DESCUBRA O SEU

PERFIL FINANCEIRO
IDENTIFIQUE A HISTÓRIA FINANCEIRA QUE VOCÊ ESTÁ VIVENDO

1
Há muitos anos a maioria dos
brasileiros se encontra
endividada. Algumas pessoas
possuem dívidas pequenas;
outras possuem dívidas
imensas.
Até que as estatísticas mudem,
cerca de 6 a cada 10 pessoas
encontra-se com algum tipo de
dívida.
Mas estar ou não endividado
não se trata apenas de poder
ou não conseguir pagar as
dívidas do mês corrente: vai
bem além disso.

2
Pensando nesse contexto, esse
e-book tem o propósito de
apresentar 5 personagens que
representam uma família com 5
perfis financeiros diferentes:
traçando um estereótipo desde
pessoas que não possuem
dívidas até aquelas que estão
numa completa enrascada
financeira. São eles:

• o Estável: representado
por Maria Estabilidade
• o Equilibrado: representado
por Vitória Equilibrada
• o Comprometido: representado
por Zé Compromisso
• o Endividado: representado
por Joaquim das Dívidas
• o Insolvente: representado
por Joana Insolvência

No último capítulo você poderá
descobrir o seu próprio perfil
financeiro.
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MARIA
ESTABILIDADE
Uma história de sucesso construída

5
Maria Estabilidade é uma mulher
madura. Aprendeu muita coisa a
partir da própria experiência e
compreendeu que é menos custoso
aprender as coisas a partir da
experiência dos outros.
Nem sempre ela esteve na situação
mais confortável que se encontra
hoje, comparada aos seus outros
quatro irmãos: Vitória Equilibrada, Zé
Compromisso, Joaquim das Dívidas e
Joana Insolvência.

6
Em um passado distante ela já
esteve na situação de
“comprometida”, pois precisou
arcar com algumas dívidas:
casa, carro, abertura de um
negócio. Como sempre
procurou ser cuidadosa, fez seu
negócio prosperar, quitou
rapidamente os financiamentos
imobiliário e do carro e
alcançou um nível de vida
diferenciado.
Hoje ela tem sua casa própria,
tem renda permanente,
consegue bancar todas as
despesas de manutenção da
vida com folga.

7
Tem uma reserva de
emergência em investimentos
seguros para mais de 12 meses
de suas despesas correntes,
tem um patrimônio financeiro
razoável alimentado
regularmente pelas reservas de
25% de tudo o que recebe de
remuneração e ainda possui um
bom seguro de vida, plano de
saúde e um plano
previdenciário.
E, talvez, o mais importante:
não tem dívida alguma – isso
tudo fazendo 5 salários com seu
negócio!
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Maria se tornou o tipo de
pessoa que pesquisa antes de
realizar alguma compra.
Recentemente quis comprar
um celular. Pesquisou, avaliou
diversos aparelhos diferentes e
encontrou um que a agradou
tanto na utilidade quanto no
design.
Ela já tinha juntado, durante
algum tempo, o valor de
R$1.000 – esse era o preço
máximo que tinha decidido
pagar para a realização de seu
desejo.
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Foi à loja com a melhor oferta e
conseguiu um desconto no
aparelho escolhido de 10% (o
aparelho custava R$1.100) e
ainda conseguiu que o
vendedor a oferecesse a opção
de realizar a compra em até 10
vezes no cartão de crédito.
Maria não gosta de usar cartão
de crédito, mas em casos como
esse ela enxerga oportunidade.
Decidiu fazer a compra em 4
parcelas, e, ao mesmo tempo,
aplicou os R$1.000 em uma
aplicação segura: assim ela
ganha alguns jurinhos durante o
período de pagamento do
celular.

10
FINANÇAS ESTÁVEIS SIGNIFICAM
FINANÇAS SOB CONTROLE: PESSOAS
SEM DÍVIDAS, VIVENDO DENTRO DO QUE
GANHAM, TEM PROTEÇÕES, FORMAM
RESERVAS E VIVEM TRANQUILAS.

Pessoas como Maria Estabilidade,
têm as finanças sob controle. Fazem
com que seu dinheiro seja seu servo
fiel e leal. Estão tranquilas sobre o
futuro: suas reservas e suas
proteções proporcionam segurança.
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Além do mais, são pessoas que
compreendem que dinheiro tem o
seu lugar na vida, mas ele não é
tudo: por isso, muitas vezes, criam
um padrão de vida menos
dependente de dinheiro.
E, quando surgem oportunidades de
fazer mais dinheiro, mesmo com
uma aquisição parcelada a partir da
realização de um sonho ou desejo
planejado, não pensam duas vezes:
fazem porque já planejaram antes da
execução.

