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INTRODUÇÃO

3
PLANEJAMENTO FINANCEIRO VAI ALÉM
DE FAZER UMA BOA GESTÃO DO
DINHEIRO, RESOLVER DÍVIDAS OU
REALIZAR INVESTIMENTOS

Na maioria das vezes, quando nos
referimos a planejamento
financeiro, tendemos a pensar
apenas em fazer uma boa gestão do
dinheiro que temos, resolver dívidas
ou realizar investimentos. Não é
errado pensar assim, mas resumir
planejamento financeiro nessas três
características é limitar muito o que
é bem mais abrangente.
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De forma técnica, o planejamento
financeiro se subdivide em 6 áreas,
cada uma com seu grau de
especificidade:
Gestão Financeira,
Gestão de Ativos e Investimentos,
Planejamento de Aposentadoria,
Gestão de Riscos e Seguros,
Planejamento Fiscal e
Planejamento Sucessório.

Gestão
Financeira

Planejamento
Sucessório

Planejamento
Fiscal

Gestão de
Ativos e
Investimentos

Planejamento de
Aposentadoria

Gestão de Riscos
e Seguros
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SABER COMO:

• FAZER DINHEIRO
• GASTAR DINHEIRO

Investir
Dinheiro

Fazer
Dinheiro

Gastar
Dinheiro

• INVESTIR DINHEIRO

Contudo, também podemos
formular uma outra classificação,
com o foco nas habilidades que
podem proporcionar o bom uso do
nosso dinheiro: saber como Fazer
Dinheiro, saber como Gastar
Dinheiro e saber como Investir
Dinheiro.

6
Todas esses 3 áreas atuam de forma
simbiótica: cada tem impacto direto (positivo
ou negativo) no desempenho da outra:
• sem recursos financeiros, não existe
planejamento financeiro;
• sem fazer uma boa gestão sabendo
gastar/usar o dinheiro, pode não gerar
poupança para investimentos ou até
provocar o surgimento de dívidas;
• ao longo do tempo, recursos poupados
bem aplicados podem gerar mais renda
(passiva) que podem proporcionar mais
gastos ou mesmo novos investimentos.

CADA UMA DAS
3 ÁREAS INFLUENCIA A
OUTRA ÁREA DE
FORMA DIRETA OU
INDIRETA, EM MAIOR
OU MENOR GRAU
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Sem aprofundar demais nos
impactos de uma área na outra,
o fato é que uma afeta a outra.
Portanto, o desenvolvimento e
o domínio satisfatório de cada
uma dessas 3 macro-habilidades
visa proporcionar o
balanceamento saudável na
vida financeira da pessoa ou
família.
O objetivo desse e-book é falar
um pouco sobre cada uma
desses 3 macro-habilidades.
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FAZER DINHEIRO
A capacidade de produzir recurso financeiro

ENTENDENDO
Qualquer planejamento financeiro precisa de
recursos financeiros para ser feito, senão não há
motivo para desenvolver essa atividade.
Fazer dinheiro é diferente de ganhar dinheiro,
como geralmente falamos aqui no Brasil.
Ganhar dinheiro remete à uma ideia, à um
posicionamento passivo por parte da pessoa,
enquanto fazer dinheiro envolve um
posicionamento ativo. É uma diferença
semântica importante que nada tem a ver com
produzir dinheiro ilegal.
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GANHAR DINHEIRO remete à um
POSICIONAMENTO PASSIVO

FAZER DINHEIRO remete à um
POSICIONAMENTO ATIVO

GANHAR DINHEIRO

≠

FAZER DINHEIRO
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Com isso claro, é importante que
aprendamos a fazer mais dinheiro
em nossas vidas, dentro do possível.
Basicamente temos pelo menos 3
formas de produzir mais dinheiro:
rendimento principal, rendimento
extra e rendimento passivo.

