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Olá! Este e-book é um PDF interativo. Isso quer dizer que aqui, além do texto, você também vai encontrar 

links, botões e um índice clicável. 

Os botões no canto esquerdo superior de todas as páginas servem para compartilhar o e-Book em suas 

redes sociais favoritas. Se você gostar do conteúdo, fique à vontade para compartilhar o material com seus 

amigos. :)

Na parte inferior, temos um botão que leva você, automaticamente, de volta ao sumário. No sumário você 

pode clicar em cada capítulo e ir diretamente para a parte do livro que quer ler. Caso seu leitor de PDFs 

tenha uma área de “Table of Contents”, lá é mais um lugar por onde você pode navegar pelo conteúdo 

deste livro. 

Como última dica, saiba que quando o texto estiver assim, quer dizer que ele é um link para uma página 

externa que vai ajudar você a aprofundar o conteúdo. Sinta-se à vontade para clicá-lo! 

Esperamos que essas funções te ajudem na leitura do texto. 

Boa leitura!

DICAS PARA A LEITURA DESTE E-BOOK
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REDE GRATUITA DE EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Este e-book faz parte do que podemos chamar de uma rede gratuita de Educação 

Financeira.

São 5 ferramentas criadas exclusivamente com o objetivo de levar conteúdo 

de qualidade para os brasileiros que estejam buscando aumentar seus 

conhecimentos e consequentemente, melhorar suas condições financeiras.  

Confira quais logo abaixo:

• Aplicativo de controle financeiro Mobills

• Blog Mobills

• Canal do Mobills no Youtube

• Instagram Mobills Edu

• Materiais ricos do Mobills
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INTRODUÇÃO
Para manter suas finanças em dia, é necessário mais do que uma rotina de pagamento de contas. 
 

Um planejamento financeiro pessoal é imprescindível para que você atinja seus objetivos de consumo, 
realize seus sonhos e garanta um futuro tranquilo para você e sua família. 

Mas o que é exatamente um planejamento financeiro? 

Como colocar isso em prática?

Quais são seus benefícios e as melhores estratégias para fazer seu próprio planejamento? 

São essas e outras perguntas que este e-book pretende responder.

Além disso, vou te mostrar um passo a passo detalhado para que você possa criar agora mesmo o seu 
planejamento, o app ideal para te ajudar nessa tarefa e dicas de livros sobre o assunto.

A verdade que ninguém te conta é que melhorar as finanças pessoais não é “algo de outro mundo”, mas 
você deve sempre tentar aprimorar seus hábitos financeiros.

Por isso, é fundamental que você leia e aprenda constantemente sobre dinheiro, seja disciplinado no 
controle dos seus gastos e se preocupe em analisar/revisar periodicamente seu orçamento e objetivos 
financeiros.

Tente pôr em prática os passos mostrados neste e-book e, com certeza, sua vida financeira irá melhorar.



O QUE É PLANEJAMENTO FINANCEIRO?

?

?

$

$



7VOLTAR AO SUMÁRIO

O QUE É PLANEJAMENTO FINANCEIRO?

 Planejar é um ato composto basicamente por 

3 etapas: definir metas, traçar estratégias e gerar 
feedbacks para melhorar o processo.

 O conceito de planejamento financeiro, por 
sua vez, não está muito longe do supracitado. Ele 
pressupõe capacidade de organização para lidar com 
o seu dinheiro. A ideia principal é que você antecipe 
situações que possam comprometer suas finanças 
e desenvolva estratégias para o atingimento de suas 
metas financeiras.

 Ademais, o  planejamento  financeiro deve 
envolver também um processo permanente de 
retroalimentação para constante melhoramento do 
plano inicial. Ou seja, você deve sempre analisar o que 
deu certo e o que deu errado no seu planejamento 

e fazer os ajustes de acordo com os seus objetivos 
financeiros.

 Assim, o alicerce de um planejamento financeiro 
bem feito são informações precisas (a partir de seus 
hábitos de consumo) que irão servir de base para as 
projeções de possíveis cenários da sua vida financeira.
Nesse sentido, um  plano  financeiro  deve  sempre  

começar  com  algumas  perguntas pessoais. 

Por exemplo:
• O que você pretende alcançar nos próximos 5, 10, 

20 anos?

• Quais são as coisas mais importantes na sua vida?

• Que atividades te deixam feliz?

• Quais valores você mais estima?

 Estas perguntas têm o intuito de fazer você re-

fletir sobre a sua vida, metas e prioridades. Sem uma 
compreensão clara dessas coisas, é impossível cri-
ar um plano financeiro compatível com suas neces-

sidades. Você pode estar se perguntando, mas e a 
minha condição financeira?

 Bem, isso é parte do processo, porém, não é o 
que mais importa. 

 Seus recursos são os meios pelos quais você 
atinge suas metas. Você deve definir suas metas 
antes de se preocupar com dinheiro.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO? 

 Planejamento é crucial em qualquer área da 
vida, quem nunca ouviu aquela célebre frase de 
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Sêneca: “Para quem não sabe para onde vai, qualquer 
caminho serve”?

 Então, é justamente por isso que um 
planejamento financeiro é importante, você quer 
estar no controle de suas finanças ou quer que elas 

sigam qualquer caminho?

 Quando não se tem controle das finanças, 
o caminho tomado por elas geralmente é o do 
endividamento e muitos se perguntam como se 
afundaram tão rápido nas contas.

 A resposta é simples, falta de planejamento!
Ignorar sua situação financeira é o pior erro que 
se pode cometer, pois isso não fará os problemas 
desapareceram, apenas os fará se multiplicarem.

 Sem um planejamento eficiente, há apenas 
duas opções para suas finanças: ou você gasta tudo 
que ganha ou, pior ainda, gasta mais do que ganha e 
fica endividado.

 Outro ponto sensível advém desse diagnóstico, 
isto é, sem um planejamento financeiro bem 
elaborado, seu futuro estará comprometido, uma vez 

que ele não está sendo programado com o cuidado 
necessário.

O QUE É PLANEJAMENTO FINANCEIRO?



ENTENDA COMO UM PLANO FINANCEIRO 
PODE AJUDAR VOCÊ
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 Um plano financeiro auxiliará você a criar uma 
trilha para acompanhar suas metas. 

 Também ajuda a manter o foco na forma que 
você administra o seu dinheiro e seu tempo para 
atingir suas metas financeiras, permitindo assim que 
você faça o que deseja da sua vida.

 Uma parte importante de seu plano financeiro 
é ter um orçamento. 

 O seu orçamento lhe permite planejar como e 
quando você quer gastar seu dinheiro. Torna mais fácil 
encontrar meios de guardar seu dinheiro e ganhar 
dinheiro extra para sair de dívidas.

 Enquanto o plano financeiro é um caminho a 
ser seguido, seu orçamento é a ferramenta que você 
deve usar para chegar até o fim dessa trilha. É o que 
vai ajudar a concluir o trabalho que você necessita. 