OPORTUNIDADES DE
FAZER MAIS DINHEIRO
SURGEM A TODO
MOMENTO: TEMOS DE
ESTAR ATENTOS E
PREPARADOS PARA
APROVEITÁ-LAS!
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VITÓRIA
EQUILIBRADA
A irmã caçula que escuta a voz da sabedoria

13
Vitória Equilibrada é uma jovem
adulta. É a caçula dos cinco
irmãos. Faz estágio numa
grande montadora de veículos
recebendo 2 salários e, com
parte desse dinheiro, cursa
engenharia mecânica.
Ela mora com Maria Estabilidade
e admira muito sua irmã mais
velha. Por influência e por
contato, acabou aprendendo,
da maneira menos custosa, a
lidar com as questões
financeiras.
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Aprendeu a viver de uma
maneira frugal e por isso tem
um estilo de vida que depende
pouco de dinheiro: 25% daquilo
que recebe no estágio vai para
o pagamento dos estudos na
faculdade. Não é muito, mas
como conseguiu bolsa de
estudos com 50% de desconto é
o suficiente para custear sua
formação.
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Ela tem bons hábitos
estabelecidos: compreende o
funcionamento das taxas de
juros e sempre discute
condições de pagamento com
os credores antes de realizar
uma compra; quando precisa
comprar alguma coisa reflete
sobre a real necessidade da
compra e, se chega à conclusão
de que realmente precisa
gastar, sempre faz o
levantamento de preços para
que possa escolher a melhor
oferta disponível.
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COMPRAS A PRAZO COMPROMETEM
PARTE DA RENDA FUTURA, QUE, SE NÃO
HOUVER UMA BOA GESTÃO, FICA FÁCIL
PERDER O CONTROLE DAS PRÓPRIAS
FINANÇAS

Aprendeu que não é muito bom
fazer compras a prazo, pois com
isso alonga-se a dívida para o futuro
– mas se toma esse tipo de decisão
é porque ela é bem planejada e
muito vantajosa, como sua irmã
ensinou.
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É uma garota que, se não fosse
pela faculdade, estaria numa
situação financeira estável:
mesmo assim, ela faz reservas
de 15% de tudo o que recebe
formando aos poucos sua
reserva de emergência e
consegue viver bem com os 60%
que restam de sua renda. Mora
com Maria Estabilidade e ajuda
em algumas contas de casa: isso
gera responsabilidade e
cuidado com o futuro.

Como todo jovem, gosta de
curtir a vida, de ter novas
experiências, viagens, sair de
vez em quando.
E como ela consegue usufruir
desse estilo de vida leve e
promissor? Ela faz seu controle
financeiro todos os dias, revisa
suas finanças todos os meses,
corrige eventuais desvios,
constrói pouco a pouco sua
reserva de emergência.
Mas, como todo mundo, ela
também é humana: comete
erros.
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Em um passado não tão
distante, tomou uma decisão
errada. Aprendeu que fazer
empréstimos pessoais para
realizar aquisição de bens é
uma grande roubada!
Certa vez, comprou uma
jaqueta de couro porque era
“linda e estava na promoção”.
À vista a jaqueta custava R$500
– uma boa soma!
Jovem, impulsiva, inocente,
tomou um empréstimo de
R$500 no banco a juros de 5%
a.m. para pagamento em 12
meses. Realizou seu desejo:
comprou sua jaqueta! Depois de
começar a morar com sua irmã,
relatou o ocorrido.
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Maria Estabilidade falou
algumas poucas verdades que
fez a menina refletir sobre sua
decisão de compra: percebeu
que tinha tomado uma decisão
impulsiva, desnecessária e que
no processo gastou R$176 com
juros.
E para reforçar sua decisão
equivocada, na estação
seguinte a mesma jaqueta
estava custando R$350.
E mais: durante os 12 meses de
pagamento, ela tinha usado a
peça de roupa apenas 3 vezes...
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NOSSOS ERROS FINANCEIROS SÃO AS
NOSSAS MAIORES FONTES DE
APRENDIZADO. MUITAS VEZES DÓI
RECONHECER; MAS ÀS VEZES É A ÚNICA
FORMA DE APRENDERMOS DE VERDADE.

