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Introdução

Olá, alunos do curso Viver & Multiplicar, meu nome é Lucas Marsiglia produtor do curso. Parabéns por terem chegado até

aqui, isso só demonstra que vocês estão realmente comprometidos com a mudança da vida financeira de vocês. Neste curso

vamos mostrar que existe uma realidade totalmente próxima e democrática de investimentos além da famosa poupança que

a muito tempo vem demostrado ser um dos piores investimentos para quem deseja realmente mudar de patamar.

Atualmente vivemos em um mundo que se preocupa cada vez mais com o dinheiro e cuidar das finanças pessoais significa,

antes de tudo, planejar o que se fará com os recursos ganhos.

Se tronar um Investidor e garantir a você maior consciência em relação ao seu dinheiro conseguir prever e antecipar aos

riscos corriqueiros do nosso dia a dia é um dos objetivos desse curso, que por consequência ira lhe proporcionar uma visão

maior de futuro fazendo sua vida ser regida com maior disciplina, o que trará organização em outros níveis.

Concluindo, quero que você não passe o que a maioria dos brasileiros enfrentam no dia a dia, que é nunca sobrar dinheiro no

fim do mês para curtir com amigos, viajar, comprar um bem e sempre entrar em desespero quando chega algum boleto para

pagar ou estar com a conta atrasada.

Contudo, para dar incio ao curso e dizer que já pode se considerar um investidor, se faz necessário algumas etapas a serem

ultrapassadas por vocês, além de, dedicação e muito estudo.

Então, bons estudos e fique certo de uma coisa, sua relação com dinheiro vai mudar a partir de agora.

Mas, finalmente vou mostrar a você o passo a passo para se tornar um investidor e garantir um futuro mais tranquilo e com

dinheiro no bolso.

Bons estudos!
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Planejamento e Organização Financeira

Primeiro precisamos entender o que é Planejamento Financeiro e Organização?

Planejamento Financeiro é o processo racional de administrar sua renda, investimentos e despesas objetivando tornar

realidade seus sonhos, desejos e objetivos. Já Organização é a habilidade de manter a ordem e seguir com facilidade

sequências planejadas de ações, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa.

Você pode até achar que não, mas a sua saúde financeira esta diretamente relacionada a qualidade de vida. Vários problemas

que hoje enfrentamos no nosso dia a dia, se deve em parte pela falta de dinheiro em consequência da falta de organização e

planejamento financeiro, afetando áreas como lazer, alimentação e até mesmo a convivência com pessoas próximas por

exemplo.

Hoje em dia a maioria das pessoas não sabem simplesmente organizar em uma planilha de orçamento suas despesas e

receitas.

Neste e-book vamos ajudar você a compreender como você utiliza seu próprio dinheiro e te mostrar que o planejamento e

organização financeira são o princípio básico para começar a se tronar um investidor.

A falta da educação financeira em nosso país é um fator determinante para ainda sermos um pais emergente, são poucos os

brasileiros que se planejam financeiramente, e a maioria delas não tem mínima noção do quanto a organização financeira pode

mexer com a sua vida.

Geralmente as pessoas não se dão conta de como é importante manter a organização das contas básicas e o orçamento

familiar. É uma tarefa simples e determinante para o sucesso financeiro e a famosa independência financeira, contudo, poucas

pessoas se propõe a tentar.
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Com o planejamento você consegue estabelecer estratégias para projetar um futuro mais tranquilo e harmonioso

financeiramente, além de, conseguir cumprir objetivos e compromissos.

Aplicar regras como: não gastar mais do que se ganha, compor reservas, fugir de dívidas e diversificar os investimentos, são

princípios que sempre devemos ter em mente.

É muito importante entender que Educação Financeira não está diretamente relacionada à remuneração de uma pessoa.