RENDIMENTO PRINCIPAL

RENDIMENTO EXTRA

RENDIMENTO PASSIVO
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O RENDIMENTO PRINCIPAL é a
receita produzida
principalmente para a
manutenção da pessoa ou
família.
Depende de nosso trabalho
direto, seja tempo ou esforço
empregado em alguma
atividade que tem a
contrapartida financeira. Pode
ser um emprego no setor
público ou privado ou mesmo o
trabalho como profissional
liberal/autônomo ou
empresário.

Ou seja, tanto pode ser salário
quanto comissões (se
vendedor, por exemplo) ou
retiradas (se empresário).
O ideal é que esse rendimento
cubra as despesas totais e ainda
se tenha, no mínimo, 10%
destinado para os
investimentos – sendo que o
ideal é entre 20% e 30%.
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O RENDIMENTO EXTRA se trata
de alguma atividade não
relacionada à atividade
principal, mas que também
pode envolver nossa
participação direta ou a partir
de outras pessoas. Podem ser
aulas particulares, ganhos em
negócios de marketing
multinível, negócios
comissionados (fora da
atividade principal), ganho
através de compra ou venda de
algum bem (carro, imóveis,
trades em ações, etc).

Mesmo que aconteça de forma
regular, idealmente esse
recurso não deve ser incluído
na composição da renda do
planejamento financeiro: talvez
sirva para realizar algum sonho
importante mais rapidamente
(poupança para uma viagem,
por exemplo) ou incrementar a
parte das reservas ou
patrimônio ou, se a pessoa tem
dívidas, direcionar para eliminálas mais rapidamente
antecipando os pagamentos.
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O RENDIMENTO PASSIVO pode
vir a partir do desenvolvimento
de um negócio em que não
exija envolvimento pessoal, ou
algum investimento que foi
feito e que já gere dividendos
periódicos. Esse tipo de
rendimento foi criado ou
conquistado e, não importa o
que aconteça, ele “pinga no seu
bolso”.

Royalties de livros, franquias,
direitos autorais, alugueis,
aposentadoria (INSS),
dividendos de ações ou fundos
imobiliários, pagamento mensal
de previdência privada.
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Apesar dessa divisão didática,
podem acontecer ajustes.
Talvez a única e principal renda
de uma pessoa seja a
aposentadoria do Governo:
essa, portanto, seria
considerada rendimento
principal; ou talvez a única
renda venha de alugueis de
imóveis – seria rendimento
principal da mesma forma.
Portanto, cada caso exige uma
análise separada, mas no geral
essa classificação distingue bem
cada tipo de rendimento.
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GASTAR DINHEIRO
A capacidade de usar bem o dinheiro

ENTENDENDO
Dinheiro não foi feito para ser guardado: é um
instrumento para facilitar as trocas e foi feito
para ser usado.
Outra habilidade, portanto, em relação à vida
financeira é gastar, usar bem o próprio dinheiro.
O ideal é que se gaste MENOS do que aquilo que
se ganha para não gerar falta de recurso
financeiro e ter que tomar emprestado de
terceiros, aumentando o tamanho dos gastos
com pagamento de empréstimo e juros.
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GERIR BEM O DINHEIRO

Temos pelo menos 3 habilidades
habilidades-chave para usar bem o
nosso dinheiro: gerir bem o
dinheiro, economizar e solucionar
dívidas.

ECONOMIZAR

SOLUCIONAR DÍVIDAS
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Realizar a BOA GESTÃO DO
USO DO PRÓPRIO DINHEIRO
tem a ver com o conhecimento
e funcionamento do fluxo do
dinheiro (fluxo de caixa) em
nossas vidas em relação às
despesas que temos
habitualmente em todas as
diferentes categorias de gastos
pessoais: desde os gastos
fundamentais (alimentação,
moradia, transporte e saúde)

incluindo aqueles que podem
ser considerados como gastos
com qualidade de vida
(educação, vestuário,
telecomunicação, cuidados
pessoais, lazer), identificando
padrões de uso dos recursos
para podermos realizar os
devidos ajustes para
potencializar ou balancear a
vida financeira.
As contas precisam fechar e o
ideal é que se gaste menos do
que aquilo que se recebe.
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ECONOMIZAR nada mais é do
que diminuir custo no uso
(gasto) do dinheiro, seja
diminuindo despesas, adquirindo
seguros estratégicos (proteção
pessoal, familiar e/ou de bens),
realizando compras mais
inteligentes e favoráveis,
desembolsando menos dinheiro
no processo.
Economizar está diretamente
relacionado à poupança e
investimentos.

