhos, e o caminho para alcançar 
é mais fácil e simples do que se imagina: 
são os investimentos. Mas, antes de come-
çar a investir, é preciso ter uma organiza-
ção financeira em dia. 

Muitos podem pensar que cuidar das 
finanças está diretamente ligado a viver 
sob restrições, não podendo comprar o que 
desejar ou fazer o que gosta porque preci-
sa controlar o dinheiro. Outro obstáculo é 

achar que controle financeiro exige complexas contas matemáti-
cas. Ou seja, o imaginário de que controlar as finanças é algo cha-
to e desgastante é comum, mas não verdadeiro. 

Controlar o orçamento não é apenas fazer contas para contro-
lar gastos. Uma pessoa que controla as finanças alcança objeti-
vos e consegue realizar sonhos. É para te ajudar a organizar suas 
contas e começar a investir o seu dinheiro que a Exame preparou 
o e-book “Por que e como alcançar a liberdade financeira”. Neste 
livro você aprenderá:

  1

A IMPORTÂNCIA 
DE SABER 
CONTROLAR 
AS FINANÇAS

  2

COMO SAIR 
DA POSIÇÃO 
DE ENDIVIDADO 
PARA A DE 
INVESTIDOR
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ACABANDO 
COM AS DÍVIDAS
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maior obstáculo para se ter o controle 
das próprias finanças são as dívidas. 
Elas estão tão presentes nas famílias 
brasileiras que, em 2020, 67% dos lares 
estavam com dívidas em aberto com 
bancos, cartão de crédito ou crediário. 

Além de atrapalhar o orçamento, as dívidas também 
impedem a qualidade de vida. 

O círculo vicioso da dívida parece não ter fim. Basta 
ter um cartão de crédito com um único pagamento míni-
mo e de repente existe uma parcela fixa interminável no 
orçamento. As dívidas, geralmente, são contraídas de 
duas maneiras: situações emergenciais e hábitos ruins, 
às vezes é uma combinação das duas coisas. Ninguém 
pode evitar passar por emergências, mas todo mundo 
pode mudar hábitos. Ou seja, hábitos ruins são os úni-
cos motivos que levam ao endividamento e que podem 
ser contornados. Muitas pessoas compram coisas que 
nem precisam somente por estar na promoção. Mesmo 
que elas não estejam em uma situação emergencial, 
esse mau hábito pode impedir com que alcancem obje-
tivos futuros. 

Usar o cartão de crédito é um hábito de muitos bra-
sileiros, e não é errado. O cartão é uma linha de crédito 
muito útil se usada com consciência. Se você souber 

como utilizar, o cartão pode ser uma óti-
ma ferramenta para organizar as con-
tas, pagando tudo em uma mesma data 
e evitando preocupações com diversos 
boletos em diferentes dias do mês. 

Outra linha de crédito conhecida é o 
cheque especial. Ele é mais adequado 
para uma urgência de curto prazo, quando 
é preciso repor o dinheiro logo para qui-
tar algum pagamento. Depois, existem os 
financiamentos, que, normalmente, são 
utilizados para a compra de algum bem 
como uma casa ou um carro, ou seja, são 
usados para valores grandes e com um 
longo prazo de pagamento.

CDCs - linhas de Crédito ao Consu-
midor - são outra modalidade de crédi-
to. Nesse caso, geralmente o banco dis-
ponibiliza o valor para ser usado como 
quiser. É possível pegar 5 mil reais para 
comprar um computador ou renovar algo 
em casa, ou até para pagar outras dívi-
das. O banco não tem interesse em sa-
ber o destino do dinheiro, mas quer saber 
como e quando você pretende ressarcir 
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o valor. E, por último, ainda tem o crédito 
consignado, aquele com desconto em folha 
de pagamento.

