
Qual é a sua situação
financeira atual?

Se você nunca cuidou das 
suas finanças, não é um 
gerador de improbabilidade 
infinita que vai te ajudar a 
mudar sua situação atual.

Antes de definir seu 
planejamento financeiro 
estabeleça duas coisas: 
onde você está agora e 
onde você deseja chegar.  
Com isso em mente, será 
mais fácil para você 
entender o que terá que 
fazer para alcançar seus 
objetivos.

Trabalhe nos seus objetivos
Os objetivos devem ser pequenos e 
possíveis para serem alcançados. Quando 
se trata de finanças pessoais, reduza os 
grandes objetivos em pedaços pequenos e 
gerenciáveis.

Utilize a tecnologia ao seu favor

A diferença entre alcançar metas e 
simplesmente empurrar a vida com a 
barriga se resume às ferramentas que você 
usa ao longo do caminho. A melhor 
ferramenta que você tem à sua disposição é 
um software de qualidade, como o Mobills.

Até mais e obrigado pelos peixes!

Ah não, isso de novo - Cuidado
com seu estilo de vida

Avalie bem suas necessidades, você 
não precisa impressionar ninguém, 
viva sua vida conforme seus padrões e 
tenha coisas que te fazem feliz, não é 
preciso muito para isso.

O Guia Financeiro das Galáxias
Não entre em pânico, em caso de viagens interestelares pegue uma toalha

e nesse dia do orgulho nerd venha conferir nosso Guia Financeiro das Galáxias.

Criando um orçamento mensal

Seu primeiro passo para tomar o 
controle de suas finanças é criar e 
manter um orçamento mensal. Você 
pode fazer isso a partir do seu com-
putador ou como nós recomenda-
mos, através de um aplicativo.

Pagar suas dívidas não é tão ruim
quanto a poesia Vogon

O ideal é que você comece o quanto antes a 
pagar suas dívidas, se elas não são altas e você 
consegue pagar sem atrasos, você pode sim, 
criar um fundo de emergência antes de 
priorizar essas dívidas.

Configure uma Poupança e
um fundo de emergência

Economize até acumular pelo 
menos três meses de despesas para 
cobrir uma emergência financeira. 
Quando tiver um fundo de 
emergência completo, você está 
pronto para começar a se 
concentrar em outras metas 
financeiras.