Pagou, jogou dinheiro fora com os
juros, mas aprendeu. Hoje ela pensa
15 vezes antes de realizar uma
compra movida por impulso e pensa
mais umas 20 vezes antes de tomar
um empréstimo – tanto que desde o
ocorrido ela não pegou mais
empréstimo algum!
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ZÉ
COMPROMISSO
Casamento programado para falhar

22
Zé Compromisso já esteve em
situação muito melhor e em
situação bem pior que a atual.
Pior porque ele já foi um
endividado, quase insolvente;
mas antes disso estava com sua
situação financeira equilibrada.
Ele foi casado com Camila
Loteira, ou, para os mais
íntimos, “Ca” Loteira: ela era
uma devedora compulsiva.
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Camila nunca precisou
trabalhar. Antes de casar e
mesmo quando casados, ela
sempre gastou tubos de
dinheiro. Fez a parte ativa de
destruir as finanças de Zé
Compromisso: compras e mais
compras, salões de beleza
caríssimos, parecia que estava
tendo uma vida da realeza!
Zé cuidou da parte passiva do
processo de destruição de suas
próprias finanças: era
completamente descontrolado,
desatento com as questões
financeiras pessoais e
familiares.

24
MUITAS VEZES O DESAFIO NÃO É
FINANCEIRO: O DESAFIO É
COMPORTAMENTAL. E SE NÓS NÃO
QUISERMOS NOS APERFEIÇOAR NÃO
TEM NINGUÉM QUE NOS FAÇA MUDAR.

Zé trabalhava e quando recebia o
seu salário entregava tudo nas mãos
de Camila: péssimo negócio. Ele
imaginava que quando se casassem
as coisas seriam diferentes, que ela
se tornaria mais responsável, já que
seu sogro bancava todo o estilo de
vida de sua querida filha única.
Suas expectativas não foram
confirmadas a esse ponto...
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ALGUNS CASAMENTOS ACABAM EM
DIVÓRCIO POR DESENTENDIMENTOS
RELACIONADOS ÀS FINANÇAS DO CASAL.
INFIDELIDADE FINANCEIRA COSTUMA
SER A CAUSA Nº1

Chegou, nessa espiral financeira
negativa, a dever quase que 100% de
sua renda; nesse ponto ele deu um
basta e com isso a relação não
aguentou: eles acabaram se
separando.
Ela voltou para a casa dos pais, já
que não tinha outro lugar para ir;
ele passou por muito sufoco desde
então.

26
Porém, felizmente, hoje se encontra
numa situação bem melhor que a
anterior, mas pretende melhorar
mais: tem suas dívidas controladas e
estancadas e, apesar de não
conseguir realizar poupanças, seu
nível de comprometimento de renda
é de 55%. Ruim, mas muito melhor
que sua situação anterior.

NA MAIORIA DAS
VEZES, PARA SAIR DO
FUNDO DO POÇO É
NECESSÁRIO PARAR DE
CAVAR.

27
Para resolver sua situação ele
passou por privações; na
verdade ainda passa, mas está
mais tranquilo: vem pagando
suas dívidas de forma
escalonada, reduzindo pouco a
pouco o percentual de
comprometimento mensal da
sua renda com dívidas. Ainda
corre riscos como imprevistos e
por isso já considera começar a
formar sua reserva de
emergência para, pelo menos,
uns 3 meses de despesas com
manutenção de vida.
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JOAQUIM DAS
DÍVIDAS
O super playboy

29
Joaquim das Dívidas é o irmão gastão.
Antes era conhecido como Joaquim
Playboy.
Por algum tempo Joaquim teve um
estilo de vida com muito luxo. Baladas
caras todo final de semana sem ter
muita noção se podia gastar: passava
o cartão de crédito e estava tudo
resolvido – já que sua renda é
relativamente alta (7 salários) as
administradoras concederam muito
crédito para ele – a cada aumento em
seu limite ele se sentia mais e mais
poderoso... pura ilusão! Comprava
coisas para impressionar os outros.
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Nunca gostou muito de seu
trabalho, mas, como costuma
dizer: “se paga bem, que mal
tem?”.
Mas antes de estar no trabalho
atual decidiu abrir um negócio.
É justo que se tente melhorar
de vida, e o empreendedorismo
é uma das maneiras mais
realizadoras. Porém, ele visava
apenas o dinheiro.
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Em pouco mais de um ano faliu:
não se preocupou em estudar o
mercado, não realizou um plano
de negócios para avaliar a
viabilidade daquilo que tinha
intenção de empreender, usou
de maneira inadequada o
capital de terceiros, fez
investimentos desnecessários
em infraestrutura... o beijo da
morte para os negócios.
Felizmente ele não tinha muitos
funcionários, então, de certo
modo, o dano foi menor na vida
de outras pessoas.