É importante lembrar que todas as li-
nhas de crédito têm juros, que são defini-
dos de acordo com alguns fatores. O mais 
importante deles é o risco que a institui-
ção tem de não receber o dinheiro de volta. 
Por exemplo, quando você compra uma ge-
ladeira no cartão de crédito ou no cheque 
especial, a operadora do cartão e o banco 
não têm nenhuma garantia de que você vai 
pagar. Já em um empréstimo consignado, 
o banco vai descontar o valor direto da sua 
folha de pagamento, ou seja, a garantia é 
maior e, por isso, os juros se tornam me-
nores. O momento de utilizar cada linha de 
crédito deve ser definido de acordo com a 
necessidade, mas todas devem ser usadas 
com consciência.
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COMEÇANDO 
A POUPAR
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uita gente acredita que 
apenas não ter dívidas é o 
suficiente, mas é possível 
(e preciso) ir além. Poupar 
pode ser visto como um 
costume “mão de vaca” ou 

de quem não sabe aproveitar a vida. Esse 
pensamento não reflete a realidade e, na 
verdade, o certo é justamente o contrário. 
Quem guarda dinheiro tem a possibilidade 
de fazer tudo o que deseja, desde alcançar 
objetivos até realizar sonhos.

Uma dica importante é colocar os so-
nhos em um papel e calcular o quanto cada 
um vai custar. Quantificar os objetivos aju-
da a conseguir definir um prazo de realiza-
ção, e oferece uma visão realística de quan-
to tempo é preciso para alcançá-los. 

Outra dica necessária é economizar de 
uma forma mais eficiente para alcançar os 
objetivos. O primeiro passo para isso é ter 
um orçamento bem definido. Dessa forma, 
é possível achar espaços para acabar com 

despesas desnecessárias e, no fim, economizar mais dinheiro. 
Com um orçamento otimizado, você tem mais controle da sua vida 
financeira e consegue se adaptar para buscar o que quer. Além 
disso, para realizar qualquer sonho e alcançar objetivos, é preciso 
algum tipo de poupança, porque todo objetivo tem um custo. 

Estar em dia com as dívidas pode passar uma ideia errada de 
que se tem uma segurança financeira. Em um cenário em que a 
pessoa não possui dívidas, mas gasta tudo o que recebe, qualquer 
imprevisto pode desestruturar todo o orçamento. E imprevistos 
acontecem o tempo todo. Isso é perigoso porque você vive no li-
mite, sem folga e sem fluxo de dinheiro para lidar com imprevistos 
ou para fazer qualquer coisa além da rotina. Então, aquilo que era 
uma ideia de situação tranquila e equilibrada pode acabar em um 
endividamento. Ou seja, poupar é necessário. E depois de poupar, o 
próximo passo é investir.
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COMO 
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ocê já deve ter escutado em algum lugar 
que investir é coisa de gente rica, ex-
periente e que é preciso muito dinheiro 
para entrar neste mundo. Nada disso é 
verdade.  Hoje, investir é uma das pou-
cas opções para ter um futuro garan-

tido. Provavelmente, você não vai aguentar trabalhar 
para sempre, com o ritmo atual. Ninguém aguenta. Não 
dá para depender das enormes filas dos hospitais ou do 
INSS, até porque o benefício possui um teto, que pode 
acabar sendo um valor de aposentadoria bem abaixo da 
média do seu padrão de vida. Uma das soluções para 
construir patrimônio e garantir uma renda futura é in-
vestir, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. 

Aquela história de que é preciso ser rico, experien-
te e possuir muito dinheiro para começar a investir é 
mentira, mas não tanto assim. Basta olharmos para al-
gumas décadas atrás, para percebermos que, de modo 
geral, esse era mesmo o perfil dos investidores. E os 
motivos são dois: acesso e informação. Era muito mais 
complicado acessar uma plataforma de investimentos e 
não havia informação disponível gratuitamente. Hoje, o 
cenário é outro. É possível investir no próprio smartpho-

ne. Diversas corretoras já têm o home 
broker - plataforma usada para nego-
ciar ativos - em aplicativos simples e 
intuitivos. 

Apesar do fácil acesso, muitas pes-
soas sentem-se perdidas para começar 
a investir, e a grande maioria nem mes-
mo se livrou das dívidas. No Brasil, pra-
ticamente metade da população está 
endividada, apenas 60% guarda uma 
parte da renda, e só 1% dos brasileiros 
investe. A grande maioria das pessoas 
não conhece o efeito dos juros compos-
tos, que são os responsáveis por multi-
plicar o patrimônio. 

