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Dedico este livro a todos que, direta ou indiretamente, 
conquistaram uma melhor qualidade de vida, após terem 
seguido o plano proposto revelado nesta obra.
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Introdução

Fico feliz por você ter refletido sobre a utilização do di-
nheiro e ter visto esta obra como opção que lhe auxiliará a con-
tinuar buscando seus objetivos, mas agora de forma consciente e 
inteligente no manuseio do dinheiro.

Adquirindo essa obra você compreenderá que para alcan-
çar uma vida de prosperidade é preciso estabelecer objetivo e o 
passo inicial é efetuar a leitura e colocar em prática os métodos 
propostos para que seja possível alterar sua relação com o dinhei-
ro. Você aprenderá que através da adoção de hábitos simples, po-
rém poderosos, poderá rever suas crenças e hábitos em relação 
à forma como trata o dinheiro e tomar medidas produtivas para 
que consiga realizar seus sonhos direcionando uma quantia para 
tal finalidade sem deixar de consumir. Contudo, esse consumo 
será orientado para que você adquira produtos e serviços que 
agreguem valor à vida e com o tempo terá grande satisfação pes-
soal por ter trocado o consumo imediato de produtos supérfluos 
por outros com o foco na independência financeira. 

Neste livro poderá verificar o quão frequente é o fato de 
que muitas pessoas passam por problemas de endividamento e 
não sabem lidar com essa armadilha financeira. Hoje o acesso ao 
crédito pré-aprovado é muito farto, levando muitos a acredita-
rem que esse dinheiro “extra” é um complemento de sua renda. 
Quantas pessoas você conhece que utilizam o cheque especial e 
deixam de pagar e pagam o mínimo do cartão de crédito? Mui-
tas vezes por conta da facilidade em utilizar tais recursos e pior 
simplesmente para manter o “status” perante aqueles que vivem 
ao seu redor. E quantas dessas pessoas utilizam a compensação 
imediata alegando que trabalham muito e, portanto merecem 
adquirir o produto que tanto desejam. 
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Então, principalmente através da educação financeira e 
com a adoção de um planejamento financeiro para controlar 
seus gastos e não deixar de fazê-los, as famílias poderão se or-
ganizar para usufruir de uma vida melhor e cheia de realizações. 
Este livro o ajudará a modificar a forma como lidar com o di-
nheiro, você poderá identificar e visualizar como a importância 
do planejamento e utilização de um orçamento financeiro será 
importante para que conquiste seus objetivos de curto a longo 
prazo. Se conscientizar que a melhor forma de evitar o consumo 
é perguntar se tal produto a ser adquirido agregará algo para me-
lhorar sua qualidade de vida. 

E com a adoção do método MOBILE, que foi utilizado 
ao longo do tempo por muitos clientes que possuíam uma vida 
repleta de dívidas, infelicidade e já nas fases iniciais puderam en-
xergar uma luz no fim do túnel. Um dos passos mais relevantes é 
perceber que está em uma situação de endividamento e não con-
segue sair pelos próprios meios, ou não consegue constituir uma 
carteira de investimentos. O primeiro passo, a busca de infor-
mação, é muito importante e demonstra o desejo de libertação. 

O método MOBILE a ser utilizado consiste de seis fases:

Monitorar

Objetivar

Balancear

Investir

Lapidar

Exaltar

Com a utilização deste método você compreenderá como 
atender suas necessidades básicas de consumo com uma melhor 
organização e controle dos gastos. O que lhe permitirá viver 
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longe do endividamento e da angústia que o mesmo traz, viabi-
lizando para que economize e invista com regularidade. Poderá 
assegurar uma melhor qualidade de vida no presente sem preju-
dicar os objetivos programados para o futuro. 

Ilustraremos um caso real de um casal que passava por 
dificuldades financeiras ocasionando diversas noites mal dor-
midas e não sabiam como lidar corretamente com esta situação. 
Acreditavam intensamente que ganhavam pouco e que deve-
riam ganhar mais, imaginando ser essa a solução para resolver 
o problema de seu endividamento. E após a implementação do 
método MOBILE, pôde voltar a ter uma vida tranquila rumo à 
prosperidade. 

O sucesso financeiro não está em quanto você ganha, mas 
sim na diferença entre este seu ganho e gasto mensal. É esse va-
lor que economizado ao longo dos anos lhe trará mais segurança 
para obter suas realizações. Muitos culpam outras pessoas por 
causa de seu endividamento ou fracasso financeiro, essa trans-
ferência de culpa na maioria das vezes é para fugir das respon-
sabilidades de nossos atos. Muitos de nós sofremos influência 
de nosso ciclo social, mas através de uma educação financeira 
para mantermos o controle de nossa vida, podemos programar 
mudanças e alcançar nosso objetivos e sonhos. 

