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IN T RO DUÇ ÃO

Educação
Financeira
Um planejamento financeiro tem como principal meta
prover uma melhor qualidade de vida sempre de acordo
com os objetivos definidos. Através de sua utilização
poderá monitorar seu orçamento direcionando o
dinheiro em gastos supérfluos para o consumo de bens
ou serviços que lhe trarão melhores benefícios no
presente e no seu futuro. Com ênfase no crescimento
consistente de seu patrimonio esse planejamento fará
com que se liberte do endividamento e que seus frutos
possam lhe conferir um sustento para que possa
consumir de forma duradoura sem ter que recorrer a
juros exorbitantes.
Ele também é responsável pelo estreitamento familiar,
pois faz com que a família reflita sobre os principais

A O S EU A LC AN C E

R E SE N H A V I RT U A L

objetivos e sonhos em uma reunião que hoje é muito
difícil de realizar por conta da correria do dia a dia. Fará
com que não caia na armadilha da infidelidade
financeira que assola muitos casais exatamen- te por
não compartilhar seus planos. Entre algumas das
mentiras financeiras mais comuns, está em esconder
uma compra do conjuge afirmando que algo novo foi
obtido há muito tempo ou alegando que ela foi feita em
uma liquidação. Essas pequenas mentirinhas podem
ocasionar um rombo no orçamento e desencadear uma
série de discussões. Um otimo relacionamento do casal
depende, entre outras coisas, de uma conversa franca e
constante sobre dinheiro, evitando diversas situações
de conflito entre ambos.
O planejamento financeiro é muito importante para poder manter o controle de sua vida financeira, porém
como todo planejamento o mesmo é passível de sofrer
alteração ao longo do trajeto. Um gasto que era
frequente pode deixar de ser, ocasionando uma sobra
no orçamento, assim como pode ocorrer algum
imprevisto e ter que encaixar um novo gasto no orçamento. O importante é não alterar o planejamento por
qualquer motivo futil, mesmo com as adversidades que
pode aparecer no caminho, tem que ser enfrentada
individualmente ou com o auxílio dos membros da
família pensando exatamente nos benefícios que essa
atitude irá lhe proporcionar para que atinja os objetivos
propostos.
E de suma importancia que dê o exemplo entre os
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componentes da família. Não adianta solicitar a
colaboração para economizar dinheiro se não está
efetuando. Organize com a família para não exagerar
com gastos em datas comemorativas. Utilizem a
criatividade com passeios e presentes simples, mas não
deixem de comemorar as conquistas realizadas
aproveitando para explicar que so obtiveram sucesso
graças ao planejamento e colabo- ração de todos. Pode
ter certeza que estas conquistas trarão mais realizações
e permanecerão nas lembranças do que o simples
consumo imediato de um produto ou consumo qualquer
Mantenha a disciplina de separar uma verba para consti
tuir a reserva de emergência e posteriormente para os
investi- mentos. Essa atitude irá acelerar tal valor
investido recuperando o tempo perdido em relação ao
que falta para sua aposentadoria. Independente da
idade que possui hoje, sempre é possível iniciar uma
carteira de investimento para alcançar uma melhor
qualidade de vida no futuro e não ficar tão dependente
dos benefícios pagos pelo governo. Inscreva-se em
cursos de finanças pessoais e ou leia sobre o assunto.
Você descobrirá o quão simples e gratifi- cante será
entender sobre esse tema e poderá compartilhar seus
conhecimentos com amigos e familiares.
Vamos acompanhar um relato sobre a importancia da
utilização do planejamento financeiro e o resultado
obtido apos a sua aplicação:

A O S EU A LC AN C E

R E SE N H A V I RT U A L

livro poderia mudar uma vida ou um comportamento,
eu simplesmente achava isso impossível.
Meu nome é Yara e tenho 28 anos, em 2011 um colega
de trabalho começou a me fazer algumas perguntas
sobre finanças, Educação Financeira, e ainda se eu
conhecia o conceito de Planejamento Financeiro, diante
da minha negativa, ele foi me explicando, e começamos
conversando sobre gastos e poupança, até que comecei
a me interessar verdadeiramente pelo assunto. Foi
quando ele me emprestou o primeiro livro que li
relacionado à Educação Financeira: Pai Rico, Pai Pobre
de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter.
A partir deste momento a minha mente tornou-se
receptiva ao aprendizado de uma área que era
totalmente desconhecida para mim. Fizemos algumas
discussões sobre o livro e eu ainda não conseguia
“encaixar” aquilo na minha vida e nestas conversas
cheguei à conclusão de que existe uma receita genérica
para o sucesso financeiro para todos, mas há de se
fazer adaptações para cada pessoa, cada família e ainda
cada contexto.
Um dia, este amigo envioume por e-mail um modelo de
pla- nilha para controle de gastos que ele mesmo usava
para eu experimentasse. No começo resisti, “enrolei”
um mês ou mais pra começar a por em prática o que
nos discutíamos, eu dizia que não havia gastos a serem
cortados e que o problema era que eu ganhava pouco.

Quando ouvia dizer que um conselho ou uma dica de
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Quando tomei a decisão de usar a planilha, foi aí que
tudo começou a mudar, depois de dois meses anotando
TUDO de o que eu gastava, com a ajuda do meu amigo
comecei a analisar os gastos e qual não foi minha
surpresa ao perceber que eu perdia muito dinheiro com
supérfluos na perfumaria e taxas bancárias, por
exemplo. Quando comecei a eliminar esses gastos,
começou a sobrar dinheiro e minha poupança aos
poucos foi aumentando.
Hoje
dois
anos
depois,
consegui
quitar
um
Financiamento Estudantil, quatro anos antes do prazo,
consegui dar entrada em um apartamento e tenho
poupança. O mais incrível é que fiz isso, sem deixar de
viajar, ir ao cinema ou comprar o que quero. Detalhe:
meu salário nesse tempo aumentou somente cerca de
10%.
A planilha me ajudou a perceber o que é importante e o
que é desnecessário. Aos poucos fui aprendendo a fazer
escolhas conscientes na minha vida financeira.
Deixando bem claro, que a planilha hoje faz parte da
minha rotina, tornou-se um hábito tanto quanto
verificar e-mail ou celular, por exemplo.

A O S EU A LC AN C E

R E SE N H A V I RT U A L

Um exemplo de que podemos conquistar qualquer objetivo independente de qual situação estejamos passando
no atual momento bastando ter foco e disciplina no que
é prioritário em nossa vida. Aplicando o planejamento
pessoal com a utilização da planilha financeira como
apresentado pela Yara, não é necessário privar o
consumo,
pois
a
mesma
continuou
viajando,
frequentando o cinema. O que ela percebeu foi o
quanto de dinheiro ela perdia em gastos supérfluos e
que apos identificá-los pode fazer escolhas conscientes
e inteligentes que mudaria sua vida financeira para
sempre.
Através deste relato podemos entender a importancia
de bons livros no processo de educação financeira. Com
o estudo, dedicação e implementação de alguns
conceitos dos memos, você poderá conquistar qualquer
sonho que deseja.
Boa leitura!!!

Posso afirmar que um conselho dado de bom grado +
disciplina + conhecimento em finanças pessoais, fez
toda a diferença na minha vida financeira. Nunca
poderei deixar de agradecer ao meu amigo Cleiton por
compartilhar seu valioso conhecimento comigo, isso
mudou tudo e para muito melhor.
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como organizar sua vida através de um orçamento utilizando o método
P.R.O.F (Programa de Reeducação e Orientação Financeira), técnica testada
e comprovada utilizado pelo autor nas consultas de seus clientes
12 MESES PARA ENRIQUECER O PLANO DA VIRAD A

particulares.
Em 12 meses para enriquecer há um exemplo para a aquisição de um
imóvel: Num financiamento de imóvel de longo prazo, voce pagaria
praticamente duas vezes o valor da compra, sendo como resultado uma
péssima dívida. O autor ensina uma forma de pagar apenas 30% do valor do
bem, deixando que o restante do valor seja pago por ganhos em aplicações
financeiras.
Tendo atuado como consultor financeiro nos últimos 20 anos, Marcos
Silvestre apresenta exemplos práticos e estratégia arrojada tanto para
pessoas que apresentam um histórico de endividamento, sendo uma das