 Portanto, preparar um orçamento é uma parte 
essencial do seu plano financeiro.

 Quando você cria seu primeiro plano financeiro, 

 O plano financeiro também possibilita que 
você se prepare adequadamente para os grandes 
momentos da sua vida. 
 

 A não ser que planeje, você não irá magicamente 
acordar e estar preparado para comprar uma casa. É 
necessário economizar para pagar suas dívidas e, só 
assim, adquirir a casa no tempo certo.
 

 A não ser que planeje e deixe uma quantia de 
dinheiro de lado para a faculdade de seus filhos, não 
terá esse dinheiro quando eles tiverem 18 anos. 

O PLANO FINANCEIRO PODE AJUDAR 

OBJETIVOS CLAROS

SE PREPARAR PARA OS GRANDES EVENTOS 
DA SUA VIDA

é necessário ter objetivos claros em mente. Os mais 
específicos são ainda melhores.

 Por exemplo, se você quer se aposentar 
cedo, deve ter uma idade específica e uma quantia 
reservada para alcançar essa meta.

 Caso realmente deseje adquirir um futuro de 

prosperidade, precisará de uma estratégia forte e terá 
que colocar o dinheiro em sua conta de aposentadoria 
a cada mês.
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 Um plano financeiro ajudará a seguir os passos 
corretos para cuidar de sua família.

 

 Planejar suas finanças pode até ser algo 
intimidador quando você tem seus 20 anos. Talvez 
não esteja certo de onde quer chegar ou qual metas 
queira realizar. 

 Ainda sim, seu plano financeiro fluirá e pode 
mudar assim como suas metas e sonhos.  

 Quando se está em seus 20 anos, você talvez 
queira se preparar para os grandes momentos da vida, 
e assim dar o próximo passo ainda mais preparado. 

 Os grandes eventos que precisa incluir no seu 
plano devem ser uma aposentadoria, comprar uma 
casa e começar uma família.

 Assim que começar uma família e gerar seus 

filhos, poderá adicionar a meta de pagar a faculdade 
deles e guardar a quantia mensal para ter o dinheiro 
necessário no momento certo.

 Se você começar a se preparar para esses 

O PLANO FINANCEIRO PODE AJUDAR 

O IMPORTANTE É COMEÇAR

 Você só precisa  dar o primeiro passo e criar 
o seu plano financeiro. Lembre-se que você deve 
criar um orçamento e separar sua meta principal em 

pequenas tarefas para assim conseguir alcançá-las. 

É importante fazer metas realistas.

 Você consegue criar um plano financeiro 
eficiente através de um planejamento cuidadoso, 
mas também deve se comprometer em cumprir com 
ele. 

 Dessa maneira, o plano ajudará nas principais 
decisões financeiras e a conquistar seus sonhos.

eventos agora mesmo, estará pronto quando 
acontecerem, e se eles nunca acontecerem, estará 
melhor financeiramente por estar longe de dívidas e 
com dinheiro na sua conta.



ATITUDES PREJUDICIAIS 
A UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO
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  É impressionante o estrago que a falta de 
planejamento financeiro tem feito em muitas famílias. 
 A geração passada viveu à sombra de alguns 
fantasmas como a recessão e a inflação desenfreada.

 Por um lado, isso resultou em hábitos 
financeiramente saudáveis como guardar dinheiro 
(quem se lembra dos cofrinhos?), não desperdiçar 
alimentos, consertar sapatos e roupas ao invés de 
comprar novos, fazer mais refeições em casa do que 
nos restaurantes e lanchonetes, coisas simples que 
fazem enorme diferença no orçamento.

 Claro que não precisamos voltar a viver como 
nos anos 80, até porque há meios muito mais 
eficientes de se guardar e acumular dinheiro do que 
os cofrinhos. 

 Mas algumas das atitudes citadas voltam a ser 
interessantes no sentido de economizar, devido à 
instabilidade e crise econômica pela qual o país vem 
passando.

 Economizar dinheiro para investir em um carro, 
casa, estudos, viagem ou realizar qualquer outro 
objetivo financeiro, nunca é uma má escolha.

ATITUDES PREJUDICIAIS

NÃO ANOTAR TODOS OS GASTOS

 Porém, ainda esbarramos em alguns descuidos 
que nos impedem de economizar com êxito nosso 
dinheiro.

 Pensando em lhe ajudar a economizar listamos 
5 fatores que podem ser os responsáveis por algo estar 
“dando errado” na sua vida financeira. Caso algum ou 
muitos deles sejam identificados na sua vida, vale a 
pena rever e consertar. 

 Você poderá alcançar o equilíbrio financeiro e 
investir no seu sonho!

 É fundamental registrar qualquer gasto 
efetivado. Se você não anota seus gastos, não terá 
como saber o que está “levando” seu dinheiro embora.

 É importante anotar quanto recebeu, quais as 
suas dívidas do mês, quanto foi e quanto será gasto.

 Com esse pequeno exercício, você terá noção 
do que realmente prejudica a sua economia. 

 Torne um hábito guardar suas notinhas e contas 
pagas.
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ATITUDES PREJUDICIAIS

USO EXAGERADO DE CARTÃO DE CRÉDITO

FAZER AS REFEIÇÕES FORA DE CASA

 Esse “pequeno” erro pode se tornar uma bola 
de neve. 

 O uso exagerado de cartões de crédito gera 
faturas imensuráveis que, muitas vezes, nos levam a 
pagar o mínimo. Com isso, nossas finanças tendem 
a desandar, pois a próxima fatura virá com juros 
exagerados e massacrantes. 

 É importante reservar nossos cartões de crédito 
para usos emergenciais.

NÃO ESTABELECER OBJETIVOS E METAS PARA 
SEU DINHEIRO

 Estabelecendo seus objetivos e metas no início, 
será mais fácil de saber quanto você precisará reservar. 
 

 Um bom planejamento sempre resultará em 
bons frutos no final.

 Muitos brasileiros levam uma rotina de vida 
muito dura e ficam o dia inteiro fora de casa. 
 Mas mesmo nessa rotina, podemos nos educar 
para levar comida de nossos lares para o serviço.

 Além de mais saudável, essa ação pode nos 
ajudar a economizar até R$20 por dia.

 

GUARDAR APENAS O DINHEIRO QUE SOBRAR

 Nunca alcançaremos a tranquilidade financeira 
se não reservamos quantias significativas para nossa 
poupança.

 Sendo assim, o ideal é que, antes de receber seu 
salário, você estabeleça o quanto irá poupar e quanto 
precisará gastar com as contas, para que já consiga 
reservar o dinheiro da sua poupança na hora em que 
recebê-lo. 

 Não espere até que o dinheiro se dissolva, para 
guardar apenas o que sobrar.