Ganhar mais não significa necessariamente que conseguirá poupar mais. Existem muitas pessoas que mesmo ganhando pouco

conseguem fazer uma poupança e, ao contrário, existem pessoas que mesmo ganhando muito não conseguem guardar

dinheiro e além disso, muitas vezes, estão sempre endividadas. Aprender e, principalmente, aplicar conhecimentos práticos de

Educação Financeira podem possibilitar uma vida mais tranquila e equilibrada sob o ponto de vista financeiro.

Sendo assim, o planejamento financeiro consiste em determinar o que fazer com o dinheiro, fugindo de gastos desnecessários

e evitando a falta dele. Na elaboração desse planejamento é necessário observar as necessidades, estabelecer metas e

objetivos.

Qualquer pessoa que almeja ter bom relacionamento com o dinheiro deve se planejar financeiramente, para tanto é preciso

disciplina e objetivos claros, além disto, é importante que se fixe metas de curto, médio e longo prazo, adaptando seu padrão

de vida à sua renda.
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Princípios de Finanças Pessoais

Começaremos vendo os princípios básicos de finanças pessoais, mas também como a forma como fomos

culturalmente educados no sentido de tomar decisões para gastar o dinheiro que ganhamos.

É de impressionar como o brasileiro desenvolveu uma cultura de gastador e não investidor, a administração das

finanças pessoais não é assunto só para quem tem muito dinheiro e quer cuidar dele, como disse através da

nossa cultura de sempre querer ter o melhor carro, as melhores roupas etc. Essa cultura consumista além do

advento da internet que hoje todos publicam o que estão fazendo é mais uma ferramenta para levar

gradualmente a pessoa a manter um padrão de vida que não é dela, fazendo com que as dívidas cheguem e se

acumulem.

E para que você tenha uma ideia de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

(CNC) a pesquisa entre as famílias com contas ou dívidas em atraso, o tempo médio de atraso foi de 63,7 dias em

janeiro de 2020 – inferior aos 64,4 dias de janeiro de 2019. O tempo médio de comprometimento com dívidas

entre as famílias endividadas foi de 7,0 meses, sendo que 25,7% delas estão comprometidas com dívidas até três

meses; e 33,0%, por mais de um ano

Ainda entre as famílias endividadas, a parcela média da renda comprometida com dívidas aumentou, na

comparação anual, de 29,3% em janeiro de 2019 para 29,4%, em janeiro de 2020, e 19,4% delas afirmaram ter

mais da metade de sua renda mensal comprometida com pagamento de dívidas.
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O Cartão de Crédito foi apontado em primeiro lugar como um dos principais tipos de dívida por 79,8% das famílias

endividadas, seguido por Carnês, para 15,9%, e, em terceiro, por Financiamento de Carro, para 10,9%.

Para as famílias com renda até dez salários-mínimos, o Cartão de Crédito, por 80,1%, Carnês, por 16,7%, e Financiamento

de Carro, por 9,0%, foram 3 os principais tipos de dívida apontados.

Já para famílias com renda acima de dez salários-mínimos, os principais tipos de dívida apontados em janeiro de 2020

foram: Cartão de Crédito, para 78,7%, Financiamento de Carro, para 19,0%, e Financiamento de Casa, para 16,5%

Então, se você não sabe porque nunca sobra dinheiro ou sempre fica se perguntando como vou me organizar e conseguir

poupar, saiba que o primeiro passo é fazer o seu planejamento e organização financeira. Por isso, fazer o seu orçamento

familiar é de suma importância mas também como gerenciar suas dívidas se as tiver.
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Como gerenciar suas finanças

Estar endividado pode acarretar problemas em todas as

esferas da vida de uma pessoa, podendo até mesmo

arruinar uma família. Por isso, primeiramente é preciso

aceitar essa condição, pois isto torna-se indispensável

para resolver o problema

É fato que determinadas dívidas não são resolvidas de

forma rápida e simples, mas por outro lado, não é

impossível resolver o problema. Após admitirmos o

endividamento é preciso equilibro e planejamento para

sair do vermelho.

