FINANÇAS
PESSOAIS

$$$ HOTMART $$$$$
Aumente sua Renda
Você já pensou em vender
produtos pela Internet?
Já imaginou faturar mais de R$-

Finanças na corda bamba
Muitas vezes o desequilíbrio financeiro não está
ligado “necessariamente” a aspectos

5.000,00 mil reais em comissões
desenvolvendo uma atividade
paralela sem ter que deixar o
que você faz atualmente.

financeiro, mas sim a aspectos psicológicos, ou

Você tem algum projeto para

seja, você até elabora seus controles, anota

aumentar sua renda nos

suas despesas, realiza planos de contenção,

próximos 5 anos?

mas não consegue se controlar – podemos

Como estão suas finanças

simplesmente dizer que você gasta porque é

atualmente?

descontrolado. Por analogia, é como se você
tivesse uma espécie de “ dupla personalidade
financeira”: uma que necessita controlar e
outra que deseja gastar. Geralmente você fica
muito vulnerável às opções de consumo e

Saiba como milhares de
pessoas estão conquistando
liberdade financeira e mais
qualidade de vida através do
Empreendedorismo Digital.

acaba criando gastos que não estavam
previstos simplesmente devido ao
aparecimento de supostas “oportunidades”

Acesse:
http://hotmartexperts.gr8.com/

que se classificam como “indispensáveis” no
momento da compra.

Para demonstrar melhor essa relação dos
descontroles, abaixo destacaremos os fatores importante de que trataremos
nesta etapa de finanças pessoais:
1. Inteligência Financeira: Ganhar, Gastar, Economizar e Investir
2. Desequilíbrio Financeiro (Gastar mais do que ganhar)
3. Quais os motivos para seus gastos (Necessidade x Desejos)
4. Impulso (Inimigo nº 1 do orçamento Equilibrado)
5. Registro das despesas (Planilha de Controle e Ordem de Prioridades)

6. Gastos Sazonais (Despesas existentes apenas em alguns períodos)
7. Planejamento de Investimento (Crescimento do Patrimônio)
8. Disciplina Financeira Familiar
9. Cuidados com as armadilhas dos Empréstimos (Parcelamento e Taxas de
Juros)

Você consegue equilibrar as suas receitas com as suas despesas? Geralmente
você gasta mais do que ganha? Você vive equilibrado com as quatro leis do
dinheiro – GANHAR, GASTAR, ECONOMIZAR, INVESTIR

Para gastar você precisa GANHAR
Para ECONOMIZAR precisa gastar MENOS.

Além de economizar, você precisa saber INVESTIR, só
assim conquistará a tão sonhada INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA
Vamos fazer uma breve simulação da sua
situação financeira. Pegue papel e caneta e faça a
seguinte conta. Anote
Valor das suas Receitas Mensais: R$__________________________________
Valor das Despesas Mensais:

R$__________________________________

Resultado:

R$__________________________________

Então. Deu positivo ou negativo? Está sobrando dinheiro ou faltando?

$DICA DE

Financeiramente falando,

INVESTIMENTO$

temos basicamente três tipos

Você conhece alguma

de pessoas que agem de

paga mais de 200% de

aplicação bancária que lhe

forma distinta em relação ao

rendimento. Não existe. A

dinheiro.

financeiras existente no

maioria das aplicações
Mercado só favorecem os

A) Pessoas que vivem bem financeiramente
(São aquelas que gastam MENOS do
que GANHAM

banqueiros.
Quer fazer seu dinheiro
realmente render de verdade?
O Múltimilionário Americano
Robert Habraham diz que a

B) Pessoas que vivem estressadas
financeiramente (São aquelas que
gastam MAIS do que GANHAM
C) Pessoas que vivem em estado de alerta
constante ( São aquelas que GASTAM na
mesma proporção que GANHAM.

melhor forma de fazer seu
dinheiro multiplicar é revender
produtos com uma boa margem
de lucro.
Um produto que você compra
por R$-2,00 e vende por R$-6,00
lhe dá um rendimento de 200%.
Nenhuma aplicação financeira
oferece isso.