O dinheiro não gasto (a
economia de recursos) pode ser
direcionado à poupança (que é
a ideia de salvar dinheiro) e
posteriormente aos
investimentos (que é a ideia de
fazer o dinheiro gerar juros a
nosso favor, não contra: como
acontece com as dívidas).

Economizar

Poupar

Investir
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SOLUCIONAR DÍVIDAS tem a
ver com o uso do dinheiro para
quitação de empréstimos ou
financiamentos de preferência
de forma mais rápida, menos
custosa e mais inteligente.
Se temos dívidas, devemos
sempre pensar em estruturar
uma estratégia para diminuir o
impacto financeiro dos juros na
nossa vida, além de aprender
sobre como fazer novas dívidas
e se elas devem ser feitas.
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INVESTIR DINHEIRO
A capacidade de fazer o dinheiro multiplicar

ENTENDENDO
Investir dinheiro é o sonho da maioria das
pessoas. Algumas dão passos adiante e fazem
do sonho um objetivo, construindo uma nova
situação, real a real.
E investir depende de recursos poupados ou
recursos que estejam disponíveis além daquilo
que geralmente usamos como despesas
habituais.
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POUPAR E INVESTIR

Investir tem a ver com: poupar e
investir, construir reservas e
construir patrimônio.

CONSTRUIR RESERVAS

CONSTRUIR PATRIMÔNIO
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POUPAR é o segundo passo no
processo de economizar,
seguido do terceiro passo que é
INVESTIR.
A poupança nada mais é do que
deixar de consumir algo agora,
salvando dinheiro; investir é
colocar o dinheiro para
trabalhar a nosso favor, visando
o consumo em algum momento
futuro.
Diante disso, temos que avaliar
nossa capacidade de salvar
(poupar) recursos suficientes
para alcançar cada um dos
nossos objetivos.

Além disso, é importante avaliar
se os recursos poupados estão
em investimentos de acordo
com o nível de conhecimento e
perfil de investimento do
investidor e se estão alinhados
ao prazo que o objetivo precisa
para ser realizado ou mesmo o
prazo de maturação do
investimento.
Economizar

Poupar

Investir
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A CONSTRUÇÃO DE RESERVAS
nada mais é do que direcionar
as poupanças e investimentos
para a construção de um fundo
com finalidade específica,
alguns com prazos definidos
(curtos ou longos), outros com
prazos indefinidos, tais como:
reserva de emergência, reserva
para previdência própria,
reserva para troca ou aquisição
de bem (casa, veículo), reserva
para educação própria ou dos
filhos, reserva para viagens.
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A CONSTRUÇÃO DE PATRIMÔNIO
tem a ver com o processo global
dos investimentos, em que
avaliamos o crescimento ou
decrescimento patrimonial, se os
recursos aplicados em
investimentos estão produzindo
resultados satisfatórios com os
ativos que compõe o patrimônio, e
se o nível de risco condiz com o
perfil de investimento do
investidor e com o prazo de uso
dos recursos aplicados
(previdência própria [reserva para
independência financeira], por
exemplo).
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Investir
Dinheiro

Fazer
Dinheiro

Gastar
Dinheiro

O BOM DESEMPENHO
DE CADA UMA DESSAS
HABILIDADES PODE
PROPORCIONAR BOA
SAÚDE FINANCEIRA
PARA A PESSOA E PARA
A FAMÍLIA

4
GIRO FINANCEIRO
Avaliando seu nível de satisfação em relação às
habilidades de sua vida financeira
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Cada uma dessas 3 áreas tem pelo
menos 3 habilidades que compõe
boa parte das habilidades
financeiras que as pessoas devem
desenvolver ou aprender a ter
atenção, para que sua vida flua de
forma mais saudável, flua de forma
mais suave e que produza
desenvolvimento e crescimento ao
longo do tempo. Diante disso,
podemos avaliar nosso nível de
satisfação em cada uma das 9
habilidades.