Defina prioridades Após visualizar as despesas e dívidas

é necessário verificar o que pode ser cortado das

despesas. Corte as extravagâncias. Corte festas e

restaurantes caros, roupas desnecessárias. Opte por

bebidas mais baratas, escolha um plano de TV mais

simples.

Passe o telefone de conta para pré-pago ou reduza o

plano. Cancele assinaturas de revistas e jornais. Refaça a

imprescindível lista de compras do supermercado e corte

os exageros.

Enfim, simplifique para reduzir seus gastos. É

preciso achar oportunidades para aumentar a

capacidade de liquidação da dívida. Quanto aos

pagamentos de suas dívidas, também é preciso

definir prioridades, uma vez que nem sempre vai ser

possível quitar todas ao mesmo tempo. Dessa forma,

eleja para pagar primeiro as dívidas que possuem

maiores taxas de juros, já que estas aumentam o

saldo devedor mais rapidamente.

Débitos com o rotativo do cartão de crédito e uso do

cheque especial devem ser os primeiros a serem

quitados, pois ambos viram uma bola de neve.

Priorize também pequenas dívidas que pode saldar

mais rápido. Neste caso, a justificativa é a motivação.

Vale lembrar novamente: não compre nada

supérfluo! Nada que não esteja precisando (e não

ache que precisa de tudo que vê!). Se comprar tudo

que quer, dificilmente quitará suas dívidas e

alcançara tranquilidade.
Nome do ebook
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Falando em dívidas, o primeiro passo é realmente saber o quanto ganha e gasta, além de, saber se pode reduzir

um pouco uma despesa muitas vezes desnecessária, mais uma das coisas mais importantes neste processo e

eliminar as dívidas logo de cara. De acordo com o serasa experian, 23 milhoes de brasileiros estão com dívidas de

ate 500 reais em atraso, o que representa um terço (36,1%) dos 63,4 milhões de inadimplentes em 2019.

Portanto, se você possui dívidas, de prioridade, faca uma lista com as dívidas acumuladas e identifique aquela

com o maior valor. É por ela que você deve começar, porque quanto maior for o débito, mais dinheiro será preciso

desembolsar para pagá-la. Sem contar que, não faca mais dívidas de jeito nenhum para pagar outras dívidas é

sempre bom renegociar e diminuir no caso um pouco seu padrão de vida até conseguir liquidar-lhas.

Renegocie suas dívidas Não tenha vergonha de pedir descontos ou renegociar uma dívida. O credor tem interesse

em receber, então não perca a oportunidade de fazer uma contraproposta, que seja justa, é claro. Tente conseguir

juros mais baixos e renegociar os valores dentro das suas possibilidades. Mas não tente conseguir parcelas abaixo

do que você pode pagar somente para sobrar mais para novos gastos.

Pague o máximo que conseguir, assim, mais rápido terminará. É importante também que você não pegue um

empréstimo para pagar outro. Antes é preciso avaliar muito bem quais as vantagens e desvantagens, quais os

riscos envolvidos, condições de prazo, taxas e valores.

Nome do ebook



11

COMO GERENCIAR SUAS DÍVIDAS:

Gere renda extra muitas vezes, mesmo fazendo todo um

planejamento, com a receita que temos se torna

impossível saldar todas as dívidas. Assim, deve-se pesar

se não vale a pena vender o carro por exemplo ou

arrumar uma renda extra. Caso seja seu caso, é preciso

pensar: o que eu sei e que posso fazer para vender no

meu tempo livre? Tem algo que eu não use e possa

vender? Vale a criatividade do brasileiro para aumentar a

receita!

Faça o seu melhor! Dê o seu melhor ao buscar acabar com

suas dívidas e dormir descansado. Parece difícil, e muitas

vezes é, mas realmente é possível. Seja determinado e

disciplinado e não perca o foco. Você conseguirá!

Por esta razão, já disponibilizamos uma planilha financeira

para você começar a dar uma organizada na sua vida.