Título: 12 Meses para Enriquecer O Plano da Virada

estratégias ensinar as pessoas a montar seu orçamento pessoal e familiar,

Autor: Marcos Silvestre

como para aqueles que já possuem uma estabilidade financeira e pretende

Editora: Lua de Papel

aumentar seu leque de investimentos. Marcos Silvestre propõe que o leitor

Páginas: 288

siga três hábitos saudáveis com relação ao dinheiro.
- Dívidas mais prudentes

Resenha:
O autor Marcos Silvestre no livro 12 Meses para Enriquecer O Plano da

- Gastos mais econômicos

Virada, elabora um plano rumo à independência financeira, como o próprio
nome diz em 12 meses, para que você possa deixar de ser refém de

- Investimentos mais dinâmicos

imprevistos, dívidas, juros e aproveitar melhor seus recursos financeiros. O
título do livro, a principio soa como aqueles bordões de enriquecimento
instantâneo, mas ao ler o livro podemos verificar que se trata de métodos

O principal objetivo do livro 12 Meses para Enriquecer O plano da Virada

reais que pode e deve ser seguido por qualquer pessoal que quer ser

está na implementação do método proposto, com as técnicas apresentadas o

financeiramente independente.

leitor irá livrar-se das dívidas e evitará cair nas armadilhas financeiras. O livro
acompanha um CD contendo material de apoio para auxiliá-lo nesta

“Ninguém consegue dobrar sua fonte de renda da noite para o dia, mas é

caminhada.

possível dobrar seu poder de compra e consumo mais rapidamente do que
você imagina. Para isso, terá que dominar as técnicas da multiplicação do
dinheiro”
De forma simples e objetiva o livro ensina sobre planejamento financeiro,
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“Eu vim para que tenham a vida e a tenham com mais abundância”.

João 10:10
O autor cita diversas passagens bíblicas e orações mostrando o quão
poderoso é o estilo de vida das pessoas que acreditaram e implementaram
1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER

tais princípios em suas vidas. Há muitos relatos de homens e mulheres que
ficaram ricos através da utilização das leis mentais e espirituais pertencentes
aos mais diferentes credos e religiões
“Se podes crer, tudo é possível ao que crê”.

Marcos 9:23
Principais tópicos deste livro:
- Como a renda anual de um vendedor passou de 5.000 para
50.000 dólares.
Título: 1001 maneiras de enriquecer
Autor: Joseph Murphy

- Como numerosas pessoas usam uma fórmula mágica de pagar

Editora: Nova Era

contas com resultados maravilhosos.

Páginas: 153
- Como um
Resenha:

homem de negócios em Los Angeles aplicou uma

fórmula de um milhão de dólares, saindo então do “buraco” para
controlar uma cadeia de lojas do valor de muitos milhões.

Relatando diversos exemplos de homens e mulheres que ganharam fortuna
aplicando as leis mentais e espirituais retratadas por Dr. Murphy, o livro 1001

- Como um carpinteiro, que vivia de biscates, transformou-se em

maneiras de enriquecer comprova que, independente da posição social ou

um construtor de arranha-céus e acumulou uma grande fortuna.

econômica, o sucesso financeiro é conseqüência da atitude positiva e da
utilização adequada do poder da mente. 1001 maneiras de enriquecer reúne

-

Como

métodos que podem ser aplicados por todas as pessoas que almejam obter

específicas para conquistar a riqueza, passando então a progredir

a riqueza e a prosperidade que a vida lhes reserva.

rapidamente em todos os setores.

O livro 1001 maneiras de enriquecer propõe para deixarmos de utilizar o

-

pensamento negativo, sentimentos prejudiciais como inveja, avareza e

paupérrimo

indicando ser estes os maiores causadores da pobreza. Cita para utilizarmos

atualmente

em nossas vidas diversas virtudes como a gratidão e a fé, com isso, poderá

proporciona orientação para se obter a riqueza.