32
Além dos motivos capitais para
sua falência, houve um que
acelerou o processo: a péssima
administração financeira do
negócio – seria melhor que
tivesse contratado um
administrador para fazer o
trabalho.
Como nunca lidou com dinheiro
numa escala de faturamento
empresarial (na casa de
dezenas e até centenas de
milhares de reais) usou parte do
dinheiro ganho com o negócio
para viajar.

Parecia estar com o rei na
barriga, parecia estar no topo
do mundo!
Mas tudo era ilusão: estava
vivendo de aparências, num
mundo fantástico demais!
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A busca de se sentir poderoso,
rico, importante, por querer se
mostrar superior aos outros foi
o início de sua queda financeira.
Às vezes, nas suas noitadas,
pagava a balada para os
amigos: gerando saldos
negativos em seu cheque
especial e corrigidos com caros
empréstimos pessoais.
O que o levou a ter um choque
de realidade foi o jogo de
poker: em uma noite metade de
seu salário e seu tão estimado
carro foram perdidos numa
rodada.
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Sem dúvidas é um rapaz que está
com bastante problemas, numa
situação bem delicada, apesar de
que agora parou de se endividar e
gastar desmedidamente.
Por incrível que pareça, ele deve
quase 100% de sua renda – o que o
salvou de estar numa enrascada
muito pior, de ter um
comprometimento de mais que sua
renda total com dívidas, foi uma
antiga poupança forçada que sua
irmã mais velha, Maria Estabilidade,
sugeriu que fizesse há dez anos
atrás: um VGBL.

NEM TODOS TÊM A
MESMA “SORTE” OU
ESTÃO DISPOSTOS A
OUVIR BONS
CONSELHOS DE QUEM
SABE...
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JOANA
INSOLVÊNCIA
Inteligentemente arrogante

36
Joana Insolvência é a que
possui a melhor remuneração
entre todos os irmãos: 12
salários! Se não fosse a sua
arrogância ela estaria numa
situação extremamente
confortável.
Inteligentíssima! Mas essa
mesma virtude se transforma
em maldição quando se une à
sua prepotência.
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Apesar de ser a que recebe
melhor, é a que mais deve: tem
dívidas em quatro cartões de
crédito, cada um com faturas no
valor de pouco mais de seu
salário mensal; dívidas em três
bancos diferentes (empréstimos
contraídos nas tentativas de
pagar os cartões). Tem um bom
carro quitado e ela entende que
isso faz parte de seu mais
valioso “patrimônio”, mas
também tem dívidas com o
financiamento de seu
apartamento.
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Além disso, é uma mulher que
consome muito: gasta demais
com lazer e compras
desnecessárias e com cuidados
pessoais – usa o salão de beleza
mais caro da cidade porque é lá
que a nata da sociedade está!
(Bela justificativa, não?!).
Além do mais, realiza compras
em um dos supermercados mais
caros porque tem que manter as
aparências. E as festinhas em
casa com os amigos?
Praticamente todo final de
semana: gastos e mais gastos!
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Só que agora, ela chegou no fundo
do poço: não consegue pagar o
mínimo de cartão algum, pois ou
paga os cartões ou paga o banco ou
paga o financiamento imobiliário.
Não consegue mais crédito porque
todos seus limites foram tomados e,
para piorar, está com restrição de
crédito. Mesmo recebendo tão bem
está com a situação financeira para
lá de complicada: deve muito mais
que 100% de seus recebimentos
mensais.

NÃO TEM PROBLEMA
TER UM PADRÃO DE
VIDA ELEVADO:
O PROBLEMA É NÃO
CONSEGUIR BANCÁ-LO
E SE ENDIVIDAR PARA
MANTER O QUE NÃO
CONSEGUE.
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Talvez, para sair desse sufoco e
começar a desfazer o nó da corda no
pescoço que já está enforcando, seja
necessário tomar algumas decisões
bem doloridas: bens terão que ser
vendidos – nessa lista, de imediato,
podemos pensar no carro e também
no apartamento; comportamentos
deverão ser trabalhados e
modificados; seu padrão de vida terá
que ser reestruturado de forma a
poder viver com alguma dignidade
financeira – isso é, se ela quiser.