Imprima a planilha que esta em anexo e escreva todos os

seus gastos, até aqueles que você julga menos importantes

como um cafezinho. O importante neste momento é você

descobrir a sua real condição financeira. Se por acaso você

não gostar de preencher planilhas eu aconselho um

aplicativo bem bacana chamado “Guiabolso” que se

propõe também a fazer o controle de gastos.

Com essa planilha e/ou aplicativo “Guiabolso” você vai

saber da forma correta o quanto você ganha (Receita) e o

quanto você gasta (Despesas) incluindo despesas com o

cartão de crédito, que geralmente é o vilão das despesas.
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É exatamente com o cartão de crédito que você pode perder o controle e se afogar num mar de dívidas e juros altos. Mas

não fiquem desesperados, o objetivo aqui é de você criar uma consciência que vai ser determinante para o seu sucesso,

fazendo com que, você consiga definir e estabelecer estratégias para alcançar seus objetivos financeiros da forma mais

clara e objetiva.

Pode acreditar, da um pouco de trabalho, embora a recompensa seja enorme em sua vida. Portanto, crie o habito, faca o

quanto antes o planejamento na planilha assim, você vai fazendo um diagnostico e ter uma visão de futuro, além de fazer

as escolhas certas que é o passo fundamental em todo o processo.

Então, se você não sabe porque nunca sobra dinheiro ou sempre fica se perguntando como vou me organizar e conseguir

poupar, saiba que o primeiro passo é fazer o seu planejamento e organização financeira. Por isso, fazer o seu orçamento

familiar é de suma importância.

Além disso, não faca mais dividas de jeito nenhum! Provavelmente durante este período será necessário economizar um

pouco mais em casa e no dia a dia.

Nome do ebook
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Educação financeira e Orçamento Familiar

O orçamento familiar é um excelente método para

planejar e controlar as receitas e despesas. A partir dele

podemos fazer um exercício para equilibrar o fluxo do

nosso dinheiro: o que entra e o que sai da nossa conta.

De forma geral as despesas domésticas podem ser

divididas em três segmentos, conforme segue:

Despesas fixas: são as despesas contínuas, ou seja,

pagamos todos os meses e possuem basicamente o

mesmo valor, como prestação do apartamento/casa,

aluguel, condomínio, colégio/faculdade;

Despesas variáveis: são despesas previstas mas com

valores que variam mês a mês. Por exemplo: energia,

água, telefone,TV a cabo, combustível, alimentação;

Despesas eventuais: são os gastos que precisam de

planejamento antecipado. Podemos elencar aqui

viagens e restaurantes Existem ainda aquelas despesas

que são previstas, porém são eventuais, como por

exemplo IPTU e IPVA.

Nome do ebook
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Para fazer um bom planejamento é preciso que

você

• Reúna os membros da família para que se envolvam e

participem;

• Conheça suas prioridades;

• Esquematize seus objetivos de vida;

• Seja sincero quanto a sua situação financeira (não se pode por

exemplo somar ao seu salário os limites do cartão de crédito e

cheque especial), em outras palavras, não gaste mais do que

ganha;

• Identifique seus gastos fixos e variáveis;

• Inclua nos gastos mensais um valor para a poupança;

• Separe os gastos por grupo: moradia, alimentação, transporte,

educação, saúde, etc;

• Faça uma planilha (no final segue um exemplo para planilhar

gastos domésticos);

• Seja criterioso ao gastar o seu dinheiro;

• Não assuma dívidas que não possa pagar;

• Verifique onde você extrapolou o orçamento;

• Identifique e corte o que não é realmente necessário.
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Para começar a pensar sobre finanças pessoais a primeira

pergunta que você deve se fazer é:

Qual é o meu objetivo?

No anexo desse ebook disponibilizei uma página para

justamente você listar 6 objetivos financeiros em sua vida,

sendo 2 de curto prazo, 2 de médio prazo e 2 de longo prazo.

Faca este exercício e comece a visualizar as suas metas

financeiras de vida.