A

um

história

homem

fascinante

transmitiu
é

que

um

a

famoso

estava

e

falido

sensacional

idéia

de

cirurgião,

aplicou

de

riqueza
e

como

as

como
a

seu
essa

três

um

etapas

mineiro

filho,
sua

que

história

ser possível alcançar prosperidade e riqueza.
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- Como o senhor Tyng aplicou os velhos ensinamentos da Verdade
e formou uma empresa de muitos milhões de dólares, tirando da
Bíblia a fórmula para ficar rico e demonstrando que ela funciona.
- Como poetas, escritores, artistas, cientistas e homens de negócio
obtiveram riqueza no tesouro infinito

que

existe

no íntimo deles

próprios.
- Como um menino de dez anos constantemente recebe presentes
em dinheiro em todos os lugares que vai.
-

Como

ficar

rico

com

o

conhecimento

das

leis

mentais

e

espirituais, adquirindo consciência de que, a partir de então, todas
as boas coisas tangíveis da vida estarão à sua disposição.
Esse princípios podem ser utilizado em todos os segmentos de sua vida lhe
proporcionando grande enriquecimento material e espiritual.
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frugalidade levada por esse gênio de Omaha.
A autora desenvolveu um conteúdo com uma leitora leve, que detalha cada
movimento
A BOLA DE NEVE

feito

por

Warren

Buffett

no

mercado,

seus

primeiros

investimentos, sua insistência para poder aprender com um dos gênios de
Investimentos Benjamin Graham precursor da estratégia buy and hold
(comprar ações e mantê-las por um longo tempo) e autor do famoso livro O
Investidor Inteligente. Warrent Buffett ao longo desses anos sempre
permaneceu com uma conduta ética e disciplinada, tratando investidores
como sócios.
“A vida é uma bola de neve. O importante é encontrar neve úmida e uma
colina bem longa.”.
Warren Buffett

Título: A Boda de Neve
Autor: Alice Schroeder
Editora: Sextante
Páginas: 960

Seguindo os ensinamentos e experiências obtida com Benjamim Graham e
adicionando sua própria analise sobre investimentos, Warren Buffett ao longo
de mais de 60 anos obteve uma grande fortuna identificando valor onde
ninguém mais via e aproveitando-se do momentos de crise, enxergando

Resenha:

como oportunidade, investia ao máximo enquanto grande parte dos

Este livro fala sobre a biografia do maior investidor do mundo Warren Buffett,

investidores recuava.

e por conseqüência, figura sempre na lista dos homens mais rico do planeta.
Sua história foi contada pela escritora americana Alice Schroeder, que teve

Uma importante lição de vida seguida por Warren Buffett que podemos

contato com o próprio Warren Buffett e a seus amigos mais próximos. A

extrair com um grande significado está na “frugalidade“, estilo de vida

autora se aprofundou nos mínimos detalhes sobre a vida dessa lenda viva

simples, sem enormes quantidades de bens materiais que são perseguido

por conta da fortuna que construiu, mantendo sobretudo suas convicções,

pela grande maioria da sociedade, acreditando ser a verdadeira riqueza. A

ideias e valores.

frugalidade foi muito estudada no livro O milionário mora ao lado do
autor Tomas Stanley e William Danko.

O livro retrata a vida de Buffett desde sua infância, mostrando sua obstinação
e perseverança que foram se tornando cada vez mais excelente ao longo do

O livro A Bola de Nove detalha os fatos surpreendentes da vida de Buffett,

tempo. Desde aos seis anos, Buffett procurava obter lucro vendendo

mostrando seu profundo conhecimento e instinto empresarial a sua enorme

chicletes e, aos sete anos pediu de presente um livro sobre mercado de

capacidade de fazer amigos Sua trajetória é uma verdadeira aula de

ações, visitando a bolsa de valores aos dez anos e efetuando a primeira

negócios, com ensinamentos valiosos que podem inspirar muitas pessoas a

compra de ações aos onze anos de idade. Schroeder nos mostra a vida de

perseguirem seus objetivos com muito afinco.
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A maior chave está na fé, no pensamento positivo para se chegar ao
sucesso, o autor ensina como criar imagens prósperas em sua mente que
manifestarão resultados magníficos em sua vida. A lei da atração e porque
pessoas atraem resultados negativos enquanto outras atraem resultados
A CIÊNCIA DE FICAR RICO