O JEITO É COLOCAR
BOTA DE CHUMBO E
ENFRENTAR A
TEMPESTADE!
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DESCUBRA O SEU
PERFIL FINANCEIRO

42
A partir da breve história dos 5
personagens que ilustram cada
um dos 5 perfis financeiros
(Estável, Equilibrado,
Comprometido, Endividado e
Insolvente) é possível que você
já tenha se identificado com
algum deles.
Ainda assim, é importante
termos certeza de onde nos
encontramos, lembrando que
é possível mudar de perfil
financeiro: basta resolver e
cuidar melhor de suas finanças.

De forma bem objetiva, temos
o seguinte quadro para
determinar o perfil financeiro
sob a ótica de endividamento:
PERCENTUAL DE RENDA

PERCENTUAL DE RENDA LIVRE PARA

COMPROMETIDA COM

GASTOS COM MANUTENÇÃO DE

DÍVIDAS

VIDA E POUPANÇA

Estável

0%

Até 100%

Equilibrado

Até 30%

99% a 70%

Comprometido

De 31% a 70%

69% a 30%

Endividado

De 71% a 100%

29% a 0%

Insolvente

Mais de 100%

0%

PERFIL
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As pessoas se enganam com relação
às dívidas. Medem suas dívidas pelas
obrigações imediatas, aquelas que
vencem no mês seguinte. É por
conta deste erro de cálculo que
muitas se metem em situações
inesperadas e vexatórias.
Para conhecer o perfil financeiro de
alguém é necessário que projete
seus compromissos para, no mínimo,
os próximos 6 meses.

PARA CONHECER SEU
PERFIL FINANCEIRO
VOCÊ DEVE TER
NOÇÃO DO QUE VAI
ACONTECER COM SUA
VIDA FINANCEIRA NOS
PRÓXIMOS 6 MESES

44
CARNÊS, PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
OU FINANCIAMENTOS, CANHOTOS DE
CHEQUES, FATURAS DOS CARTÕES DE
CRÉDITO: TUDO O QUE REPRESENTA
COMPROMISSOS PARCELADOS

Para começar, junte carnês de
prestações; cópias de
financiamentos; canhotos de
cheques pré-datados; cópias de
faturas de compras com cartão de
crédito; tudo que represente suas
dívidas a vencer nos próximos 6
meses. Preencha o modelo a seguir,
valendo-se dessas documentações.

45
Caso você julgue ser muito
trabalhoso fazer esse cálculo
para o período de 6 meses, pelo
menos faça a projeção para 1
mês. Ao menos você terá uma
ideia imediata de seu perfil.
Esse dado é relevante e te
ajudará a repensar o rumo que
deve dar a sua vida financeira.
Lembre-se que muitos
devedores aflitos estão nesta
situação porque não se deram
ao trabalho de projetar seus
ganhos e compromissos já
assumidos para os próximos
meses.

Deixar de fazer isso costuma
incentivar o acúmulo de novas
dívidas, já que tendemos a
acreditar na memória e nos
cálculos mentais, muitas vezes
equivocados. Quem quer ter
uma vida financeira saudável
precisa ser disciplinado e isto
requer uma permanente
controle, avaliação de ganhos e
compromissos futuros.
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O quadro ao lado deve servir de
modelo para o cálculo dos 6
meses à frente.
Ao final, deve-se somar os
percentuais de dívidas obtidas
em cada mês e dividir por seis.
A média encontrada representa
o percentual de seu salário ou
renda que está comprometido
com dívidas, definindo seu
perfil atual.
Vamos exemplificar para
ilustrar o uso da ferramenta.

Compromissos para pagamento futuro
Prestação ou aluguel de imóvel
Prestação/Consórcio de carro, moto etc.
Prestações de compras diversas
Empréstimos Bancos/Financeiras
Juros bancários/agiotas
Débito de cartão de crédito
Indenizações, multas, taxas diversas
Outras/Débitos “em atraso”

TOTAL DAS DÍVIDAS MENSAIS
RENDIMENTO MENSAL esperado

Valor R$

A
B
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Mês 1

Compromissos para pagamento futuro
Prestação ou aluguel de imóvel
Prestação/Consórcio de carro, moto etc.
Prestações de compras diversas
Juros bancários/agiotas
TOTAL DAS DÍVIDAS MENSAIS
RENDIMENTO MENSAL esperado