Vamos avaliar agora a

Neste contexto o ramo de semi-

dosagem dos seus gastos entre

é uma excelente opção.

os desembolsos necessários e

É um Mercado que não para de
crescer. Não sofre com crises e
os produtos são de extrema

os supérfluos
Desejos x Necessidades

joias, folheados em ouro e prata

facilidde de aceitação.

( Como lidar com

essa varável)

Vamos a mais um exercício. É bacana e
vai lhe ajudar a ter uma melhor clareza sobre
suas necessidades de desejos.

Acesse:
Revenda de Semi-joias

Pegue um caderno ou apenas uma folha e relacione:

A) As cinco principais Despesas que você considera necessárias para sua
sobrevivência
B) As cinco principais Despesas que você considera não necessária para
sua sobrevivência, isto é, de que você abriria mão para alcançar seus
objetivos pessoais

E SUA SAÚDE
FINANCEIRA......COMO ESTÁ?
1) Está organizando suas finanças?
2) Está endividado no cheque especial, cartão de crédito, empréstimos
etc.?
3) Perdeu o controle das suas finanças e precisa de ajuda?
4) Consegue realizar o que quer? Sabe determinar o que quer
5) Acha que sempre lhe falta tempo? E Seu ânimo, como está?

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO
CONTROLE FINANCEIRO
Afinal de contas, aonde, como e quando você quer chegar? Você tem
a sensação de nunca ter dinheiro suficiente para tudo o que quer? Você
adoraria poder gastar mais? Em geral, você é muito cauteloso ou
cautelosa, mas às vezes se vê em apuros?

Caso seu carro tenha algum problema, o que vai fazer? Se você se sente
descontrolado com o dinheiro que ganha; o dinheiro em suas mãos
evapora; está endividado e gostaria de quitar as suas dívidas e ficar com
o nome limpo na praça; gostaria de poupar para conseguir o que
deseja, como uma casa nova ou a viagem dos seus sonhos.......Você
deve enfrentar a sua situação e perceber que a solução não é ganhar
mais dinheiro, mas sim aprender a administrar o dinheiro que possui.
Veja algumas dicas para você aprender a administrar melhor seu
dinheiro. Sempre é possível economizar algum dinheiro, seja qual for a
quantia. O importante é você começar a poupar.
Liste suas metas e objetivos de vida e coloque no topo da lista de
prioridades. Mesmo que você esteja endividado, sua prioridade deve ser
alcançar suas metas e sonhos. A liquidação de uma dívida e o início de
uma poupança deve ser o caminho a ser seguido. A grande armadilha
da vida é quando você fica esperando sua situação financeira melhorar
para que comece a realizar seus sonhos e vontades
Está na hora de ver as coisas de outra forma. A pergunta que devemos
fazer é: O que me dá alegria? Em que ocasião tenho aquela maravilhosa
sensação de satisfação? O que realmente quero na vida? Não se
esqueça de incluir como meta de vida uma aposentadoria tranquila e de
qualidade. Liste todas as suas despesas do mês (o ideal é dos três últimos
meses) e a sua renda.

VOCÊ POSSUI UM PLANEJAMENTO
FINANCEIRO PESSOAL?
Para começar a se organizar, você deve definir um plano. Vamos
destacar mais algumas dicas:
a) Monte uma estratégia para alcançar as suas metas e sonhos.
. Poupança para adquirir algum bem ou viagem a ser realizada.
. Programação para a minha aposentadoria.

. Reserva financeira para emergências
. Poupança para pagar os estudos do meu filho
. Troca de carro ou imóvel

b) Corte todos os gastos que são considerados supérfluos e que não
acrescentam nada para alcançar as suas metas. Reúna todos da casa e
mostre a nova situação, a necessidade de um controle emergencial
para alcançar uma saúde financeira equilibrada e com perspectiva
futuras boas para todos.

c) Se você está endividado, monte um plano para pagamento e
liquidação das dívidas.

d) Se você possui uma boa saúde financeira, com um orçamento
equilibrado, é hora e preparar um bom planejamento financeiro para
não ser pego de surpresa.

Para reflexão
“Divirta-se agora e pague depois, ou
pague agora e divirta-se depois”
(Anônimo)

http://www.rendaativa.com.br

