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Anotações importantes 

 
Olá, criei esse resumo para tornar mais prático a implementação das ideias 
expostas no conteúdo passo a passo no site eumaisrico.com com o objetivo 
de facilitar suas ações de planejamento financeiro espero que lhe seja útil. 

PRIMEIRO 
Faça um orçamento. 

Por quê? 
Para saber como estão seus ganhos e despesas, é muito importante 
equilibrar as contas, (não gastar mais do que ganha). 
Eis abaixo um modelo, mas você pode criar o seu conforme desejar. 

Orçamento 2016 
Meses > Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
RECEITAS 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 
Trabalho 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Investimentos - - - - - - - - - - - - 
Serviços Extras 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
***             
***             
DESPESAS 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 
Poupar/Investir 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Mercado 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
Saúde - - - - - - - - - - - - 
Educação 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Dívidas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
ENTRETENIMENTO 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
***             
***             

 
Eu fiz uma planilha de controle na qual já vem a parte de orçamento se 
desejar baixar clique aqui. 

 
SEGUNDO 

Agora que já fez seu orçamento, estabeleça um controle do seu patrimônio 
líquido. 

Por quê? 
Com isso será possível saber o real valor que você ganha ou perde por mês, 
sem isso costumo dizer que podemos ficar iludidos pensando que o que 
ganhamos é o valor do nosso salário no fim do mês. 
Foi focando nesse controle que provoquei as maiores mudanças na minha 
vida financeira, falo por experiência, vale muito a pena. 
 
Faça essa conta todo fim de mês e compare o resultado com o mês anterior 
assim saberá como está indo, também ao praticar vai ficando mais 
consciente dos gastos que aumentam seu patrimônio e dos que diminuem. 
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Some o valor de todos seus bens + contas a receber – contas a pagar e 
pronto o resultado é seu patrimônio líquido. Ou seja, se você “fechar a 
conta” vender tudo que têm, receber as contas dos seus devedores e pagar 
tudo que deve, quanto te sobra? 
Modelo: 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
(+) Contas a Receber 100,00 560,00 300,00 80,00 120,00 143,00 

(+) Dinheiro Disponível 230,00 130,00 50,00 10,00 350,00 156,00 

(+) Bens / 
Investimentos 

8.630,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 9.280,00 9.780,00 

(-) Dívidas 2.300,00 2.000,00 1.700,00 1.400,00 1.100,00 800,00 

(=) PATRIM. LÍQUIDO 6.660,00 7.470,00 7.430,00 7.470,00 8.650,00 9.279,00 

 
Você também pode utilizar um gráfico segue a seguir um modelo com base 

nos valores do exemplo da tabelo logo acima. 
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Recomendo utilizar um gráfico, é fácil e ajuda visualmente uma melhor 
comparação. Importantíssimo ter esse controle. Na tabela de excel que 
mencionei para controlar o orçamento você também encontra esse controle 
de patrimônio incluindo esse gráfico e o controle de gastos que irei mostrar 
logo a seguir. 

 

TERCEIRO 
Lá no orçamento você planejou o que ia fazer, agora é hora de executar o 
planejado. Você pode usar o mesmo modelo do orçamento. 

Por quê? 
É bom fazer esse controle para saber de onde vem seu dinheiro e para onde 
vai, também por meio dele você pode ir cuidando para as despesas não 
ficarem maior que as receitas.  
Modelo: 

Execução do Orçamento 2016 
Meses > Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
RECEITAS 1.150 1.150 1.150 1.150         
Trabalho 1.000 1.000 1.000 1.000         
Investimentos - - - -         
Serviços Extras 150 150 150 150         
***             
***             
DESPESAS 1.150 1.150 1.150 1.150         
Poupar/Investir 100 100 100 100         
Mercado 600 600 600 600         
Saúde - - - -         
Educação 100 100 100 100         
Dívidas 200 200 200 200         
ENTRETENIMENTO 150 150 150 150         
***             
***             