positivos.
Mudando ou não de profissão, suas ações no presente devem ser aquelas
que pertencem ao negócio em que você está engajado agora. Você pode
entrar no negócio que você quer, fazendo uso construtivo do negócio em que
você está estabelecido, fazendo seu trabalho diário de uma certa maneira
Prosperidade é o que todos os homens e todas as mulheres estão
procurando; é o impulso da inteligência amorfa dentro deles por uma
expressão mais plena. O desejo de prosperar é inerente em toda a natureza;
é o impulso fundamental do universo.
Wallace detalha que não basta somente o desejo de se tornar rico, mas o

Título: A Ciência de Ficar Rico

quanto é importante organizar tais pensamentos e como coloca-los em

Autor: Wattles, Wallace D.

prática. Ilustra que de fato tudo no universo opera por leis universais,

Editora: Best Seller

portanto, se você jogar alguma coisa no ar ela vai voltar e cair no chão

Páginas: 107

devido a lei da gravidade. Se cada coisa funciona com a lei, então temos que

Onde obter (Gratuito): A Ciência de ficar Rico

respeitar as leis universais em nossa vida.

Resenha:
A Ciência de Ficar Rico. Será que existe uma fórmula científica para ficar
rico? Livro publicado em 1910 com conceito atual, ensina a transformar
pensamento em ação. Destinados àqueles que até o presente momento
ainda

não

possuem

tempo

nem

oportunidades

para

adquirir

o

“…Tudo o que vive tem um direito inalienável de todo o desenvolvimento que

é capaz de alcançar. O direito do homem à vida é o direito de ter o uso livre e
irrestrito de todas as coisas que possam ser necessárias para o seu pleno
desdobramento mental, espiritual e físico; ou, em outras palavras, o seu
direito de ser rico. “

enriquecimento. O autor passou sua vida estudando e colocando em prática
tais princípios descritos no livro, esses princípios estimulam a geração de
riqueza e prosperidade na vida de quem propõe a seguir.
Wallace estudou a vida de quinhentas pessoas mais bem sucedidas para
publicar tal obra. E através desses estudos ele descobriu a fórmula que você

A Ciência de Ficar Rico é livro indispensável, onde aprendemos a agregar
valor em tudo o que fazemos, elenca a importância da gratidão e criando
uma

concepção

para

quem

deseja

adquirir

riqueza

e

obter

sua

independência financeira.

pode utilizar para alcançar o mesmo sucesso obtido pelas pessoas de seu
estudo. Qualquer um poderá fazê-lo, para isso basta aplicar o conhecimento
e ter o desejo de efetuar os exercícios contidos no livro.
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que as simples conquistas da vida como ter família, amigos, pode nos trazer
muito mais felicidade do que imaginamos em comparação com a aquisição
de bens de consumo que na verdade não passa de status.
A ARVORE DO DINHEIRO

“Meu objetivo neste trabalho é demonstrar que economizar não é, de forma

alguma eliminar o supérfluo, pois em larga medida, é ele que traz o sabor a
vida. Gostaria de ajudá-lo a poupar o que é desperdiçado. Por que
desperdício, entendo o dinheiro gasto que não traz melhoria a sua qualidade
de vida…”
O autor nos mostra a importância do orçamento financeiro, para que as
pessoas possam utilizar o planejamento a favor da conquista de seus
objetivos,

indicando

as

principais

características

e

alternativas

de

investimentos, desde a caderneta de poupança, passando por Tesouro Direto
Título: A Árvore do Dinheiro
Autor: Jurandir Sell Macedo Jr.
Editora: Campus
Páginas: 216

até o investimento em renda variável, onde detalha o mercado de ações,
auxiliando na escolha da corretora de valores e sobre como utilizar o
sistema de home broker (compra e venda de ações efetuadas pelo investidor
em sua própria casa).
Como demonstrado pelo próprio autor na capa do livro, as pessoas devem