É importante encontrar um ponto de equilíbrio, descobrir 
o quanto é suficiente para você e sua família, deixar de buscar 
sempre mais e fazer comparações com as pessoas ao seu redor. 
Esse hábito inevitavelmente o levará ao desequilíbrio financeiro 
trazendo angústia e sofrimento por nunca estar contente com 
algo que possui e por não valorizar as coisas simples da vida. Po-
de-se determinar um padrão que seja confortável e sustentável 
sem correr o risco de possuir uma vida repleta de dívidas. 
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Para cada sonho você poderá separar um valor de seu ren-
dimento mensal para que possa conquistá-lo não sendo necessá-
rio recorrer ao financiamento e se sujeitar as altas taxas de juros. 
Basta seguir um bom planejamento financeiro e compartilhá-lo 
com a pessoa que ama, para que juntos possam progredir sem 
ter que passar pelas angústias que assolam muitas pessoas e que 
encurtam o caminho adotando o endividamento. 

Espero que você leitor, ao concluir esse livro, possa passar 
de devedor a investidor ou para aqueles que já tenham uma vida 
equilibrada, descubram a melhor forma de balancear seu dinhei-
ro para obter uma aposentadoria tranquila.

“Economizar sem perder o prazer de viver”



1. As Armadilhas de Consumo

“Um estilo de vida normal é vestir-se com a roupa que 
comprou para ir ao trabalho dirigindo um carro que ainda está 
pagando. Tudo isso para chegar ao emprego que você necessita 
para poder pagar a roupa e o carro, além da casa que passa o dia 
todo vazia.” 

Ellen Goodmans
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Gastamos mais do que ganhamos

Hoje muitas pessoas e famílias brasileiras estão endivida-
das simplesmente pelo fato de gastar mais do que ganha. Mes-
mo aquelas que possuem um maior esclarecimento, um poder 
aquisitivo acima da média e uma ótima formação, não recebe 
educação financeira e sofrem com o mesmo problema de endi-
vidamento que assola a massa de leigos que não possuem acesso 
a uma boa educação. Podemos apontar como principais causas 
desse endividamento, a falta de educação financeira e o excesso 
de consumo.

Em nossas vidas há uma inundação de propaganda 
de “ofertas” de diversos serviços e bens de consumo, que jun-
tamente com a facilidade do crédito farto tem levado ao consu-
mo excessivo e excedendo de duas ou três vezes o salário mensal 
do consumidor. Mas não podemos utilizar somente estes fato-
res para descrever o quadro de endividamento do brasileiro, há 
muitos outros fatores como: a urgência de satisfação imediata, 
autoestima, status, entre outros. A busca eterna pelo status tem 
levado muitas pessoas ao consumo desenfreado e consequen-
temente ao endividamento. Para não se sentirem inferioriza-
das elas acreditam que o dinheiro e os bens vão fazer com que 
conquistem o respeito e admiração dos outros. Ao comprar um 
automóvel não é simplesmente pelo benefício da locomoção, a 
maioria das vezes a escolha é realizada por conta da sensação de 
poder e satisfação perante os demais. 

Outro fator determinante é buscar a autoestima quando 
se sentem deprimidas por algum motivo. Para resolver esse pro-
blema buscam adquirir algum produto ou serviço que lhe traga 
prazer imediato e nem percebem que podem estar abrindo as 
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portas para o endividamento. Nesse caso criam uma necessida-
de enorme do benefício imediato, trocam um planejamento por 
prestações, comprar a vista por compras a perder de vista e não 
dão muita importância em relação às taxas de juros que incidem 
sobre o produto comprado ou o crédito emprestado e sim se as 
parcelas a serem pagas cabem no seu bolso. Porém, vão obtendo 
diversas dívidas por esse ângulo e não como um todo, e logo es-
sas parcelas ultrapassam o valor que seria o máximo ideal de 30% 
a ser destinado de sua renda para tal finalidade. 

Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 63,1% 
das famílias tinham algum tipo de dívida em agosto de 2012. Na 
cidade de São Paulo, eram 52,6%, de acordo com a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). E, como citado no parágrafo anterior, para mui-
tas destas, o comprometimento da renda com o pagamento de 
dívidas superou o limite ideal de 30%. Apenas 24% dos endivi-
dados utilizaram menos de 10% da sua renda para pagar dívidas 
com cheque pré-datado, cartões de créditos, carnês, empréstimos 
e financiamentos. Outros 51% comprometeram de 11% a 50% da 
renda. E 18% estão em situação extrema: utilizam mais de 50% 
da renda com dívidas. A situação é mais crítica para aqueles que 
ganham menos de dez salários mínimos. Muitas dessas dívidas 
são feitas simplesmente para manter o status e na maioria das ve-
zes não necessitam daquele produto ou serviço, mas é adquirido 
simplesmente para impressionar as pessoas ao redor. 