CARACTERÍSTICAS DE UM BOM 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
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CARACTERÍSTICAS DE UM BOM PLANEJAMENTO FINANCEIRO

REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE FINANCEIRA

TETO DE GASTOS

DIVISÃO POR HORIZONTE TEMPORAL

 Um planejamento financeiro bem feito deve 
ser capaz de mostrar claramente a situação atual em 

que suas finanças se encontram.

 Nesse sentido, ele deve ser capaz de responder 
a perguntas como:

• Quanto ganho e quanto gasto por mês?

• Estou endividado?

• Se sim, qual o montante da dívida?

• A quem devo?

• De quanto preciso para garantir uma reserva de 

emergências?

• Quanto tenho investido?

• Entre outras.

 Criar o seu orçamento é uma das partes mais 

importantes de um planejamento financeiro, porque 
esta ferramenta ajuda você a economizar muito mais.

 Orçar é justamente se basear no seu montante 

de despesas e receitas atual (a partir dos seus registros 
financeiros) e definir valores que você pretende 
alcançar nos próximos períodos.

 Ele deve ser dividido por horizonte temporal, 
ou seja, deve se desdobrar em curto, médio e longo 
prazo, cada um desses com metas bem definidas e 
estratégias para realização das mesmas.

 Para esse fim, normalmente, considera-se curto 

 Dessa maneira, você deve estabelecer um teto 
de gastos para cada categoria de despesa.

 

 O foco é manter o maior fluxo de dinheiro nas 
áreas mais importantes e evitar gastos desnecessários.

O resultado?

 Você poderá controlar muito melhor as suas 
despesas mensais, conseguirá poupar bastante 
dinheiro e terá condições de atingir suas metas 
financeiras muito mais rápido.



17VOLTAR AO SUMÁRIO

DEVE CONTER UM PLANO DE INVESTIMENTOS

CURTO PRAZO
-5 ANOS

LONGO PRAZO
+5 ANOS

ANÁLISE PERIÓDICA E ATUALIZAÇÃO

 O planejamento financeiro deve englobar na 
sua estrutura um plano específico de investimentos.

 Sendo assim, você deve determinar quais são os 
percentuais da sua renda líquida a serem investidos e 
em quais aplicações financeiras (de acordo com seu 
perfil de investidor e objetivos).

 Outra característica é a necessidade constante 

de atualização da situação financeira e monitoramento 
das metas, aumentando ou diminuindo valores 
no decorrer do tempo para se adaptar à realidade 
daquele momento.

 Desse modo, um bom planejamento financeiro, 
precisa ser um instrumento de fácil adaptação e deve 
ser periodicamente atualizado para que represente 

de forma fiel a situação financeira atual.

prazo como até 1 ano, médio prazo (1 a 5 anos) e longo 
prazo (mais de 5 anos).

CARACTERÍSTICAS DE UM BOM PLANEJAMENTO FINANCEIRO



VANTAGENS E DESVANTAGENS 
DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

$
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 Benefícios é o que não faltam para aqueles 
que elaboram um planejamento financeiro pessoal, 
a depender de suas necessidades, características 
pessoais de consumo e renda. 

não conseguimos alcançar nossos objetivos maiores 
e, por isso, acabamos nos frustrando.

 No entanto, quem se preocupa em ter e seguir 
um planejamento financeiro não sofre com esse 
problema.

 Ao se planejar, você consegue aprimorar seus 
hábitos de consumo, realizar os seus desejos e, 
consequentemente, ter qualidade de vida, sem ter 
que se endividar para isso.

VANTAGENS E DESVANTAGENS

PAGAR CONTAS ANTES DO VENCIMENTO 

CONTROLE DA VIDA FINANCEIRA

MELHORES HÁBITOS DE CONSUMO 
E QUALIDADE DE VIDA

 Uma das consequências de um bom 
planejamento financeiro é não deixar para pagar suas 
contas depois do vencimento.

 Essa é uma medida simples, mas que tem um 
grande impacto sobre suas finanças, pois elimina as 
multas por atraso, os juros e até mesmo a negativação 
de crédito em casos mais graves. 
 

 O planejamento lhe prepara para uma rotina de 
pagamentos e despesas dentro de suas possibilidades, 
sem sustos e imprevisibilidades.

 Infelizmente, muitas vezes somos influenciados 
pelas campanhas de marketing, gastamos mais do 
que o necessário e sucumbimos ao consumismo.

 As consequências mais comuns disso é que 

 Pode-se citar, também, o autoconhecimento 
sobre a própria realidade financeira e o controle 
efetivo do seu dinheiro.

 Você saberá exatamente quanto ganha, quanto 
pode gastar e terá maior previsibilidade sobre seu 
futuro financeiro.

 Quem se planeja, não tem a necessidade de 
recorrer constantemente a empréstimos ou a outros 

tipos de crédito para pagar as suas obrigações mensais 
ou alcançar seus objetivos financeiros.



20VOLTAR AO SUMÁRIO

 Caso você esteja endividado, o planejamento 
financeiro é aquela “luz no fim do túnel” que vai te 
permitir sair desta situação financeira complicada.

 Pode até demorar um pouco, dependendo do 
seu montante de débitos, mas é certo que, ao fazer 
seu planejamento, mais cedo ou mais tarde você vai 
conseguir se livrar das dívidas. 

VANTAGENS E DESVANTAGENS

SEM DESVANTAGENS

 Não há desvantagens em se programar para o 
futuro. Se eu fosse obrigado a criar uma desvantagem 
em relação ao planejamento financeiro, a única 

 resposta possível seria “não ter um”!

SE LIVRAR DAS DÍVIDAS

 Uma das melhores consequências de reassumir 
o controle da sua vida financeira é justamente o fato 
de que você conseguirá proteger sua família de riscos 
financeiros indesejados.

 Pessoas que se endividam por não ter controle 

dos gastos acabam comprometendo boa parte da 

renda familiar apenas para pagar dívidas.

 Isso implica em diminuição da qualidade de 

vida e uma maior exposição a situações emergenciais.

PROTEÇÃO DA FAMÍLIA



O PASSO A PASSO PARA CRIAR UM PLANEJAMENTO
FINANCEIRO PESSOAL INCRÍVEL 
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PASSO A PASSO

ACOMPANHE DIARIAMENTE AS SUAS 
DESPESAS E RECEITAS

 Essa primeira dica é fundamental e a mais 

importante de todas!

 Você precisa acompanhar, diariamente, as suas 
receitas e despesas. Você poderia se perguntar: mas 
por que devo fazer isso?

 Quando você não acompanha suas receitas e, 
principalmente, despesas diariamente, você estará 
jogando seu futuro financeiro para a sorte.

-Você não quer fazer isso, não é mesmo?

 Entenda, quanto mais controlarmos as variáveis 
que envolvem o nosso sucesso financeiro, menos 
dependeremos da sorte para alcançar os nossos 

objetivos.