 
Nesse controle aparem dois controles importantes para seu sucesso 
financeiro, o PRIMEIRO é o quanto você ganha de rendimentos de 
investimentos, ou seja, quanto de lucro está tendo? SEGUNDO o quanto 
está destinando para investimentos? Note que quanto mais canalizar 
aplicações em investimentos logo mais rendimentos terá. 
No começa os rendimentos são bem pequenos mesmo, mas lembra sobre o 
que falei sobre juros compostos, a médio e longo prazo se aplicar bem vai 
ter mais rendimentos de investimentos do que o valor dos rendimentos com 
seu próprio trabalho; foque nisso é importante. 
A parte de controles é essa, depois de organizado as tabelas, você faz tudo 
isso em poucos minutos, é importante que faça, se deseja ter resultados é 
melhor ter um pouco de controle. 
Afinal já somos adultos né! 
Com o tempo se torna um hábito assim como escovar os dentes, então não 
seja como uma criança que não quer tomar banho faça o controle mínimo e 
importante das suas contas. 

QUARTO 



 

4 | P á g i n a  
Produzido por: Wesley dos Anjos Borges / eumaisrico.com 

Anotações importantes 

 Escreva seus objetivos e coloque data para realizar (coisas 
grandiosas, por favor. Mire alto); 

 Em seguida fixe em local onde você possa visualizar todos os dias; 
 Estabeleça metas para seus objetivos. 

Por quê? 
 Isso ajuda a ter foco e se comprometer com o que deseja. Quando 
colocamos o que queremos logo percebemos que o tempo está passando, e 
se estamos agindo ou não. Caso contrário, vamos dizendo depois farei isso, 
e esse depois nunca chega. 

QUINTO 
Saindo das dívidas e mudança de hábitos. 

Por quê? 
Porque temos que pagar o que devemos e sem mudança de hábitos não 
mudamos os resultados!!! 
Se estiver endividado NÃO AJA de acordo com o perfil endividado: 

Perfil 
Endividado 

• Os endividados vivem sempre com problemas financeiros, 
sentindo que tudo que faz dá errado; 

• Essa pessoa tem prejuízo sem notar, ou se nota, não dá muita 
importância; 

• Compra coisas pelo valor da parcela e não pelo valor total; 
• Pesquisa pouco ou nada antes de comprar; 
• Muitas vezes acredita que a falta de dinheiro é falta de sorte; 
• Deixa seus grandes sonhos para quando sobrar; 
• Confunde preço com valor; 
• E vai vivendo; 
• Seu dinheiro nunca é suficiente. 

AO INVÉS, experimente o perfil equilibrado o qual reapresento a seguir: 
Perfil 
Equilibrado 

• O equilibrado gasta de acordo com o que ganha e se sobrar faz 
reservas; 

• O foco é não perder dinheiro, pois valoriza seu trabalho; 
• Sabe que preço não é valor; 
• Tem o habito de avaliar bem o real valor e planeja suas 

compras; 
• Pesquisa preços antes de comprar; 
• Se planeja para ter o dinheiro que deseja; 
• Conquista seus sonhos aos poucos, mas de forma constante; 
• Percebe as armadinhas financeiras; 
• Dedica-se o necessário para ter uma vida boa. 
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Ok, já mudou seu perfil para equilibrado, mas ainda não eliminamos as 
dívidas. Segue umas dicas para iniciar esse processo de quitação das 
dívidas: 

 Primeiro conheça suas contas, quanto você recebe, quanto 
gasta e onde; 
 

 Reorganize suas despesas com base em seu ganho de forma 
que sobre o máximo possível para destinar a quitar as dívidas; 

 
 Se possível aumente seus ganhos. Alguns “bicos” podem ser 

uma solução, se isso for inconveniente pense que é temporário 
até quitar as dívidas, e use esse ganho extra também para 
pagar a dívida; 
 

 Conheça suas dívidas, seus juros, formas de descontos se 
antecipar o pagamento; 
 

 Tente renegociar suas dívidas com descontos, as vezes é 
possível. 
 