Mês 4
Valor R$
1.000
600
400
100
2.100
3.000

Compromissos para pagamento futuro
Prestação ou aluguel de imóvel
Prestação/Consórcio de carro, moto etc.
Prestações de compras diversas
Juros bancários/agiotas
A
B

Mês 2
Compromissos para pagamento futuro
Prestação ou aluguel de imóvel
Prestação/Consórcio de carro, moto etc.
Prestações de compras diversas
Juros bancários/agiotas

TOTAL DAS DÍVIDAS MENSAIS
RENDIMENTO MENSAL esperado

Valor R$
1.000
600
400

2.000
3.000

Percentual de
Comprometimento
Mensal
A
B

(𝐴 × 100)
= % 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐵

Mês 5
Valor R$
1.000
600
400
100

Compromissos para pagamento futuro
Prestação ou aluguel de imóvel
Prestação/Consórcio de carro, moto etc.
Prestações de compras diversas
Juros bancários/agiotas

Valor R$
1.000
600

Mês 1 =

(2100×100)
3000

= 70%

Mês 2 =

(2100×100)
3000

= 70%

Mês 3 =
TOTAL DAS DÍVIDAS MENSAIS
RENDIMENTO MENSAL esperado

2.100
3.000

A
B

Mês 3
Compromissos para pagamento futuro
Prestação ou aluguel de imóvel
Prestação/Consórcio de carro, moto etc.
Prestações de compras diversas
Juros bancários/agiotas
TOTAL DAS DÍVIDAS MENSAIS
RENDIMENTO MENSAL esperado

TOTAL DAS DÍVIDAS MENSAIS
RENDIMENTO MENSAL esperado

1.600
3.000

A
B

Mês 6
Valor R$
1.000
600
400
100
2.100
3.000

Compromissos para pagamento futuro
Prestação ou aluguel de imóvel
Prestação/Consórcio de carro, moto etc.
Prestações de compras diversas
Juros bancários/agiotas
A
B

TOTAL DAS DÍVIDAS MENSAIS
RENDIMENTO MENSAL esperado

Valor R$
1.000
600

1.600
3.000

A
B

(2100×100)
3000

= 70%

Mês 4 =

(2000×100)
3000

= 67%

Mês 5 =

(1600×100)
3000

= 53%

Mês 6 =

(1600×100)
3000

= 53%
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MESES CONSIDERADOS

Após ter as informações dos
seis meses nesse modelo (ou
seja, seis tabelas preenchidas),
resta calcular o todo, para
saber, de fato, qual é o seu
perfil financeiro:

PERCENTUAL MENSAL
ENCONTRADO

MÊS 1
MÊS 2
MÊS 3
MÊS 4
MÊS 5
MÊS 6
TOTAL

C=

PERCENTUAL
FINAL

D=

70
70
70
67
53
53

%
%
%
%
%
%

383%
383
6

= 𝟔𝟒%

C = SOMA DOS MESES 1 A 6.
D = RESULTADO DE C DIVIDIDO POR 6

PERFIL
Estável
Equilibrado
Comprometido
Endividado
Insolvente

PERCENTUAL DE RENDA
COMPROMETIDA COM DÍVIDAS

0%
Até 30%
De 31% a 70%
De 71% a 100%
Mais de 100%

PERFIL CALCULADO:

64%
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COM ESFORÇO, DISCIPLINA, FOCO E
VONTADE VOCÊ PODE SE TORNAR UMA
PESSOA EQUILIBRADA OU ESTÁVEL:
DEPENDE APENAS DE VOCÊ!

É natural transitar entre perfis: num
momento de sua vida você pode
estar na situação de comprometido,
em outra na situação de estável e,
dependendo de como for a sua vida
financeira, pode estar endividado.
Mas lembre-se: tornar-se
equilibrado ou até mesmo estável
depende apenas de seu esforço!

Se precisar de ajuda especializada

ENTRE EM CONTATO
Telefone/WhatsApp

+55 (31) 9.8026-0779

Skype

phillip-souza

E-mail

contato@phillipsouza.com.br

Site

www.phillipsouza.com.br

Redes Sociais

www.facebook.com/PhillipSouzaBR
www.instagram.com/PhillipSouzaBR
www.twitter.com/PhillipSouzaBR

www.youtube.com/PhillipSouzaBR
www.dicascurtas.com.br/expert-investidor-inteligente