 Dessa maneira, para facilitar o controle das 
despesas e receitas diárias, você deve utilizar um 
aplicativo gerenciador financeiro no celular, como 
o Mobills (use na web, ou baixe agora para Android/

iOS).

 Esta é a maneira mais moderna e diria até a 

mais eficiente, pela praticidade de estar sempre com 
o celular em mãos, o que evita os esquecimentos e 
furos no controle de gastos.

Obs.: Não esqueça de anotar todas as suas despesas, 
principalmente aquelas que você compra com 
dinheiro quando está na rua. Você irá se surpreender 
ao ver a influência dos “pequenos valores” no seu 
resultado final.

COMPRE SOMENTE O QUE VOCÊ REALMENTE 
PRECISA

Isso não é tão fácil.

 Cada um tem os seus pontos fracos, mas 
você não pode deixar se levar pelo consumismo. O 
importante é você saber qual é o seu ponto fraco para 
aprender a contorná-lo.
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COMPARE OS PREÇOS ANTES DE COMPRAR 
PRODUTOS

UTILIZE O CARTÃO DE CRÉDITO APENAS 
QUANDO FOR BENÉFICO

 Hoje em dia é muito fácil comparar os preços 
dos produtos, principalmente porque hoje temos a 
internet para nos ajudar.

 Portanto, sempre verifique o preço do produto 
em outras lojas antes de comprá-lo.

 Pode parecer pouco, mas se você conseguir 
economizar de 10 a 20% nas compras que faz (algo 
que não é nada impossível), você terá de 10 a 20% a 
mais no final do ano.

 Mais um motivo para destruir o mito de que 
você não consegue poupar dinheiro.

 Uma forma de evitar que você compre mais do 
que precisa é elaborar uma lista de compras. Toda vez 
que você necessitar comprar algo, anote isso numa 
lista.

 Isso ajuda a controlar os impulsos  consumistas 
e evita que você fique tentando lembrar do que 
precisa. A regra da lista é muito simples: só compre o 
que estiver escrito nela.

O que não está ali não deve ser comprado!

 Outra dica importante: faça a lista e tome 

decisões sobre as compras em casa.

 Os shoppings e lojas estão cheios de armadilhas 
para estimular o seu consumo. É a mesma coisa que ir 
a uma lanchonete com fome.

PASSO A PASSO

 Uma vantagem do cartão de crédito é que você 
pode parcelar suas compras em várias vezes.

 Isso é vantajoso quando você quer comprar um 
produto em uma loja que não lhe dá desconto à vista, 
mas possibilita que você compre a prazo em várias 
vezes sem juros.



24VOLTAR AO SUMÁRIO

 Por exemplo: se você vai ao cinema 2 vezes por 
mês e economiza 20 reais/mês utilizando o desconto 
que o cartão lhe dá, não haveria problema em pagar 
uma anuidade de até 240 reais por ano.

 Entretanto, você deve sempre lembrar de 
negociar a anuidade, nunca pague o valor cobrado, 
pois em muitos casos é excessivo.

 Cabe ressaltar, ainda, que alguns cartões 

nem cobram anuidade, então procure as melhores 
opções. 

 Pagar à vista quando tiver desconto sempre é 
vantajoso, porque é uma forma de você comprar o 
produto por um preço mais barato.

 Além disso, não haverá parcelas nos próximos 
meses, o que ajuda você a não se endividar pelo 
acúmulo de prestações.

 Se você não paga juros, vale a pena comprar 
parcelado, porque você poderá aplicar seu dinheiro 
em outros investimentos e ter algum rendimento, 
além disso, alguns tipos de cartões dão milhas.

 Assim, tudo que você comprar com esses 
cartões será revertido em pontos que lhe permitirão 
fazer viagens.

 Quem tem muitos gastos mensais e utiliza o 

cartão para pagá-los, consegue vários pontos.

 Alguns locais também oferecem outras 

vantagens para determinados cartões, como direito a 
descontos em shows, cinemas, acesso a salas VIP.

 Enfim, você tem que verificar quanto é a 
anuidade do seu cartão. Se todos os benefícios que 

ele lhe dá compensam a anuidade, ele pode ser 
interessante.

PAGUE À VISTA QUANDO TIVER DESCONTO

PASSO A PASSO



25VOLTAR AO SUMÁRIO

 Você precisa ter metas bem definidas para 

alcançar seus objetivos.

 As metas são muito importantes, porque 
você transforma em números os seus resultados 
e consegue verificar se tudo está indo conforme o 
planejado ou não.

 Imagine um grupo de amigos que resolveu 
fazer uma dieta de controle calórico para alcançar um 
determinado percentual de gordura.

 Desde que começaram eles controlam toda 

quantidade de carboidratos, de proteínas e de 
gorduras que ingerem diariamente, além da qualidade 
dos alimentos ingeridos.

 Também fazem uma avaliação física 
periodicamente, o que permite que eles verifiquem 
se tudo está indo de acordo com o planejado.

 Agindo assim, é muito difícil que eles não 
tenham sucesso, pois eliminaram ao máximo as 
chances de fracasso.

 Estão controlando o maior número de variáveis 
possíveis, fazendo metas e verificando se tudo está 
funcionando como deveria.

Com as suas finanças o processo não é diferente.

 Você deve fazer um planejamento financeiro, 
segui-lo e verificar periodicamente os resultados 
obtidos. Até para saber como contornar desvios que 
possam vir a ocorrer.

PASSO A PASSO

ANALISE OS SEUS OBJETIVOS MENSALMENTE

 Você já pensou o que aconteceria se uma 
pessoa fosse fazer uma viagem para uma distância 
muito longa e não analisasse se a rota estava sendo 
seguida como ele planejou?

TENHA METAS BEM DEFINIDAS NO SEU 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
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 A maior parte dos brasileiros gosta de viver o 
momento presente.

 Muitas pessoas querem distância da palavra 
economizar e amam ir ao shopping fazer compras, 
preferem viver de aparências, mesmo que elas não 
sejam sustentáveis no longo prazo.

 Pense nisso: qual o percentual da sua renda 

que você gasta com seu carro e com outros bens?
 

 Uma coisa é um multimilionário ter um carro 

extremamente caro (que corresponde a menos de 
1% do dinheiro dele), outra coisa é uma pessoa que 
compra um carro que não consegue bancar, porque 
o carro consome 50% do salário dessa pessoa.

 A mensagem essencial é: viva de acordo com 
o seu padrão de renda. Caso contrário, você pode se 
complicar bastante em relação às suas finanças.

 Lembre-se: os juros compostos a seu favor são 
excelentes, mas contra são extremamente danosos. 
 

 Portanto, evite se endividar a qualquer custo!
VIVA DE ACORDO COM A SUA CONDIÇÃO 
FINANCEIRA

PASSO A PASSO

BUSQUE INFORMAÇÕES SOBRE 
INVESTIMENTOS

 Quanto mais cedo você começar a ler sobre 
investimentos, mais rápido poderá pôr em prática o 
que está aprendendo.