Basicamente, os juros compostos 
são juros aplicados sobre juros, possi-
bilitando um aumento no rendimento 
de forma significativa. Por causa disso, 
eles costumam ser muito úteis no mer-
cado financeiro e na utilização da ma-
temática financeira. Um exemplo sobre 
o uso dos juros compostos é a aplica-
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ção nas contas vencidas no mês. A dívida sofre um aumento por 
causa dos juros que começam a incidir sobre os juros já existentes.

Apesar de os juros compostos apresentarem um resultado ne-
gativo para o devedor, este tipo de cálculo pode ser um grande 
aliado para quem busca investir seu dinheiro em aplicações finan-
ceiras. Isto é, quando se tem uma boa organização financeira, é 
possível se favorecer com os juros. Existem vários tipos de investi-
mento que utilizam os juros compostos como forma de remunera-
ção. Os mais conhecidos são as aplicações em renda fixa, por meio 
das quais os investidores se beneficiam com os resultados obtidos 
no longo prazo. São exemplos:

CDBs TESOURO DIRETO LCI
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Vamos começar com al-
guns números, no mínimo, 
curiosos. De 2017 a 2019, 
800 mil pessoas físicas se 
registraram para começar 
a aplicar na B3, a bolsa de 

valores brasileira. No ano de 2020, apesar 
da pandemia, mais de um milhão entraram 
no mercado de ações, de acordo com uma 
pesquisa desenvolvida pela ANBIMA (Asso-
ciação Brasileira das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capitais). 

No total já são mais de 2 milhões de 
brasileiros que investem em renda variá-
vel. Esse número ainda é consideravelmen-
te muito baixo, porque representa cerca de 
1% da população. Para fazer uma compa-
ração, nos Estados Unidos, quase metade 
da população investe na bolsa de valores. 
Lá é normal que os jovens ganhem lotes de 
ações de aniversário. 

Mas afinal, o que aconteceu para, de 
repente, todo mundo querer comprar ação? 

Um dos principais motivos foi a queda da taxa de juros. A chama-
da taxa Selic chegou ao valor mais baixo da sua história, a 2% 
ao ano. Em 2021, o Banco Central aumentou a taxa de juros para 
2,75%, mas ainda sim é um índice historicamente baixo. Em 2016, 
por exemplo, a Selic estava acima de 14% ao ano. Mas como isso 
influencia nos investimentos? Quando você investe seu dinheiro 
em determinadas aplicações, o valor que você recebe de rentabi-
lidade é menor. Isso vale para os investimentos que são baseados 
na taxa Selic, os de renda fixa. Esse foi um dos motivos - senão o 
principal - que levou ao aumento da corrida à bolsa.

MAS O QUE É 
EXATAMENTE 
A TAXA SELIC? 
Para entender a taxa Selic, primeiro é preciso entender o que é a 
inflação. Inflação, segundo o IBGE, é o nome dado ao aumento dos 
preços de produtos e serviços. Desde janeiro de 2000, até janeiro 
de 2020 a inflação foi de 250%, ou seja, um produto que hoje cus-
ta 100 reais, custava em média 28 reais em 2000. Isso nos leva a 
outro conceito, o poder de compra. 



14exame.com

O poder de compra é nada mais do que o 
quanto você consegue comprar com o mesmo 
dinheiro em diferentes períodos. Por exemplo: 
Em 2000, o etanol custava cerca de 1,20 real 
e agora, em 2020, passa dos 3,30 reais. A alta 
foi de 175%, e o poder de compra caiu. Para 
comprar 50 litros você precisava de 60 reais, 
hoje precisa de 165 reais. O investimento é ne-
cessário para não perder o poder de compra. 