 Troque dívidas caras por dívidas mais baratas. Por exemplo: Se 
deve no cartão de crédito troque por um consignado se não for 
possível, outra opção, um pouco menos vantajoso é um crédito 
pessoal. Mas seria ideal se conseguisse com um parente sem 
juros... mas, depois tem que pagar o parente viu...  

 
Tem pessoas que depois de pegar um dinheiro 
emprestado simplesmente esquece. De repente ela sofre 
um mal súbito de amnésia mal esse muito comum 
principalmente se a dívida for com parente. 

 
 Ao pagar as dívidas dê sempre preferência aquelas com juros 

mais altos. 
 

 Se tiver algum dinheiro em poupança, na maioria dos casos é 
mais vantajoso usar esse dinheiro para antecipar pagamento 
de dívidas e ganhar descontos. Esses descontos geralmente 
são maiores do que o valor que irá ganhar lá na poupança. 

 
 E quando estiver endividado não faça mais dívidas, a menos 

que seja financeiramente vantajoso para você, como uma 
dívida boa que falei anteriormente. 

 
Essas são algumas orientações básicas, mas muito úteis se forem seguidas. 
E assim as dívidas vão sendo eliminadas. 
 
Quando sair das dívidas, equilibrar as contas vai deve começar a sobrar 
dinheiro, então é hora de adotar o perfil investidor o qual costuma ter as 
seguintes características: 

Perfil 
Investidor 
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• Um investidor vive uma vida vibrante com fortes emoções; 
• Valoriza o seu conhecimento profissional, financeiro e de 

negócios; 
• Sabe o valor das coisas e usa isso para ter lucros; 
• Não faz compra e sim negócios; 
• Planeja-se para ter lucros constantes; 
• Valoriza sua sustentabilidade financeira; 
• Percebe as armadinhas e oportunidades financeiras; 
• Quando erra usa o erro para aprender e recomeça mais forte; 
• Conquista sua sustentabilidade financeira de forma paciente e 

disciplinado. 
 

SEXTO 
Onde investir primeiro? 
Minha sugestão é que seu primeiro investimento seja em conhecimento na 
seguinte forma e sequência: 
1º - Conhecimento Profissional; esse lhe dará condição de explorar ao 
máximo sua capacidade de gerar renda com seu trabalho, com isso terá 
salário mais elevado logo mais à frente falarei dessa vantagem; 
2º - Conhecimento Financeiro; esse lhe dará condição de organizar proteger 
e multiplicar seu patrimônio (esse conteúdo já faz parte desse investimento, 
procure mais conteúdo para agregar valor); 
3º - Conhecimento em Negócios; esse é o ponto onde deve escolher uma 
ou mais área de negócios onde irá aplicar dinheiro com finalidade de obter 
lucro. 
Essas 3 áreas de conhecimento devem ser seus primeiros investimentos, 
elas juntas lhe darão a formação e capacidade de se tornar um investidor 
de sucesso. 
 

Por quê? 
Porque tudo isso torna a vida muito mais gostosa de viver nos 
proporcionando escolher o que fazer e quando, se trata de liberdade, de 
como gastamos o nosso tempo de vida, eu prezo muito isso e você? 
Humildemente espero ter conseguido agregar algum valor nessa sua 
caminhada rumo ao conhecimento financeiro te desejo sabedoria, amor, paz 
e sucesso e se não nos conhecemos pessoalmente quem sabe nessas voltas 
que o mundo dá a gente possa um dia se encontrar, sinta-se a vontade 
para me dirigir a palavra será um prazer conhecer alguém que tenha se 
servido desse conteúdo para sua vida. 
 
Sinta-se recebendo um forte abraço meu. 
 
Obrigado, por me dar atenção. 
 
Wesley dos Anjos Borges 