Primeiro passo então, é imprimir a planilha e registar todas as

suas receitas e despesas, quando o assunto é planejamento e

organização financeira é inadmissível deixar de lado todos os

registros do movimento de suas receitas e despesas, anote tudo

que gastar e não deixe passar nada.

Desta forma você poderá analisar se há possibilidade de

reduzir alguns gastos e se você tem gastado demais com

algumas coisas que talvez não sejam tao importantes ou não

tenham tanta prioridade no momento, além disso, é importante

considerar despesas futuras como compras parceladas,

lembrando que eu disse referente ao cartão de crédito, que é o

vilão pela facilidade de se contrair dívidas e juros altos.

VOE ALTO COM OS PÉ NO CHÃO

“Três perguntas que todos devem
fazer para si mesmos antes de
gastar dinheiro:

• A despesa realmente é
necessária? Ou será possível
alcançar o mesmo resultado sem
usar dinheiro ou gastando menos?

• A despesa colabora ou evita a
minha riqueza / felicidade?

• Esta é uma compra planejada ou
de impulso? Estou me sentindo
pressionado para comprar algo
que não tenho certeza de que
preciso?
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Reserva de Emergência

Dentre muitas coisas desagradáveis que podemos passar, com certeza abrir a carteira e vê-la vazia está

encabeçando a lista. Ou ainda, olhar a conta bancária e perceber que ficou no negativo. Isso muitas vezes acontece

por não termos poupado o mínimo possível, pelo menos. Infelizmente vivemos de uma forma que para tudo que

fazemos precisamos de dinheiro, desde necessidades básicas, como locomoção e alimentação até um sonho de

conhecer algum lugar. Ainda precisamos pensar que sempre pode ocorrer Algum imprevisto ou emergência.

Investir é sem sobra de dúvidas, uma parte chave da educação financeira de pessoas que estão buscando mais

conhecimento nessa área e uma vida financeira mais saudável. Pensando nisso, é muito comum que as pessoas

busquem as melhores opções de investimentos para comprar um carro, comprar uma casa ou até mesmo para

planejar sua aposentadoria. Porem, uma parte desse universo de aplicações financeiras que muitas pessoas

desconhecem é a reserva de emergência.

E para que serve a reserva de emergência?

Como o próprio nome indica, nada mais é do que aquele montante de dinheiro que precisamos ter a mão em um

momento emergencial, como um acidente de carro, a perda de um emprego, alguma reforma inesperada em casa

ou até mesmo um falecimento inesperado. Esse recurso guardado é o que garante que a pessoa tenha segurança e

tranquilidade para quitar seus débitos sem grandes perdas de padrão de vida em momentos de maior

dificuldade.

Nome do ebook
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E qual deve ser o tamanho da reserva de emergência?

Isso depende muito de pessoa para pessoa e de seu padrão de vida. Na media, a conta básica é de seis meses de

despesas cobertas por esse montante. Então, em caso de uma pessoa que tenha despesas media na casa de R$5 mil

por mês, isso significaria um total de R$30mil na reserva de emergência.

Porem é apenas um arredondamento e varia bastante em cada caso. Funcionários públicos que contam com

estabilidade maior no emprego, por exemplo, podem ter uma reserva menor, na casa de 3 a 4 meses de despesas

pagas. Já profissionais autônomos, como médicos, ou dentistas, podem precisar de uma reserva maior, de 9 a 12

meses, uma vez que não contam com benefícios de empregados no regime CLT, como FGTS, ou o aviso prévio.

Definindo seus objetivos e prioridades

Você sabe qual é o seu objetivo? Imóvel, carro, viagem, aposentadoria etc…

Além de, saber organizar seu orçamento na planilha e dar prioridade para o pagamento de dividas, se no caso

você as tiver, saber para o que esta fazendo isso é muito inspirador e com certeza vai diminuir as chances de você

desistir. Chamo isso de meta, além disse, é importante estabelecer o tempo que você dispõe para concluí-la. Sem

prazo fica difícil mensurar se esta no caminho certo, e você pode acabar se frustrando e acabando deixando de

lado o seu projeto. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo.