E qual é a relação da inflação e poder de 
compra com a taxa Selic? Ela é considerada 
a “taxa mãe” da economia, por ser um pa-
râmetro para os juros cobrados em qualquer 
empréstimo. Ou seja, se você pega dinhei-
ro emprestado para pagar o financiamento 
de um carro ou de um apartamento, o juros 
que você paga por esse crédito tem como 
base a Selic. Claro que a taxa cobrada pe-
los bancos é muito maior, mas a lógica é 
que se a Selic abaixar ou aumentar, os juros 
sigam esse mesmo movimento. 

A taxa também é o principal mecanismo 
usado pelo governo para controlar a infla-

ção. Quando a inflação está muito alta, o governo aumenta a taxa 
Selic. Isso faz com que pegar dinheiro emprestado fique mais caro 
porque os juros aumentam. Assim, as pessoas fazem menos em-
préstimos e têm menos dinheiro para comprar os produtos. Se a 
demanda diminuir, os preços tendem a cair e então a inflação cai 
junto. Para a economia de um país estar saudável, a inflação pre-
cisa estar controlada. 

Para se ter uma ideia do quanto a inflação pode afetar a vida 
da população, basta olhar a história. Por um conjunto de questões, 
entre as décadas de 80 e 90, a economia do Brasil passava por 
uma forte crise. Neste período a inflação chegou a 80% ao mês.

A hiperinflação, como é chamada, mexeu tanto com o dia a dia 
dos brasileiros que criou até mesmo costumes que duram até hoje. 
Naquela época, as pessoas recebiam o salário e se dirigiam ao 
mercado para comprar tudo o que conseguiam. O receio era de que 
no dia ou na semana seguinte os preços subissem ainda mais e já 
não fosse possível comprar as mesmas coisas. Foi nessa época 
que surgiu o hábito de fazer as compras do mês. Durante o perío-
do da hiperinflação, um fogão de brinquedo poderia custar mais 
do que um fogão de verdade. E era possível comprar um blazer de 
linho ou uma geladeira pelo mesmo valor. É muito importante man-
ter a inflação em um patamar seguro e por isso o governo usa a 
taxa Selic nesse controle.
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COMO A 
TAXA SELIC 
INFLUENCIA NOS 
INVESTIMENTOS
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A renda fixa é o modelo de 
investimento em que a ren-
tabilidade é pré-definida. 
É possível saber o quanto 
haverá de rendimento no 
momento da compra. Nes-

te modelo, há diversas opções como título 
do Tesouro, CDBs, LCI, LCA. Já a renda va-
riável, como o nome já diz, tem uma maior 
variação e são investimentos como ações, 
fundos imobiliários e de investimentos e 
vários outros. 

Quando a taxa de juros está alta, signifi-
ca que você vai receber mais juros ao inves-
tir dinheiro em investimentos que tem um 
retorno baseado na taxa Selic, os investi-
mentos de renda fixa. Em 2016, a taxa Selic 
estava acima dos 14%, então os rendimen-
tos em renda fixa tinham uma grande ren-
tabilidade e boa parte das pessoas preferia 
manter o dinheiro aplicado dessa forma, ao 
invés de investir na renda variável e correr 
os riscos. Mas hoje a situação é diferente. A 

taxa de juros está em 2,75% ao ano. Ou seja, 
o retorno de quem investir em renda fixa é 
muito baixo. Um cenário de juros baixos, e 
a consciência de pensar no próprio futuro e 
não depender apenas do sistema de previ-
dência do governo fez com que aumentasse 
o número de pessoas físicas que investem 
na bolsa de valores. Entender tudo isso é 
extremamente importante para identificar 
quais são as melhores maneiras de investir 
e buscar a liberdade financeira.
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RISCO E 
RETORNO
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á outros dois conceitos importantes 
para entender antes de começar a in-
vestir e buscar a liberdade financeira: 
risco e retorno. Risco é algo que nin-
guém gosta de correr, é contra a natu-
reza humana. É preferível estar em se-

gurança a se arriscar em situações perigosas. Mas não 
dá para entrar no mundo dos investimentos sem correr 
riscos. A poupança é considerada, de modo geral, um 
dos investimentos mais seguros. A aplicação é de baixo 
risco, mas basta dar uma rápida pesquisada sobre a 
poupança para descobrir que em 1990, 80% dos investi-
mentos em cadernetas de poupança foram confiscados 
pelo governo. As pessoas acordaram um dia e o dinheiro 
guardado há meses ou anos, simplesmente sumiu. Ou 
seja, todo e qualquer investimento possui riscos, uns 
mais, outros menos. 