Resenha:
O livro A Árvore do Dinheiro é de autoria de Jurandir Sell Macedo Junior e faz
parte da coleção Expo Money, que possui a finalidade de expandir a
educação financeira, investimentos, carreira e empreendedorismo. A Árvore
do dinheiro trata sobre planejamento financeiro, listando diversas opções e
meios de investimentos para que o leitor tenha o sucesso de obter a
independência financeira.
Jurandir Macedo utiliza de sua vasta experiência de mais de 25 anos no
mercado financeiro, onde ministrava aulas, cursos, seminários e palestras. O
autor também possui um profundo conhecimento na área por conta dos
diversas certificações em investimentos e por ter efetuado doutorado e

plantar aos poucos o seu dinheiro ganho, seguindo a regra gaste menos do
que ganha para poder colher muitos frutos no futuro de sua árvore do
dinheiro. Muitas pessoas aprenderão como cultivar a árvore do dinheiro
enquanto esperam para que seus frutos amadureçam. Sempre em busca da
felicidade que esses frutos irão lhe proporcionar no futuro.
Esse livro foi feito tanto para aqueles que já possuem uma estabilidade
financeira, quanto para aqueles que ainda estão tentando sair do excesso de
endividamento, pois esta jornada apresenta alguns passos simples para
organizar suas finanças pessoais. Aprenderá que mesmo não ganhando uma
grande quantia poderá proporcionar a sua árvore um crescimento de forma
consistente.

mestrado pelas melhores instituições do Brasil
O livro inicia com o questionamento do que é realmente ser feliz, mostrando
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Com informações e dicas testadas com dados estatísticos baseados em
estudos cientifico e acadêmico, o autor mostra a importância e os ganhos
obtidos através do rebalanceamento da carteira, colocando-a praticamente
em piloto automático ao invés da alta freqüência de rotatividade de
ALOCAÇÃO DE ATIVOS

investimentos

realizada

pela

maioria.

Nos

apresenta

os

aspectos

psicológicos que algumas vezes acometem os investidores a cometerem
erros em suas decisões, e como esse método utilizando percentuais para
cada investimento poderá livrá-lo de estratégias errôneas.
Henrique carvalho detalha sobre a importância da diversificação de
investimentos dentro de uma mesma categoria. Como por exemplo: dentre
os diversos títulos públicos existente há modalidades com taxas pré e pósfixada e com diferentes datas de vencimento. Sobre a aplicação em fundos
de índices (ETFs) e os fundos imobiliários de diversos setores (logístico,
Título: Alocação de Ativos

comercial, shoppings, hospitais etc.).

Autor: Henrique Carvalho
Páginas: 307
Onde obter: Alocação de Ativos
Resenha:

Esta obra também acompanhada de um ótimo material bônus, diversas

O livro Alocação de Ativos do autor Henrique Carvalho fundador do ótimo

planilhas que o ajudarão a aplicar o conceito abordado em sua carteira de

blog HC Investimentos, é uma obra de rara qualidade para o mercado

investimentos. Se você leitor está em dúvida sobre seus investimentos ou

brasileiro sobre esse tema, já que o maior conteúdo sobre esse editorial

não está alcançando tendo uma boa rentabilidade com o mesmo, não deixe

pertencente à língua inglesa.

de adquirir essa excelente obra, pois após a leitura você ira rever sua forma

A obra é de uma qualidade primorosa, assim como todo o conteúdo

de investir.

abordado pelo Henrique, que mostra os benefícios da alocação de ativos
para o longo prazo, tratando sobre assuntos como:- Maior diversificação nos