 O tempo que você investe é algo que influencia 
fortemente no seu resultado.

 Alguém que começa a investir 10 anos antes 
de outra pessoa está muito na frente, porque 
potencializou os juros compostos (juros sobre juros).

 Pois é, a maior parte das pessoas não faz isso 
com os seus objetivos financeiros.

Por isso, quando fizer um planejamento financeiro 
para um prazo muito longo, não se esqueça de fazer 
metas de curto prazo.

 As metas de 20 anos podem ser transformadas 
em metas de 10 anos, depois em metas de 5 anos, 1 
ano, 3 meses e assim por diante.
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 É muito importante que você seja realista sobre 
o rendimento dos seus investimentos.

 Se você acha que vai ganhar 10% ao ano, 
considere um rendimento de 9% ao ano nos seus 
cálculos. Assim, você irá se prevenir contra eventuais 
problemas.

 

 Pode ser que a taxa de juros caia ou que qualquer 
outra coisa aconteça. É necessário ser prudente.

 Muitas pessoas se dão mal nos investimentos 
porque acreditam que vão ganhar muito dinheiro 
facilmente ou passaram a poupar menos quando 

melhoraram seus rendimentos.
 

 Enfim, tome muito cuidado quando começar a 
fazer seu planejamento financeiro. 

 -Mantenha o foco.

TRACE OBJETIVOS REALISTAS

PASSO A PASSO

 Além disso, ao estudar sobre investimentos, 
você poderá entender melhor sobre onde deve colocar 
seu dinheiro e onde obterá melhores resultados.



O QUE FAZER PARA SEU PLANO FINANCEIRO 
FUNCIONAR NA PRÁTICA?
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 Da mesma forma, você pode querer se 
recompensar à medida que cumpre suas metas,     
como destinar 15% do que você ganha para a 
aposentadoria a cada ano e, em seguida, comemorar 
marcos, como os seus primeiros R$ 100.000 em 
poupança de aposentadoria. 

 Torne o seu plano financeiro o mais automático 
possível. 

 Programe transferências mensais para sua 
poupança e aposentadoria. Ao ajustar o seu orçamento 

e limitar os seus gastos, as coisas ficarão ainda mais 
fáceis.

 Pagar em dinheiro também torna mais tranquila 
a tarefa de seguir seu orçamento porque você saberá 
instantaneamente quando tiver alcançado o limite 
que você determinou.

 Programe suas transferências para ocorrerem 
no dia em que recebe o dinheiro ou um dia depois. 
Uma vez que o faça por alguns meses, já não fará falta 
o dinheiro poupado.

 Uma outra parte essencial para o seu plano 

financeiro funcionar é ter um objetivo final em mente. 

 Embora alguns objetivos, como aposentadoria 
financeiramente tranquila, possam parecer estar 
muito longe de serem alcançados, você poderá dividi-
los em etapas menores e recompensar-se à medida 
que vai cumprindo cada uma delas.

 Por exemplo, quando você conseguir pagar 
todas as suas dívidas você pode recompensar-se com 
umas férias bacanas ou ter uma noite agradável toda 
vez que pagar um valor X das suas dívidas.

 A verdade é que elaborar um orçamento, um 

plano para sair das dívidas ou metas específicas de 
investimento é a parte mais fácil de um plano. O seu 
plano precisa ser viável ou ele não acontecerá na sua 
vida.

 Por exemplo, se você se sentar agora e planejar 
que quer poupar R$ 1.000 por mês, mas sua renda 
mensal é somente R$ 1.800, é muito improvável que 
você consiga fazer isso.

O PLANO DEVE SER EFETIVO

O QUE FAZER

RECOMPENSE-SE POR SEU PROGRESSO

AUTOMATIZE TUDO



COMO MANTER A SAÚDE DO SEU
PLANEJAMENTO FINANCEIRO?
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 Agora que você já sabe como criar um 
planejamento financeiro, é legal conhecer outras 
medidas que você pode passar a utilizar no dia a dia.

 Primeiramente, você tem de pensar que o seu 
dinheiro não vai durar para sempre.

 Logo, você deve planejar no longo prazo em 
relação aos seus investimentos e bens materiais para 
sua vida ser equilibrada.

 Entretanto, é cada vez mais comum as pessoas 
não pensarem no amanhã e sim no agora. Com isso, a 
possibilidade de contrair dívidas é maior, dificultando 
o planejamento financeiro.

 O que fazer quando isso acontece? 

  Ter consciência é o primeiro passo para você 
manter a saúde das finanças pessoais. A lógica é 
simples, já que o seu salário deve atender às suas 
necessidades básicas e de lazer.

 Gastar o que é necessário e extrapolar quando 
dá é permitido, mas você precisa ter consciência dos 
seus gastos e das suas prioridades.

 Já ouviu falar da regra 50-30-20? Ela vai te 
ajudar a manter sua saúde financeira!

 Funciona assim: 50% do seu salário deve ser 
destinado aos pagamentos dos itens essenciais e 

básicos (gastos fixos), como conta de luz, telefone, 
água, condomínio, parcela do carro, aluguel, 
supermercado.

 Apenas 30% serão destinados ao lazer e a 
atividades extracurriculares (academia, passeios, 
viagens, alimentação fora de casa).

 Com os outros 20% você deverá quitar (aos 
poucos) as dívidas que tiver. Caso não tenha débitos, 
esse dinheiro deve ser economizado e investido para 
o seu futuro.

 Sendo 10% para formar sua reserva de 
emergência e 10% para garantir sua aposentadoria ou 
outros objetivos financeiros.

 Dessa forma, é possível estabilizar-se e fazer um 
bom planejamento financeiro na prática.

MANTENHA A SAÚDE DO PLANEJAMENTO

REGRA 50-30-20 NO PLANEJAMENTO 
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retirando do seu salário uma porcentagem pequena 
em caso de imprevistos, como acidentes, despesas 
com hospitais, etc.

 Tendo essa reserva, você não utilizará o 
dinheiro guardado para outros fins, facilitando o 
gerenciamento das suas contas.

 Essas dicas serão responsáveis por deixar seu 
planejamento financeiro mais equilibrado, fazendo 
do seu futuro, um lugar mais concreto e previsível.

 Com algumas atitudes, você consegue ir muito 
longe, e é possível conquistar seus sonhos. Dinheiro 
não traz felicidade por completo, mas ajuda você a 
construir, bloco por bloco, um futuro promissor.

 Outra forma de manter o planejamento 

financeiro é fazendo um fundo de emergência, 

 Mesmo que o cartão de crédito seja algo muito 

útil e prático, é a partir da utilização desse objeto que 
as metas financeiras podem sair do caminho.

 O orçamento de cada cartão é limitado, e 
geralmente os juros são altos, principalmente se você 
parcela em muitas vezes.