E se em uma ponta está o risco, na outra está o re-
torno, que é o quanto o dinheiro vai render na aplicação. 
Estes dois conceitos normalmente são diretamente pro-
porcionais. Quanto maior o risco de um investimento, 
maior a rentabilidade dele. Quanto menor o risco, menor 
o retorno. Na prática,é possível ganhar um bom dinhei-

ro ao investir em ações, mas também 
há o risco de perder caso os papéis das 
empresas desvalorizem. Por outro lado, 
ao investir em títulos do Tesouro Direto, 
provavelmente o rendimento será me-
nor que o de ações, mas há uma garan-
tia maior de não perder dinheiro. 

Qual é a escolha certa? Não tem! 
Essa resposta depende de outra coisa 
muito importante: o seu perfil de inves-
tidor. Tem pessoas que não estão nem 
um pouco dispostas a perder dinheiro 
com investimentos, então escolhem 
aplicar os valores poupados em ativos 
mais seguros, de menor risco. Isso sig-
nifica que terão um retorno mais mo-
desto também. Esse é o investidor con-
siderado conservador. 

Já outros, escolhem aplicar parte do 
dinheiro em renda fixa e parte em renda 
variável. Eles arriscam um pouco com a 
intenção de conseguir um ganho maior, 
mas também procuram deixar uma par-
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te em aplicações mais seguras. Esse é o 
considerado investidor moderado. E, por úl-
timo, há os investidores chamados arroja-
dos. São aqueles que arriscam colocar seu 
dinheiro em aplicações menos seguras em 
função da rentabilidade. 

É importante ter em mente a relação en-
tre o risco de um investimento e o retorno 
que ele pode trazer e também lembrar que 
é necessário descobrir qual é o seu perfil de 
investidor antes de começar a investir.
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TIPOS DE 
INVESTIMENTO
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á três tipos de investimentos principais que 
ajudam na jornada em busca da liberdade 
financeira. Os três mais conhecidos tipos 
de investimentos são a renda fixa, a renda 
variável e os fundos de investimentos.

RENDA FIXA
Começando pela renda 
fixa, a modalidade mais 
procurada por quem quer 
rendimentos mais estáveis 
e seguros. É chamada 
renda fixa por possuir uma 
rentabilidade pré-definida, 
e porque pode ser fixada 
em um percentual mensal 
ou seguir algum índice 
como a taxa Selic, o CDI, 
a inflação ou outro. A 
poupança é um exemplo 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Um fundo de investimentos, como o próprio nome já ex-
plica, é a junção de diversos investimentos administra-
dos por gestores. O gestor é uma pessoa experiente do 
mercado financeiro.Essa é uma boa opção para quem 
não quer ficar apenas na renda fixa, mas quer se arris-
car em outros mercados.

de investimento em renda 
fixa. Outras opções são 
CDB, Tesouro Direto, LCI e 
LCA, Letra de Câmbio, CRI/
CRA. A renda fixa pode ser 
emitida por instituições 
financeiras privadas e 
públicas, como os bancos, 
empresas ou pelo governo. 
Na prática, a renda fixa é o 
dinheiro emprestado para o 
banco ou governo que será 
devolvido com um juros.
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RENDA VARIÁVEL
O terceiro principal tipo de in-
vestimento é a renda variável. 
Neste caso, não é possível de-
finir o quanto o dinheiro vai ren-
der em determinado período. 
Por esse motivo, a renda variá-
vel geralmente é uma aplicação 
de maior risco. Mas olhando por 
outro lado, o retorno da renda 
variável também pode ser mui-
to maior, e em um espaço de 
tempo mais curto. 