O autor disponibiliza o primeiro capitulo para apreciação através desta

investimentos.- Baixo custo nas operações realizadas.- Disciplina.- Vender

link:Amostra Ebook

na alta e comprar na baixa.- Tranqüilidade com seus investimentos.
É um método pouco divulgado e explorado pelos investidores, mas que
poderia ser utilizado por muitas pessoas que alegam não possuir tempo para
administrar seu patrimônio e o entrega na confiança de muitos operadores de
mercado que muitas vezes só pensam no cumprimento de suas metas e nos
benefícios que o investimento trará para a instituição da qual é remunerado.
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grande maioria das pessoas acabam se tornando “medias“, por isso a
utilização da alavancagem como principal forma do enriquecimento.
Neste livro Kiyosaki explica o pode da alavancagem para poder se aposentar
APOSENTADO JOVEM E RICO

jovem e ter mais tempo para se dedicar a ficar rico. O autor faz a seguinte
observação:
“A pessoa que trabalha duro, poupa dinheiro e se mantém sem dívidas fica

financeiramente para trás de alguém que foi treinado para utilizar a dívida
como alavancagem financeira”
Uma definição da alavancagem utilizada pelo autor diz que é a capacidade
de fazer mais com menos, sendo que o Pai Rico a definiu como: “ A
alavancagem é a capacidade de fazer mais e mais com menos e menos“.
Sendo que os ricos sempre continuam utilizando mais alavancagem,
Título: Aposentado Jovem e Rico
Autor: Robert T. Kiyosaki
Co-Autora: Sharon L. Lechter
Editora: Campus
Páginas: 360

enquanto os pobres e a classe média deixam de utilizá-la. Um desses
exemplos é que a classe média busca uma boa educação para conseguir um
bom emprego e os ricos buscam a educação financeira para fazer seu
patrimônio financeiro crescer mais e mais.
Outra grande diferença entre a classe média e os ricos é que eles não

Resenha:
O livro Aposentado Jovem e Rico escrito por Robert Kiyosaki, é a
continuação da série Pai Rico Pai Pobre onde o autor reforça que a forma de
pensar e a atitude é que faz a diferença entre ser rico e pobre, e nesta obra
explica a importância da alavancagem para obter o enriquecimento.Grande
parte das pessoas utiliza um plano para ser pobre e não rico, possuem o
pensamento de que quando se aposentar sua renda irá diminuir. Planejam
trabalhar duro em um emprego seguro acreditando que ter um negócio
próprio é arriscado.
Já os ricos possuem o pensamento inverso, acredita que ter um emprego e
uma única fonte de renda é bem mais arriscado do que ter um negócio. Com
o negócio próprio os ricos podem ter diferentes fontes de renda garantindo
segurança caso perca uma delas. Sem desenvolver esse conhecimento, a

pensam de modo diferente, na verdade eles pensam o oposto. Como muitas
vezes a classe média pensa que investir é arriscado, trabalham duro
poupando dinheiro e acreditam que comprar e acumular produtos de
promoções são um ótimo investimento, enquanto os ricos gostam de
acumular imóveis, ações e outros tipos de investimentos. “Eles fazem as
mesmas coisas, mas de uma maneira diferente“.
Pensamento Oposto
A Classe Média
Segurança no emprego
Uma casa grande
Poupar dinheiro

Os Ricos
Construir um negócio
Apartamento
Investir dinheiro
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Os ricos são generosos

Muitas pessoas vivem de endividamento, mas de forma errônea pagando
altas taxas de juros bancários para manter seu padrão de vida, outras não
querem nem saber o que é dívida. Neste livro o autor explica como utilizar a
dívida (alavancagem) de forma inteligente para que você possa obter mais
rápido sua independência financeira
O autor nós mostra que é possível se aposentar jovem e rico, bastando ter
dedicação e perseverança para conquistar tal objetivo.
“Comece a se ver em um mundo ou realidade onde você nunca mais

precisará de um contracheque ou de um trabalho novamente. Isso não quer
dizer que nunca mais irá trabalhar, e sim que você irá parar de ser tão
necessitado financeiramente ou mesmo desesperado, vendendo sua vida
preciosa por alguns reais, vivendo com medo de perder seu emprego”

E du c açã o Fin anc ei ra

● 17

Thank You for previewing this eBook
You can read the full version of this eBook in different formats:
 HTML (Free /Available to everyone)
 PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can
access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
 Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)
To download this full book, simply select the format you desire below