 Logo no começo dos ajustes financeiros, se 
você estiver endividado, o recomendado é aposentar 
o cartão de crédito. Assim, você também consegue 
perceber quais são as suas prioridades.

 Como já dito acima, pesquisar os valores dos 
produtos e serviços que você precisa é uma das formas 
de economizar e fazer um planejamento financeiro 
eficiente.

 Se compensar pagar com o cartão de crédito, 
faça-o, mas analise tudo com cuidado.

EVITE USAR O CARTÃO DE CRÉDITO SE TIVER 
ENDIVIDADO

RESERVE

MANTENHA A SAÚDE DO PLANEJAMENTO



PLANEJAMENTO FINANCEIRO FAMILIAR
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 O principal detalhe sobre o planejamento 
financeiro familiar é que ele exige que todos estejam 
em sintonia quanto às metas e objetivos do grupo 

familiar.

 Desse modo, começar a educação financeira 
dos filhos desde cedo é um importante passo para 

garantir a saúde financeira da família, visto que todos 
devem estar cientes de que, às vezes, devem fazer 
alguns sacrifícios em prol de um bem maior.

 Lidar com os descontroles do cônjuge também 
é um desafio no âmbito familiar. O ideal é que o 
planejamento familiar seja feito com o total da renda 

do casal.

 Assim, ambos terão responsabilidades a 
cumprir. Ao invés de deixar uma das rendas total 
ou parcialmente de fora para que possa ser gasta 

de forma não planejada - interferindo nas contas do 

casal - e, pior, trazendo endividamento para as contas 
da família.

 Nesse sentido, o planejamento financeiro 
familiar serve justamente para alinhar os objetivos de 
todos os membros da família visando alcançar metas 

em comum, com uns ajudando os outros.

 Outro ponto relevante proveniente desta 
atitude é que seus filhos serão conscientes desde 
pequenos e irão entender/valorizar como as coisas 
são conquistadas no mundo real.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO FAMILIAR



O APP IDEAL PARA SEU 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
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 Quer criar seu planejamento financeiro de 
forma simples e fácil? Conheça o Mobills!

 Seu controle de gastos estará sempre à mão 
em seu smartphone ou em seu computador, para 
que você possa (em tempo real) atualizar seus gastos 
e ganhos e, ao final, projetar como empregar seu 
dinheiro da melhor maneira possível.

 Você já tinha um planejamento financeiro em 
uma planilha e não quer ter que passar os dados um 

por um? Não se preocupe! O Mobills permite que você 
exporte suas planilhas de modo muito tranquilo.

 Gráficos instantâneos e de fácil compreensão 
são gerados automaticamente, demonstrando o 
quanto foi gasto em cada categoria e quanto ela 

representa do total. Além disso, com a funcionalidade 
“ORÇAMENTOS”, você consegue definir teto de gastos 
para cada categoria de despesa e ser avisado quando 
estiver perto de estourar aquele valor.

Controle de cartões de crédito, metas e objetivos são 
outras das muitas ferramentas que o Mobills oferece! 
 

 Tá esperando o quê? Não perca tempo, comece 

hoje mesmo a organizar suas finanças com o melhor 
aplicativo de finanças pessoais! 

O APP IDEAL



APRENDA A CONTORNAR DESVIOS
NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
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 A primeira coisa que você deve ter em mente 
ao começar a elaborar o seu planejamento financeiro 
é que ele é apenas uma expectativa do que poderá 
acontecer na realidade.

 Por isso mesmo é chamado de planejamento, 
porque você define seus objetivos e atitudes tentando 
prever o que irá acontecer no futuro, sem ter certeza 
de que o previsto irá se realizar.

 Uma consequência disso, é que quase sempre 
ocorrem contratempos (por melhor que seja sua 
capacidade de planejar e sua habilidade de seguir 
minuciosamente o que foi planejado). Sendo assim, 
você tem que aprender como contornar desvios no 
planejamento financeiro. 

 Saber contornar os desvios em tempo hábil é 
uma das tarefas fundamentais do acompanhamento 
das finanças pessoais. 

 Se você deseja ter sucesso no controle financeiro 
você precisará desenvolver suas próprias técnicas 
para identificar os desvios e superá-los. 

 Contudo, existem algumas dicas simples que 
podem ajudá-lo a realizar essa tarefa com êxito. 

 Você tem que saber o que gerou aquele (s) 
desvio (s) no seu planejamento.

• O problema foi gerado por uma falha no 

planejamento? 

• Foi por uma questão de consumismo? 

• Motivo de força maior (por exemplo, doença na 

família)? 

• Ou outro motivo?

 Identificar a raiz do desvio é o primeiro passo 
para que você possa se prevenir e não permitir que ele 
aconteça de novo. Se você está começando a planejar 
agora, é normal que aconteçam algumas falhas. 

 Nesse caso, o que você deve fazer é ir reajustando 
o orçamento mês a mês e acompanhando em períodos 
menos espaçados (toda semana ou de 15 em 15 dias, 
por exemplo) até que os desvios parem de acontecer.

 Porém, se você já for veterano no quesito 
acompanhamento das finanças pessoais, o mais 
provável é que você tenha sido negligente em um 
determinado mês ou tenha tido algum imprevisto 
que fugiu da sua visão de futuro no momento em que 
você estava elaborando o seu planejamento.

SEMPRE IDENTIFIQUE O PORQUÊ DO DESVIO

APRENDA A CONTORNAR  OS DESVIOS



39VOLTAR AO SUMÁRIO

 Nessa situação, você terá que ver a melhor 
maneira de absorver o impacto. 

 Uma possibilidade é remanejar os recursos 

ainda disponíveis no orçamento para tentar sanar 
o desfalque e planejar-se para não acontecer 

novamente. Se acontecer, que não seja pelo mesmo 
motivo!

 Não mascare a situação, não finja que está tudo 
bem.

 Se houve algum furo no orçamento, encare a 
situação real e o quanto antes.

 Uma das tarefas mais desafiadoras é a 
conscientização das pessoas envolvidas, entretanto, é 
a que pode trazer os resultados mais impressionantes. 

 Isso se deve ao chamado Princípio dos Interesses 
Coincidentes. Pense no seguinte: se todos os 

familiares estiverem alinhados e desejarem alcançar 
o mesmo objetivo, eles tendem a se empenhar mais 
para  atingi-lo. 

 Por exemplo, trocar o carro usado por um 
modelo mais novo ou aquela viagem em família.

 Converse abertamente com os responsáveis

Isso vale para você e para todas as pessoas envolvidas 
que possam ter contribuído para causar o desfalque. 

CONSCIENTIZAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS

APRENDA A CONTORNAR  OS DESVIOS

EVITE DESPERDÍCIOS

 Os desperdícios e gastos do dia do dia devem 
ser evitados.
 