UMA VIDA
FINANCEIRA
SAUDÁVEL SE DÁ A
PARTIR DO BOM
BALANCEAMENTO DAS
9 HABILIDADES
ESSENCIAIS ÀS
FINANÇAS
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A ferramenta a seguir é uma
adaptação da Roda da Vida
muito utilizada no coaching; é
chamada de Giro Financeiro que
tem como objetivo avaliar o seu
nível de satisfação em relação a
cada uma das habilidades
apresentadas – ou seja: é uma
avaliação subjetiva (emocional)
que vai te nortear sobre qual
área deve dar mais atenção
nesse momento em sua vida
financeira.
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Como nós mudamos e
tendemos a evoluir, é natural
que não tenhamos satisfação
plena em todas as áreas;
contudo, a ideia é que as áreas
estejam balanceadas em um
nível que proporcione um bom
grau de satisfação geral.
Caso a satisfação com alguma
habilidade esteja em um nível
muito baixo, talvez seja o
momento de aprender a
produzir os resultados
relacionados àquilo que está
demandando atenção nesse
momento.
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EXEMPLIFICANDO:

DIFICULDADE EM FAZER DINHEIRO

Às vezes a pessoa faz uma boa
gestão do recurso que dispõe, mas
o trabalho atual não produz a renda
necessária para realizar as despesas
básicas: nesse caso, talvez, a
dificuldade esteja com a geração de
receita.
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EXEMPLIFICANDO:

DIFICULDADE EM GASTAR DINHEIRO

Talvez a pessoa até tenha bons
rendimentos, mas tem
pouquíssimas habilidades na gestão
do dinheiro, faz compras
desnecessárias ou até além do que
precisa, surgindo dívidas ao invés de
recursos para poupança e
investimento.
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EXEMPLIFICANDO:

DIFICULDADE EM INVESTIR DINHEIRO

Talvez existam recursos financeiros
disponíveis e estão sendo
poupados, mas, devido à falta de
conhecimento ou falta de
habilidade, os recursos estão mal
aplicados, proporcionando
resultados aquém daqueles que
poderiam ser gerados.
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Esses são possíveis exemplos dentre
vários outros que vão depender de
pessoa para pessoa e de momento
para momento: pois, afinal, se
providências forem tomadas para
melhorar a situação naquela área
enfraquecida, posteriormente outra
área poderá demandar mais
atenção, provocando evolução
constante no giro financeiro e
melhorando o nível geral de
satisfação financeira.

A SUA VIDA
FINANCEIRA VAI
DEMANDAR
CUIDADOS E
EVOLUÇÃO
CONSTANTES: ÀS
VEZES EM UMA ÁREA,
ÀS VEZES EM OUTRA
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Essa ferramenta mensura da
seguinte forma:
• o nível 1 representa
COMPLETA INSATISFAÇÃO
em relação à sua habilidade
naquela área
• o nível 10 representa
COMPLETA SATISFAÇÃO em
relação à sua habilidade
naquela área
Segue um exemplo prático para
ilustrar:

EXEMPLO
Nesse caso, a pessoa se deu as seguintes notas:
FAZER DINHEIRO
[8] rendimento principal

GASTAR DINHEIRO
[2] gerir bem o dinheiro

INVESTIR DINHEIRO
[4] poupar e investir

[9] rendimento extra

[2] economizar

[4] reservas

[1] rendimento passivo
8+9+1 = 18

[2] solucionar dívidas
2+2+2 = 6

[2] patrimônio
4+4+2 = 10

SATISFAÇÃO GERAL

(𝟏𝟖 + 𝟔 + 𝟏𝟎)
= 𝟑, 𝟖
𝟗
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CADA UM CONSEGUE DAR SUAS
JUSTIFICATIVAS TANTO PELAS FORÇAS
QUE PERCEBE QUANTO PELAS
FRAQUEZAS QUE PRECISAM SER
TRABALHADAS.