De uma lado, o planejamento e organização podem deixá-lo mais próximos de suas metas de vida, além de tornar

possível economizar para investir e poupar para momentos de emergência.

É ela que estabelece um padrão de vida realista e condizente com a sua realidade financeira e metas pessoais.

Nome do ebook
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Tenha Auto-controle

o planejamento por si só, não resolve nada, por isso, é preciso colocar em pratica a disciplina de não ficar tentado

a sempre gastar e gastar é ter um controle de si mesmo, mesmo sendo difícil nos dias de hoje onde parece que

tudo o que queremos é consumir cada vez mais.

Nada é mais irritante do que fazer compras por impulso, duvido alguém me dizer que nunca fez alguma compra

por impulso. Se você perceber, as vezes fazemos compras só porque estamos bravos , só porque eu “mereço” ou só

porque qualquer coisa. Brasileiro principalmente tem essa cultura. As vezes não tem o que comer mais esta la

comprando, as vezes tem uma divida enorme, mas esta comprando. Esse tipo de atitude sempre compromete seu

orçamento e prejudica todo o seu esforço para manter a organização e financeira.

Então, exercite seu autocontrole que com o tempo isso vai virando habito e vai inclusive moldando o seu jeito de

consumir as coisas, permitindo que você deixe de lado o supérfluo e uso o seu dinheiro com mais

responsabilidade se tornando inclusive mais racional. É vai por min, quando você chega neste nível, você de

imediato já consegue colher resultados.

PRESERVE E COLHA FRUTOS

Nome do ebook
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PERSEVERE E COLHA FRUTOS
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Tesouro Direto

ola turma, antes de apresentar e dizer um pouco

sobre o que é a plataforma do tesouro direto, eu

preciso dizer a vocês que deixar o seu dinheiro na

poupança é a maneira mais difícil de mudar de vida.

Essa é uma das principais razoes que resolvi

produzir esse curso, pois muitas pessoas não sabem

que existe a possibilidade tao factível e de certa

forma bem simples de se ganhar rendimentos

maiores que a poupança.

A maioria das pessoas ainda acredita que poupança é

um bom negócio, entretanto, mal sabem que a

poupança esta diariamente sendo corroída pela

inflação (aumento contínuo e generalizado dos

preços em uma economia), inflação que também não

levam em consideração na hora de contabilizar os

rendimentos.

Portanto, vou te mostrar agora um das formas mais

seguras de fazer seu dinheiro render bem mais do

que a poupança e que você tenha a possibilidade de

começar a projetar e planejar seu futuro financeiro.

Vamos conhecer o Tesouro Direto.

Nome do ebook
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O que é Tesouro Direto?

É um programa criado em 2002 pelo tesouro nacional (Órgão responsável pela gestão da dívida publica) para permitir

pessoas físicas comprem papéis do governo federal pela internet. Em outras palavras pode-se dizer que você esta

emprestando dinheiro ao governo e com isso por consequência você estará ganhando juros pagos por este empréstimo.

Existem variados títulos públicos, tendo cada um deles características próprias quanto a prazos (vencimentos) e

rentabilidade. Atualmente, quem deseja investir, conta com o serviço Tesouro Direto através do qual é possível comprar

diretamente, pela internet, Títulos Públicos Federais do Tesouro Nacional. As únicas exigências são: ser residente no

Brasil, possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) e estar cadastrado em alguma das instituições financeiras habilitadas a

operar no Tesouro Direto.

Agora, você me pergunta: mas como eu vou emprestar dinheiro ao governo federal se não tenho muito dinheiro para

isso? Digo a você que justamente a plataforma do tesouro direto ganhou popularidade, pois é uma das modalidades de

investimento mais democráticas, permitindo fazer aplicações com valores muito baixos (a partir de 30 reais) e oferece

liquidez diária para todos os papéis.