Atualmente mais do que nunca a compra de um produ-
to nos leva a ter que adquirir outro. Caso compre um aparelho 
de TV de última geração 3D, de nada adianta se não fechar um 
pacote de assinatura com uma empresa que ofereça tal funcio-
nalidade, sendo que no momento, esse serviço ainda é muito 
escasso e o aparelho fica subutilizado. Ademais, as empresas 
condicionam a venda do pacote com a adição de outros serviços. 
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Além da aquisição do pacote de TV, este acompanha telefone 
+ internet e é claro que com um custo extra. Outra alternativa 
utilizada é a aquisição de um aparelho Blueray e a compra ou 
aluguel dos filmes 3D com o preço ainda muito elevado.

É neste momento que sem ter efetuado tais custos é ve-
rificado que aquela parcela da TV que cabia em seu bolso adi-
cionado dos outros produtos, já não há mais dinheiro suficiente 
para pagar o parcelamento entrando consequentemente para o 
mundo da inadimplência. Para comprar os bens que desejam, as 
pessoas muitas vezes utilizam o atalho do financiamento, acre-
ditando nas promoções sem juros que são anunciadas pelas em-
presas. Algumas atitudes como pesquisar, solicitar descontos e 
comprar à vista não são utilizadas na negociação e podem trazer 
uma enorme diferença no valor final da compra. 

O pior é acreditar que o estabelecimento financia a com-
pra sem juros, sendo que muitas lojas além da venda dos pro-
dutos, utilizam a venda a prazo para poder ganhar com as taxas 
acrescidas às prestações. Com a preferência de comprar a prazo, 
após o termino dessas longas prestações, já planejam comprar 
ou trocar tal item, pois como já possuem essa cultura do endi-
vidamento precisam preencher essa lacuna e crêem que a única 
forma de “economizar” é através de um boleto.

E essa falsa ideia de economia através de um boleto faz 
com que fiquem sempre presas nessa condição e não tenha liber-
dade para alguma outra atividade como viajar ou mesmo investir 
e procuram obter mais de um emprego para manter esse padrão 
de vida. Então podemos verificar o quanto da renda das pessoas 
está sendo direcionada para produtos e serviços que trazem be-
nefício imediato. E em nenhum momento têm parado para refle-
tir sobre o futuro, separar uma verba para a aposentadoria sem 
ter que depender totalmente do benefício do governo ou ter que 
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baixar a qualidade de vida por conta da diminuição do beneficio 
a ser recebido.

Em muitos casos, acontece um enorme arrependimento 
entre os aposentados ao perceberem que a renda que recebem 
após se aposentarem não é suficiente para manter seu padrão no 
momento da aposentadoria. E concluem que deveriam ter dire-
cionado um valor maior de suas economias para poder viver sua 
aposentadoria com mais tranquilidade, ao invés de ter financia-
do sua vida através de dívidas. 

O financiamento em si, não é um problema. O proble-
ma é não ter o dinheiro para quitá-lo entrando para o grupo de 
inadimplentes. Dessa forma começa o verdadeiro pesadelo, pois 
inicia o ciclo de noites mal dormidas ocasionando problemas de 
saúde e tirando a alegria de viver. Sem uma reserva de segurança 
para enfrentar dificuldades momentâneas, essa adversidade vira 
uma bola de neve capaz de destruir qualquer esperança de reali-
zação de seus sonhos.

Sem contar os desentendimentos que ocorrem entre ca-
sais pela má administração do dinheiro que levam às separações 
e passam para os filhos um exemplo negativo sobre o dinhei-
ro. Estes poderão se livrar do dinheiro tão rapidamente quan-
do receberem por associar que foi a causa da separação de seus 
pais. Ainda em relação aos filhos, outra causa de problema de 
endividamento, está relacionada à compensação que alguns pais 
acreditam que devem aos mesmos, por não ter obtido tudo que 
desejavam de seus pais ou por não passarem o tempo necessário 
que gostariam com os filhos, compensam tais deficiências com 
a aquisição de diversos produtos para dar de presente aos filhos. 
Essa situação pode complicar ainda mais o orçamento já aperta-
do e reforçar ainda mais o seu endividamento.
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Logo, podemos verificar que muitas das causas dos pro-
blemas com o dinheiro estão relacionadas à má administração e 
não a falta dele. As pessoas associam que sempre devem procu-
rar um trabalho com uma remuneração maior para poder sanar o 
problema de suas dívidas, mas quando conseguem um aumento 
direcionam tal valor para aumentar o seu padrão de consumo e 
não seu patrimônio, como deveria ser feito. 