Digamos que essa pessoa tenha uma
atividade profissional que proporcione
uma remuneração que ela considere
muito boa (nota 8), mas que não dê
tempo dela produzir alguma renda
extra e, apesar disso, ela se sente bem
com isso (nota 9); porém ela não
produz rendimento passivo (nota 1) e
isso a incomoda.
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Uma das possíveis causas de não
ter rendimento passivo vem a partir
da gestão inadequada do próprio
dinheiro (nota 2), não sabendo bem
como está usando seus recursos
financeiros, portanto, não
realizando economias em relação
às despesas, usando o cartão de
crédito em excesso, comprando
aquilo que não precisa (nota 2);
diante desse cenário, a pessoa se
encontra com dívidas no cartão e
tem alguns empréstimos
contraídos, o que prejudica ainda
mais a situação (nota 2).

O MAU DESEMPENHO DE UMA
HABILIDADE PODE COMPROMETER
TODA A VIDA FINANCEIRA. LEMBRE-SE:
UMA PARTE AFETA A OUTRA DIRETA E
INDIRETAMENTE.
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Apesar desse cenário de
inconsciência financeira, quando
sobra algum dinheiro (como 13º
salário ou simplesmente acontece
alguma economia esporádica), essa
pessoa direciona esse recurso para
a Caderneta de Poupança (nota 4),
tendo algum dinheiro reservado em
caso de emergência (nota 4) – e só.
Como os recursos poupados estão
mal aplicados e não são tão
expressivos como poderiam se a
pessoa gerisse bem o próprio
dinheiro e realizasse economias

SATISFAÇÃO GERAL
(𝐅𝐀𝐙𝐄𝐑 + 𝐆𝐀𝐒𝐓𝐀𝐑 + 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐑)
𝟗

[ 𝟖+𝟗+𝟏 + 𝟐+𝟐+𝟐 + 𝟒+𝟒+𝟐 ]
= 𝟑, 𝟖
𝟗

mais inteligentes direcionando o
recurso poupado para poupança e
investimento, essa pessoa tem um
crescimento patrimonial muito
lento (nota 2) o que não gera
desenvolvimento mais consistente e
nem renda passiva.
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Esse é só um cenário hipotético para
ilustrar e te dar como exemplo sobre
como pode ser a sua auto avaliação.
Não existe certo e nem errado.
O que se deve prestar atenção é sua
satisfação sobre o seu desempenho
em relação a cada habilidade e, se
quiser, anotar as relações de causa e
efeito que existem no cenário atual
(como no exemplo).

PRESTE ATENÇÃO NA
SUA SATISFAÇÃO
SOBRE O SEU
DESEMPENHO EM
RELAÇÃO A CADA
HABILIDADE. DE
PREFERÊNCIA, ANOTE
AS RELAÇÕES DE
CAUSA E EFEITO QUE
EXISTEM NO CENÁRIO
ATUAL
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Portanto, de acordo com o que
foi exposto, avalie o seu grau
de satisfação (em nível
emocional) para cada uma das
habilidades relacionadas às 3
áreas: fazer dinheiro, gastar
dinheiro e investir dinheiro.

CLIQUE AQUI E BAIXE O
ARQUIVO PARA IMPRESSÃO
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Lembre-se de procurar escrever e
descrever sobre cada habilidade,
sejam coisas positivas ou negativas,
de modo a entender melhor o seu
próprio cenário e entender onde
precisa dar mais atenção nas
próximas semanas ou meses para
desenvolver melhor a habilidade (ou
habilidades) que provoca
insatisfação na sua vida financeira.

DE TEMPOS EM
TEMPOS É BOM “AFIAR
O MACHADO”
REAVALIANDO SE TEM
ALGUMA HABILIDADE
QUE PRECISA DE
ATENÇÃO PARA
MELHORAR O
DESEMPENHO DE SUA
VIDA FINANCEIRA
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