 Para isso, deve-se estimar e reservar um valor 
no orçamento mensal para cada um deles (antes do 
mês começar) e os acompanhar semanalmente.

 Nesse momento, os gastos fixos também 
devem ser analisados com maior atenção. 

 Cancele assinaturas, contas e mensalidades 
que não trazem benefícios reais para você ou para 
sua família e, novamente, conscientize os envolvidos 
a usar com moderação os serviços que são cobrados 
“por uso” como energia elétrica, água e telefone.

COMPARTILHE OS RESULTADOS

 Se foi necessário envolver outras pessoas da casa 
no processo, nada mais justo do que compartilhar os 
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resultados alcançados. 

 Mostre o quanto foi possível economizar e, 
se couber no orçamento, pode ser separada uma 
pequena parte para melhorar a poupança da família, 
ou para quitar dívidas, ou mesmo para um passeio 
com a namorada, esposa ou família. Obviamente, 
esse prêmio não pode causar um novo desvio no seu 
planejamento.

 Para concluir, lembre-se que não adianta 
planejar e tentar seguir detalhadamente o plano a 
qualquer custo. 

 

 É preciso entender que os contratempos irão 
aparecer e que você deve analisar a melhor forma de 
lidar com eles para seguir em frente.

 Isso vale para você e para todas as pessoas 
envolvidas que possam ter contribuído para causar o 
desfalque. 

 Não mascare a situação, não finja que está 
tudo bem.

 Se houve algum furo no orçamento, encare a 
situação real e o quanto antes.

APRENDA A CONTORNAR  OS DESVIOS

EVITE DESPERDÍCIOS



COMO INICIAR UM PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO EFICIENTE AOS 20 ANOS
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 Aos 20 anos achamos que temos toda a vida 
pela frente.

 É o momento em que, em geral, começamos 
a ganhar nosso próprio dinheiro e gastá-lo como 
bem entendermos (muitas vezes, como ainda não 
assumimos grandes responsabilidades, gasta-se tudo 
em baladas e bens supérfluos)

 É exatamente por isso que se deve ter cuidado 
nesse início de vida financeira, para garantir que 
os anos vindouros sejam não apenas bons, mas 
financeiramente bem-sucedidos.

 Então, como aproveitar a juventude e se 

preparar para as próximas fases da vida?

 Como fazer com que a renda que você tem 

agora, boa parte dela livre de compromissos fixos, 

gere frutos para as etapas seguintes?

 O que fazer aos 20 anos para garantir que seus 

30 sejam mais proveitosos?

 Leia as dicas e aprenda desde cedo como tomar 

as rédeas de sua vida financeira.

 De modo geral, aos vinte anos, é normal morar 
com os pais e não se ter grandes responsabilidades 

financeiras, pode-se até receber uma mesada e 
começar a aprender como usá-la da melhor maneira, 
muitos pais hoje em dia liberam o cartão de crédito 
para seus filhos.

 Porém, se esse for o caso, para que o filho não se 
torne irresponsável com o dinheiro é importante que 
se estabeleça um limite de gastos, como se aquele 
valor fosse o de sua mesada. Assim, o filho já cria o 
hábito de controlar suas finanças.

 Nessa fase da vida, é crucial se informar sobre 
finanças pessoais, ler livros, ouvir áudios e começar a 
criar uma consciência financeira.

 Quanto mais cedo começar, mais tempo terá 
para aprender com os erros e se tornar bem-sucedido 

financeiramente

 Tendo a informação necessária e começando 
aos poucos a administrar seu próprio patrimônio, 
você estará mais propenso a não cair nas armadilhas 
de consumo e acabar gastando tudo que ganha.

EVITE DÍVIDAS DESNECESSÁRIAS

PLANEJAMENTO EFICIENTE AOS 20 ANOS
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 Nessa etapa, é essencial ter consciência do 
dinheiro e não gastar por gastar. Essa noção se torna 
maior quando se começa a trabalhar e o valor do 
dinheiro muda de perspectiva

 Por isso, essa dica é tão valiosa: evite dívidas 
desnecessárias, principalmente no cartão de crédito, 
pois os juros são altos e há uma boa chance de você 
se enrolar com eles por um bom tempo.

 O fundo de emergência é outra dica de ouro, 
pois ajudará você a se prevenir para o futuro e a estar 
preparado para situações adversas, além de ajudar a 
criar o hábito de não gastar tudo que ganha, que é o 
impulso natural.

 Ainda mais em começo de carreira, quando 
não se ganha muito e se está vivenciando o prazer de 
adquirir bens pelo seu próprio esforço.

Parece cedo ou precipitado para você? 

 Mas quanto mais cedo você começar a 
investir, mais tempo seu dinheiro renderá e mais 
confortavelmente você se aposentará.

 Estude as opções de investimento, veja qual 
melhor se adequa ao seu perfil e comece a planejar 
seu futuro.

 Parece simples, mas gastar menos do 
que se ganha não é prática recorrentes entre os 
brasileiros,isso sem levar em consideração a grande 
parcela da população que está endividada

 Dessa  forma,  vale  a  pena  ressaltar que 
montar e seguir um  planejamento  financeiro são 
hábitos saudáveis  para  seu  bolso e, quanto  mais  
cedo esses  hábitos  se  enraizarem em sua vida, mais  
bem-sucedido você será.

 Consequentemente, nas próximas fases da 
vida, seu casamento tende a ser financeiramente 
equilibrado e você provavelmente enfrentará menos 
problemas quando os filhos vierem, pois durante sua 
fase de solteiro você aprendeu a lidar bem com suas 
finanças!

 Não espere para planejar suas grandes metas, 

comece cedo definindo onde você quer estar daqui a 
10 ou 15 anos

NÃO EXTRAPOLE O ORÇAMENTO

CRIE METAS DE LONGO PRAZO

CONSTITUA UM FUNDO DE EMERGÊNCIA

COMECE A PENSAR NA SUA APOSENTADORIA

PLANEJAMENTO EFICIENTE AOS 20 ANOS
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 Vislumbre como isso será possível e comece 
a colocar em prática, não cometa o erro de ficar 
procrastinando e no final falar as velhas frases: “eu 
devia ter começado antes” ou “ah, se eu tivesse me 
planejado quando era jovem”.

 Um dos piores sentimentos que podemos 

cultivar é o arrependimento.

 Assim, mesmo que os planos mudem ao longo 
do tempo, você estará no controle do que deseja para 
sua vida e não apenas existindo para trabalhar e gastar 
todo seu dinheiro, sem construir nada concreto para 
seu futuro.

 Para que os passos acima sejam possíveis é 
fundamental que seus gastos sejam pensados. 

 Cuidado ao agir por impulso e fazer dívidas 
de longo prazo, isso pode atrapalhar a realização de 
suas metas e frustrar seus planos. Porém, não se deve 
cortar todos os itens que te proporcionam prazer, 
caso contrário todo seu esforço em planejar o futuro 
será em vão.