Imagine que a pouco tempo atrás você nem conhecia a possibilidade de aplicar na plataforma do tesouro direto, nem

mesmo sabia por onde começar e agora entende que é prudente e necessário iniciar seus primeiros investimentos. Além

disso, o tesouro não é restrito a poucas intituicoes financeiras, os investidores podem aplicar por meio de diversos bancos

e corretoras de valores (empresa atuante no sistema financeiro que intermédia a compra e venda de títulos financeiros a

seus clientes).
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Neste curso você vai entender sobre como funciona uma corretora de valores e vai saber passo a passo como

abrir uma conta em uma boa corretora além de, realizar o seu primeiro investimento.

Voltando a plataforma do tesouro direto, ha várias opções de títulos públicos para se investir para perfis

diferentes de investidor, o que vai definir mesmo os seus investimentos são seus objetivos de vida e sua situação

atual. É possível escolher diferentes indexadores (sistema de reajuste de preços), prazos de vencimento e fluxo

de remuneração.
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OPÇÕES DETÍTULOS PÚBLICOS

A escolha de qualquer titulo publico para você comprar segue os mesmos pressupostos de qualquer outro investimento.

Você já sabe quando fez o modulo básico do curso quais são seus principais objetivos e o prazo para atingi-los, entretanto

a grande sacada é alinhar seus objetivos ao titulo publico que mais se assemelha a ele. Sendo assim, você vai saber por

quanto tempo quer deixar o dinheiro investido, o nível de risco que esta disposto a correr. O mais interessante é que a

plataforma do tesouro direto te da várias opções, sendo compostos por trés grupos de títulos publico: títulos prefixados,

pósfixados e híbridos.

PRÉ-FIXADOS

Nos prefixados, no momento da compra você sabe exatamente quanto vai receber de retorno, desde que faca o resgaste

apenas no vencimento do título.
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PÓS-FIXADOS

Já nos papéis pós-fixados, você conhece os critérios de remuneração, mas só saberá o retorno

total do investimento no momento do resgate, uma fez que, os papéis são atrelados a um

indexador que pode variar.

HÍBRIDOS

Por fim, ha os títulos híbridos, que tem parte da remuneração definida no momento da compra

e o restante atrelado a variação da inflação.

Mas fique tranquilo, neste curso em especifico, vamos nos concentrar na aplicação direcionada

para reserva de emergência, onde entendemos e muitos especialistas recomendam antes de

qualquer objetivo seja carro,casa,viagem etc antes de qualquer outro tipo de investimento se

faz necessário criar a sua reserva de emergência onde uma boa opção é o tesouro selic que

também é um título publico do tesouro federal.
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Vantagens do Tesouro Direto x Poupanca

SEGURANÇA

Para que você tenha tranquilidade vou listar as diferenças entre poupança x tesouro selic e te mostrar que a poupança é 

para ser esquecida. 

Vamos lá, a segurança é apontada por muitos como principal razão para investir na caderneta de poupança. No entanto 

essa aplicação oferece um risco de credito (calote do emissor) mais alto do que o tesouro direto. 

Isso porque o tesouro é um titulo de divida do governo federal, ou seja, você esta emprestando dinheiro para o governo, 

que é o melhor de todos os pagadores. No caso da poupança, o risco de crédito é do banco, que sempre vai oferecer 

menos segurança do que o país em relação a pagamentos de dívidas, por maior e mais tradicional que seja a instituição. 

Então sempre que pensar no investimento mais seguro que existe (do ponto de vista de honrar o pagamento da dívida) 

lembre-se do tesouro federal.
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LIQUIDEZ

A maioria das pessoas usam a alta liquidez como

justificativa para investir na poupança, liquidez nada

mais é do que a possibilidade de tirar o dinheiro na hora

que quiserem.