Quando você investe em 
renda variável não há uma ga-
rantia de quanto será a sua 
rentabilidade, nem se ela exis-
tirá. Os ativos de renda variá-
vel, como ações de empresas, 
são influenciados por diver-
sos fatores, desde mudanças 
internas na empresa até por 

acontecimentos mundiais, 
como uma crise econômica. 
Essa influência pode ser nega-
tiva, e então os ativos desva-
lorizam; ou positiva, e terem 
uma grande alta. O segredo 
para conseguir ganhos a longo 
prazo na renda variável é sa-
ber onde você está investindo 
o seu dinheiro, não comprar ou 
vender ativos por impulso.
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epois de estudar e entender como funciona o mun-
do dos investimentos, é preciso abrir uma conta 
em uma corretora de investimentos. A corretora é a 
instituição que liga o investidor pessoa física ao Te-
souro Direto e à Bolsa de Valores. O processo para 
abrir uma conta é bem parecido com o de um banco 

normal. Geralmente a empresa pede dados pessoais para finalizar 
o processo. 

O próximo passo é explorar as opções de investimentos, o que 
deve ser feito considerando objetivos e o tempo em que pretende 
alcançá-los. Mas antes de comprar ativos pensando nos seus obje-
tivos, é necessário montar a famosa reserva de emergência. 

A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é um valor 
reservado para um momento emergencial, que pode ser um acidente 
de carro, a perda do emprego ou alguma reforma não esperada. Mas 
as contas que não param de chegar independente da emergência. 
A ideia da reserva de emergência é conseguir passar por momentos 
delicados sem perder  o padrão de vida ou acumular dívidas.

Uma pergunta muito comum é sobre qual o valor ideal da reser-
va de emergência. Não existe resposta certa. Esse valor depende 
de muitos fatores e o principal é o padrão de vida da pessoa. Geral-
mente, o recomendado é ter pelo menos o valor equivalente a seis 
meses de despesas. Nessa lógica, se o custo de vida mensal é de 5 
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mil reais, a reserva deve ser de 30 mil reais. 
Já se as despesas somam 10 mil reais no 
mês, é preciso reservar, 60 mil. Mas esta é 
uma conta geral, cada caso tem as próprias 
necessidades. Por exemplo, funcionários 
públicos que têm uma estabilidade maior 
no emprego, podem talvez escolher ter uma 
reserva de emergência menor, cerca de 3 
a 4 meses de despesas pagas. Já profis-
sionais autônomos podem precisar de uma 
reserva maior, de 9 a 12 meses. É tudo uma 
questão de análise da situação financeira. 

Geralmente, a reserva de emergência 
fica em um tipo de investimento de baixo 
risco, porque precisa ser um dinheiro garan-
tido, não podendo ter perdas e nem riscos 
nele. No geral, esses são os investimentos 
de renda fixa. A ideia é ter o dinheiro aplica-
do em algum investimento que dê acesso 
rápido, ou seja, uma boa liquidez. Boa liqui-
dez quer dizer em quanto tempo é possível 
ter o dinheiro em mãos novamente. Então 
por que não deixar a reserva na própria con-

ta corrente? Se o dinheiro está disponível 
na corrente, é mais fácil gastar. Além disso, 
colocar a reserva de emergência em uma 
aplicação garante que não haverá perda do 
poder de compra. Se o dinheiro ficar parado, 
sem receber reajustes, vai chegar uma hora 
em que os 50 reais de hoje não vão comprar 
as mesmas coisas daqui um tempo. 
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6 DICAS PRÁTICAS 
PARA CONQUISTAR 
A SUA LIBERDADE 
FINANCEIRA
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agora, para te ajudar a colocar tudo em prática, aqui 
estão 6 dicas essenciais que vão te auxiliar a conquistar 
a sua liberdade financeira para poder alcançar os seus 
objetivos e conquistar os seus sonhos.

1. ECONOMIZE E ORGANIZE 
   SEU ORÇAMENTO
Buscar a independência financeira começa de uma for-
ma bem simples, mas muito importante: a organização 
das contas e gastos em uma planilha. 

Afinal, só se você quiser ser refém do dinheiro, tra-
balhando para viver e vivendo para trabalhar, que não 
deve acompanhar os seus gastos e investimentos. Mas 
se você busca exatamente o contrário, precisa saber 
como está a sua vida financeira (em detalhes) para 
mudar os pontos que estão atrasando a sua conquista 
pela liberdade.

