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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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Quais produtos estão na sua estratégia para 
montar a reserva de emergências?

Sua reserva de emergência precisa estar investida em um local que 
te traga muita segurança, não sofra com volatilidade, ou seja, não 
caia nem suba muito de valor de uma hora para outra e que tenha alta 
liquidez, ou seja, você consiga sacar de forma fácil e rápida.

Não espere que investimentos que tenham segurança, previsibilidade 
e alta liquidez tenham altos rendimentos. Mas está tudo bem com 
isso, esse é o papel de um investimento para reserva de emergências

Considerando suas metas de curto prazo, quais são os  
melhores investimentos que se encaixam em sua estratégia? 
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Considerando suas metas de médio prazo, quais são os melhores 
investimentos que se encaixam em sua estratégia?

Considerando suas metas de longo prazo, quais são os melhores 
investimentos que se encaixam em sua estratégia?
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Quais os melhores investimentos para o 
planejamento da sua aposentadoria?

Se você quer saber quanto de patrimônio precisa 
acumular para ter uma renda desejada no futuro, a conta é 
bem simples. Basta usar a seguinte fórmula, Rico na 
América:  

Renda mensal
desejada x 12

Patrimônio que
precisa juntar=

Taxa de juros
anual
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Vamos ao exemplo:

Agora é sua vez, Rico na América

A. Renda mensal desejada

Patrimônio
que precisa
juntar

$ 4.000 x 12
$ 685.714,29

7%
= =

B. Taxa de juros anual

A. Renda mensal desejada: $

B. Taxa de juros anual:

Patrimônio
que precisa
juntar

$              x 12

%
$= =

%

7% a.a

$ 4.000,00
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Alguns pontos que você precisa ter atenção 
para não se iludir, Rico na América

Não existe fórmula mágica!

A. Isso é uma simulação para te orientar e te guiar onde 
você quer chegar;

B. Quanto maior a renda mensal desejada, maior o
patrimônio que precisará juntar;

C. Quanto menor a taxa de juros anual dos seus
investimentos, maior o patrimônio que precisará
juntar;

D Fique atento a inflação, pois ela diminui o poder de
compra do dinheiro. Será que a renda mensal que
você deseja hoje será suficiente no futuro?

E. Não se assuste com o valor do resultado do
patrimônio que precisará juntar. Pense no longo
prazo, viva uma vida mais modesta, aumente sua
renda para investir mais e melhore o desempenho dos
seus investimentos para ter um maior retorno
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