


Olá, Ricos na América! Preparei este caderno com
muito carinho para te ajudar a refletir, assimilar e
aplicar o conteúdo que te apresentei na nossa 
aula. Você poderá utilizar as perguntas como guia 
e responder no próprio caderno; faça como for 
melhor para você, só não deixe de fazer, ok?

Ah, e muito importante: digitar não é o mesmo 
que escrever. Eu preciso que você ESCREVA para 
que as conexões sejam feitas por aí, tudo bem?

Faça os exercícios assim que acabar a aula, pois 
você estará com tudo fresquinho na sua cabeça!

Bons estudos!

Verena Cordeiro. 
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Onde você reside?
Brasil EUA Outro: ____________

Sua principal renda é em:
Dólar Real Outro: ____________

Quantidade de fonte de rendas:
1 2 > 2

Você possui dívidas?

Se você respondeu sim, liste suas dívidas,
incluindo o montante devido e a taxa de juros.

Sim Não

Dívidas Montante Taxa de Juros

Aula 1

GUIA- O SUPER PLANO



Agora, defina a estratégia e o prazo para pagar
suas dívidas. Comece da menor dívida para a
maior.

Dívida Estratégia Prazo

FOQUE EM QUITAR SUAS DÍVIDAS DA MENOR PARA A 
MAIOR. NÃO DEIXE DE PAGAR PELO MENOS O MÍNIMO EM
TODAS AS DÍVIDAS. DEPOIS DE QUITAR ALGUMAS DÍVIDAS,
COMECE A INVESTIR O MÍNIMO QUE FOR PARA COMEÇAR
A CRIAR HÁBITO E A APRENDER A MÁGICA DOS JUROS
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　            COMPOSTOS.
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Já possui reserva de emergência?
Sim Não

Suas decisões financeiras são feitas em família?

Sim Não

A RESERVA DE EMERGÊNCIA É AQUELE COLCHÃO FINANCEIRO 
QUE PODE TE SALVAR QUANDO SURGIR AQUELE IMPREVISTO 
COMO DESEMPREGO, POR EXEMPLO.

SE SIM, SUA RESERVA DE EMERGÊNCIA É SUFICIENTE PARA 
QUANTOS MESES DO SEU CUSTO DE VIDA?

Se não, qual sua estratégia para iniciar a sua reserva de　　　 
emergências? 
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Liste suas metas de curto prazo, a estratégia para 
alcançá-las e o prazo.

Meta Estratégia Prazo

Liste suas metas de médio prazo, a estratégia para 
alcançá-las e o prazo.

Meta Estratégia Prazo
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Liste suas metas de longo prazo, a estratégia para 
alcançá-las e o prazo.

Meta Estratégia Prazo

Quais os principais desafios que te impedem de 
alcançar todas as suas metas?
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Qual sua estratégia para superar cada um desses 
desafios?

Uma estratégia financeira servirá como um guia para 
a jornada da sua vida e da sua família. Ela ajuda você 
a controlar suas receitas, despesas, dívidas e 
investimentos, com isso você pode administrar seu 
dinheiro e atingir seus objetivos. Existem inúmeros 
benefícios práticos em um  planejamento financeiro, 
tais como: aumentar seu patrimônio, te ajudar a ter 
um padrão de vida mais saudável, te preparar para 
emergências e te trazer paz de espírito. 　　　　　
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