Não saber quanto se gasta por mês gera um des-
controle financeiro, com as despesas podendo superar 

os ganhos e fazer com que a conta fi-
que no vermelho. 

Para manter o equilíbrio e atingir a 
independência financeira, a saída é fa-
zer uma planilha que pode ser manual 
(no papel, Excel, Google Docs) ou auto-
mática, com aplicativos. O importante é 
anotar tudo o que gasta e ganha.
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2. LISTE SUAS DESPESAS 
Após fazer a planilha você terá a visão macro de quanto 
está gastando. Em seguida é preciso somar todas as 
categorias e definir de quanto é a sua despesa total. 
Para manter um controle financeiro, é comum utilizar a 
técnica 50-15-35.

Do total da sua renda, cerca de 50% deveria estar 
em gastos básicos, como moradia, educação e alimen-
tação. 15% devem ser destinados para as prioridades 
financeiras: se você tem dívidas, esse é o porcentual 
para pagá-las; se não tem, é o dinheiro que deveria es-
tar sendo investido. Lembrando que 15% é o mínimo. 
Se você tem capacidade de guardar mais dinheiro para 
quitar as dívidas ou investir, faça isto. Por fim, os ou-
tros 35% são para lazer e desejos, aqueles gastos que 
podem ser dispensados em uma necessidade, mas que 
no dia a dia proporcionam prazer, como passeios, via-
gens, compras, etc.

3. CRIE METAS
Depois de entender qual é a sua situa-
ção financeira atual é preciso saber 
quais são os seus objetivos e aonde 
você quer chegar. Para isso, crie metas. 
Neste momento, algumas dicas são: 
 Quanto mais específica sua meta, 
melhor. Defina valores, prazos e detalhes 
para a meta. Não crie uma meta de “ser 
rico”, mas pense em juntar seis meses de 
salário para ter uma reserva de emergên-
cia, por exemplo. 
 Faça metas que podem ser al-
cançadas. Não adianta criar uma meta 
impossível para a sua realidade porque 
você vai apenas se frustrar e desistir.
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4. FAÇA UM 
    PLANEJAMENTO
Após definir as suas metas, faça um plano 
de ação para conquistá-las. Quanto você 
precisa guardar por mês para alcançar o ob-
jetivo? Como vai conseguir este valor? De 
onde vai economizar? Ou como conseguirá 
uma renda extra?

5. INVISTA CERTO
Quando você começar a poupar para suas me-
tas, é preciso começar a pensar em investir o 
dinheiro em ativos que gerem renda e valori-
zem. O mercado de ações tem um bom his-
tórico em longo prazo e muitos investidores 
constroem riqueza dessa forma. Os títulos de 
renda fixa, o investimento em imóveis tam-
bém são todos ativos que vão ajudar você a 
conquistar sua liberdade financeira.

 6. REINVISTA 
     OS DIVIDENDOS
É igualmente importante manter 
seus investimentos em longo pra-
zo. Você tem que aplicar no merca-
do de ações, apesar dos anos bons 
e ruins. Pode ser difícil comprar 
ações quando o preço está caindo, 
mas se não fizer isso, provavel-
mente vai perder ótimas oportuni-
dades. Dessa forma, você estará 
acumulando riqueza e caminhando 
em direção a sua total liberdade. 
Além disso, muitos investimen-
tos pagam dividendos para quem 
aplica, e um dos hábitos de quem 
busca a liberdade financeira é rein-
vestir esses dividendos, fazendo o 
lucro gerar cada vez mais patrimô-
nio e lucro.
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E AGORA?



31exame.com

ssas são só as primeiras in-
formações que você precisa 
saber para buscar a sua liber-
dade financeira. Mas não pare 
por aqui! Investir exige conhe-
cimento e atualização constan-

tes. Um bom material para você continuar os 
seus estudos é o curso “Manual do Investidor”, 
do André Bona. Além disso, há vários outros 
cursos na Exame Academy que vão te ajudar 
nesta jornada!
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