 Gastar com consciência significa colocar na 

balança os itens não essenciais e analisar quais te 

fazem feliz e se eles se enquadram em seu orçamento.

Não deixe de desfrutar dos prazeres da vida, apenas 
se programe para que os prazeres de hoje não se 
tornem as preocupações de amanhã.

Seguindo essas dicas você chegará aos trinta muito 
mais preparado para os desafios dessa nova fase!

GASTE COM CONSCIÊNCIA

PLANEJAMENTO EFICIENTE AOS 20 ANOS
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 Um plano financeiro avançado e personalizado 
deve considerar, no mínimo, todos os tópicos a seguir 
(claro que considerando as particularidades de cada 
caso):

• Quanto você está ganhando, gastando e 
guardando?

• A que taxa está rendendo o dinheiro que está 
guardando?

• Tem uma reserva adequada para emergências?
• Onde você poderia investir essa reserva emergencial 

com o propósito de obter o maior retorno ajustado 
ao grau de risco?

• Quanto devo? A que taxa de juros? Qual o 
pagamento mínimo mensal dessas dívidas?

• Caso necessário, estaria preparado para uma 
possível negociação de minhas dívidas?

• Devo priorizar o pagamento de dívidas ou devo 
guardar e investir?

• Você pretende voltar a estudar? Algum outro 
membro da família pretende?

• Que tipo de financiamento tenho disponível para 
custear meus estudos, qual seria o mais apropriado 
para a minha situação?

• Se não posso custear os dois, devo guardar dinheiro 
pra investir em educação ou aplicar em recursos 
para aposentadoria?

• Qual o potencial de retorno financeiro da sua 
carreira?

• Gosta de seu trabalho ou está à procura de outro?
• Que benefícios seu trabalho oferece? Você os utiliza 

plenamente ou paga por algo que não utiliza?

• Se você tem algum tipo de investimento, quanto 
custa pra mantê-lo(s)? Quais são as outras opções 
de investimentos a sua disposição?

• Tem plano de previdência privada?
• Renda fixa ou renda variável? Qual faz mais sentido 

pra você?
• Sua casa é própria, alugada, ou alguma outra 

situação?
• Devo solicitar um refinanciamento da minha casa?
• Devo usar o crédito que tenho disponível para 

GESTÃO DE FLUXO DE CAIXA

GERENCIAMENTO DE DÍVIDAS

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

PLANEJAMENTO PROFISSIONAL

INVESTIMENTOS

IMÓVEIS

financiar meu imóvel com garantia?

PERGUNTAS AVANÇADAS
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• Sua casa, carro etc tem seguro de cobertura 
apropriado para cada situação?

• Precisa de seguro em caso de morte, invalidez ou 
alguma proteção extra?

• Consideraria trocar de seguradora com intuito de 

economizar dinheiro?

• Está guardando dinheiro para a aposentadoria?
• Consideraria investir num fundo de pensão da sua 

empresa?
• Como planejar aposentadoria e pagar menos 

imposto de renda?

• Já completou toda a papelada do seu imóvel 
(testamento, procurações etc)?

• Como seu imóvel é tributado? Como pode 
minimizar esse gasto?

• Deve considerar um seguro de vida completo?

SEGUROS

PLANOS DE PREVIDÊNCIA

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL

PERGUNTAS AVANÇADAS
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 Para quem se interessou pelo assunto, gosta de 
ler e quer aprofundar ainda mais os conhecimentos 
na área, indicamos 3 livros sobre planejamento 
financeiro pessoal.

 A proposta deste livro é apresentar e adaptar 
conceitos e técnicas utilizadas por organizações 
empresariais para a realidade de organizações 
familiares.

 Baseado na premissa de que há certas 
similaridades entre as gestões financeiras 
empresariais e familiares são apresentados assuntos 

pertinentes à gestão financeira familiar e pessoal que 
podem ser compreendidos e gerenciados como uma 

empresa.

 Como organizar sua vida financeira apresenta 
dicas certeiras para você que deseja tomar decisões 
mais conscientes sobre o seu dinheiro.

 O reconhecido consultor financeiro Gustavo 

 Essa obra compila diversos autores com suas 
experiências docentes e do mundo corporativo.

 Todos com privilegiadas condições para reunir 
uma abordagem conceitual atualizada com vários 
exemplos e casos práticos.

Cerbasi reuniu neste livro todos os temas-chave que 
você precisa conhecer para alcançar o equilíbrio nas 
finanças e planejar um futuro mais próspero.

“GESTÃO FINANCEIRA FAMILIAR: COMO AS 
EMPRESAS FAZEM” (JOCILDO FIGUEIREDO E 
ÉRICO VERAS MARQUES)

“COMO ORGANIZAR SUA VIDA FINANCEIRA” 
(GUSTAVO CERBASI)

“PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL E 
GESTÃO DO PATRIMÔNIO: FUNDAMENTOS E 
PRÁTICAS” (ALMIR FERREIRA DE SOUSA)

LIVROS
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Como se pode perceber, fazer um planejamento financeiro é mais fácil e prático do que você imagina. 

Além de ser um hábito extremamente saudável para suas finanças, isso pode ser justamente o que 
faltava para você atingir seus objetivos financeiros! 
Procure seguir os passos sugeridos de forma organizada, com disciplina e autocontrole. 

Se algum ponto do planejamento não sair como o esperado na prática ou se for necessário fazer ajustes 
a seu planejamento, não abandone por completo essa iniciativa. 

Ao contrário, refaça algumas contas, reveja seus objetivos e acomode alguns planos. Invista no seu 
futuro!

CONCLUSÃO
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 O Mobills é um aplicativo/sistema de educação e gerenciamento financeiro pessoal online 
criado em 2013 pelos irmãos Carlos Terceiro e David Batista, dois estudantes cearenses de tecnologia 
apaixonados por soluções simples para problemas do dia a dia.

 O objetivo, inicialmente, era fugir das tradicionais planilhas no Excel e anotações em papel, que 
não evitavam os esquecimentos e dificultavam o controle dos gastos e receitas.

 No começo, o aplicativo foi desenvolvido apenas para smartphones Android. 

 No entanto, com o amplo crescimento da procura pela solução, logo foram criadas as versões para 
a Web e dispositivos iOS.

 Atualmente, o app possui mais de 5 milhões de usuários e está presente em 138 países, sempre 
com foco em cumprir sua missão de oferecer aos clientes meios para atingir a tranquilidade financeira.

 Vale ressaltar que o aplicativo é gratuito, mas conta com uma versão completa para assinantes 
(premium), com todas as funcionalidades necessárias para fazer uma ótima gestão do seu dinheiro, por 
apenas R$ 79,90/ ano (menos de R$ 0,25 por dia)! 

Quer descobrir mais informações? Acesse o nosso site!

SOBRE O MOBILLS