Esta é uma meia verdade pelo seguinte motivo: a

poupança tem data de aniversario. Isso quer dizer que a

aplicação só tem rendimento creditado 30 dias depois do

depósito, e sempre de 30 em 30 dias. Com o tesouro

selic você pode fazer resgastes todos os dias uteis e tera

o rendimento proporcional creditado independente do

prazo que ficou com o dinheiro aplicado, bem mais

atrativo que a poupança.
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SIMPLICIDADE

Você acha que a poupança é simples? Pois lembre-se que ela tem duas regras de rentabilidade: na primeira, quando a selic

for maior do que 8,5% ao ano, a poupança paga 0,5% ao mês mais a TR( Taxa Referencial)

Já quando a selic for igual ou menor do que 8,5%, o rendimento passa a ser 70% da selic mais TR. Isso por si só já é um

grande complicador.

Outro fator é o próprio calculo da TR, uma taxa muito pouco representativa e que tem na sua formula diversas variáveis

complexas.

Já o tesouro selic rende sempre a taxa basica de juros atual. Simples assim, a única coisa que o investidor precisa calcular

é o imposto de renda, que segue a mesma regra das demais aplicações em renda fixa.

O prazo do investimento alíquota de IR até 180 dias

a verdade é que a poupança perde de lavada para o tesouro selic no quesito rentabilidade. O atual retorno da poupança é

de 70% da selic mais a TR, o que neste momento significa 0,37% ao mês ou 4,55% ao ano.

Já o retorno do tesouro selic fica em 0,41% ao mês, ou 5% ao ano, mesmo com o desconto do imposto de renda na

alíquota mais elevada, de 22,5%.
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Conclusão

A falta de valorização da educação financeira é mesmo algo preocupante. Em nosso pais, são poucas as pessoas que se

planejam financeiramente, e a maioria delas não tem noção do papel que a organização financeira pode exercer em suas vidas.

De um lado, o planejamento, o planejamento e organização podem deixá-lo mais próximo de suas metas de vida, além de

tornar possível economizar para investir e poupar para momentos de emergência.

E não pense que existe um perfil de renda para que o planejam neto financeiro seja eficaz, essa é uma ferramenta á disposição

de todos, independente de quanto se recebe.

Em outras palavras, é útil para qualquer pessoa que queria melhorar seus hábitos de consumo e se aproximar de seus objetivos.

Enfim, o planejam neto financeiro é a chave para evitar que seu saldo fique no vermelho, mês após mês, aproximando você da

realização de seus sonhos.

E lembre-se uma boa organização financeira envolve a criação de um fundo de emergência, bem como a aplicação em

investimentos. Afinal, o seu dinheiro pode e deve trabalhar para você.
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Dicas rápidas:

. Gaste menos do que ganha

. Evite ficar no vermelho

. Reserva de emergência

. Antes de comprar questione sobre a necessidade

Este é o seu grande desafio: mudar a sua mentalidade e

assim como eu, alcançar conquistas tremendas em sua

vida.

Mudar nossa visão sobre o dinheiro é o primeiro passo para

que ele comece a entrar na nossa vida. Toda realização no

plano físico, começa com seu equivalente psicológico. Se

você espera ter mais dinheiro em sua vida, precisa ter uma

visão mais positiva sobre dinheiro e riqueza, tudo

pensando nos benefícios que ele proporcionara para você.

Mude seu pensamento e tera dado o primeiro passo para

sua historia financeira!

Nos vemos em outra oportunidade, sucesso!
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Utilize a fonte Corbel 31 
com Negrito para os Títulos 
Principais 
(recomendado o uso da cor da capa nos títulos principais)

A fonte Corbel 19 com Negrito para Títulos 2 
(subtítulos)

Para títulos com menor importância, utilize a fonte 
Corbel 16 sem negrito
(Títulos com menos importância que os subtítulos)

Cambria 12 é a fonte utilizada para texto corrido.

Todos os layouts utilizados aqui estão presentes como slides mestres e 
prontos para virarem um ebook novo em folha :D, ao final da edição do 
seu ebook, lembre-se de salvá-lo como .PDF para então fazer a 
distribuição.
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