No fim, esse comportamento faz com que se tornem es-
cravas do dinheiro por terem que trabalhar mais para obter mais 
dinheiro ou por terem que viver para pagar as altíssimas taxas 
de juros dos empréstimos das instituições financeiras. E a par-
tir dessas frustrações começam a se lamentar que não tiveram 
oportunidade na vida, sendo que na verdade estavam tão ocupa-
das em tentar sair do endividamento que não puderam enxergar 
as diversas oportunidades que bateram a sua porta.

Nessa hora, sem perceber,  são elas que geram oportunida-
des para outras pessoas que possuem o orçamento equilibrado, 
pois para poder quitar os débitos com seus credores, se desfazem 
de alguns bens por um preço muitas vezes avaliado abaixo do 
valor de mercado. Sem contar que muitas pessoas são infelizes 
em seu local de trabalho e vivem reclamando de seu chefe ou de 
seus colegas, porém por conta do salário que recebem todos os 
meses e dos compromissos já adquiridos não podem pensar em 
largar esse emprego se martirizando todos os dias prolongando 
sua infelicidade profissional.

Para sanar esses problemas, alguns ajustes devem ser fei-
tos. Sendo pelo aumento da renda, diminuição das despesas 
com corte de gastos desnecessários e ainda a renegociações das 
dívidas com juros altos por outras de juros mais baixos. Essas 
atitudes são somente utilizadas para um alívio imediato. O mais 
importante a ser aplicado é uma reeducação financeira com o 
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foco no planejamento para que possam encontrar um equilíbrio 
financeiro, não necessariamente uma vida sem financiamento, 
mas sim utilizá-lo com foco em seu crescimento pessoal e de seu 
patrimônio.

A influência que vou tratar nesse livro é sobre a falta de 
um planejamento financeiro e a não utilização de uma planilha 
financeira para anotar os grandes e principalmente os negligen-
ciados pequenos gastos. Com a simples utilização de uma plani-
lha para organização financeira você poderá visualizar de forma 
clara todas as entradas e saídas de seus recursos financeiros e aos 
poucos impor um limite para cada uma das modalidades e não 
deixar de se privar como muitos pensam sobre a utilização desse 
método. 

Você irá deixar de ter aquela sensação de que é impossível 
guardar algum dinheiro e conquistará uma melhor qualidade de 
vida com o principal foco na realização de seus sonhos. 
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Dificuldade no Planejamento

A maioria dos problemas relacionados com o dinheiro 
como foram mencionados no tópico anterior está relacionada 
com a falta de educação e planejamento financeiro. Um agrava-
mento desse quadro pode ocorrer por consequências inespe-
radas à vontade do individuo como: doença do mesmo ou de 
algum familiar, morte, desemprego, acidente ou por atitudes er-
rôneas em relação à administração do dinheiro.

Em alguns casos, muitos de meus clientes tiveram que de-
volver ou vender o bem adquirido para poder sanar o problema 
com as dívidas e realmente foi uma situação delicada tanto para 
eles quanto para a família. Com o frequente uso de uma planilha 
financeira, esses imprevistos podem ser amenizados direcionan-
do uma verba para constituir uma reserva de emergência. Só que 
muitas vezes a utilização da planilha financeira é vista como uma 
privação no consumo, as pessoas não têm interesse em sua uti-
lização por acreditar que vão deixar de consumir, sendo que na 
verdade vão deixar de comprar um produto supérfluo em detri-
mento de outro que agregue valor. Outra situação é para aquelas 
famílias que já estão endividadas e tem receio de saber qual o 
real valor de seu endividamento, elas até possuem o interesse em 
quitar seus débitos, mas não sabem por onde começar a fazê-lo. 

O planejamento financeiro é muito importante para am-
bos os casos, pois ele envolve desde os simples gastos efetuados 
pela família, passando pela conquista de se obter uma reserva 
financeira até a constituição de uma carteira sólida de investi-
mento, mas não deixa de se importar com os sonhos e objeti-
vos de cada membro. Alias, são esses objetivos e sonhos que vão 
fazer com que cada passo dado em seu planejamento seja uma 
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conquista realizada e terá de ser comemorada. Como comenta-
mos anteriormente, o ser humano possui a cultura do benefício 
imediato, então essas metas conquistadas no planejamento de 
curto prazo serão seus benefícios imediatos. 

Para alcançar o sucesso é muito importante manter uma 
administração dos recebimentos e gastos. O monitoramento é 
um hábito a ser adquirido muito importante nessa fase, pois es-
taremos acompanhando detalhadamente para onde está indo o 
nosso dinheiro e para onde devemos direcioná-lo realmente. E é 
sempre bom frisar a importância de se direcionar e manter uma 
reserva de emergência para que possamos ao menos aliviar as 
dificuldades que encontramos ao longo desse planejamento. 

Aliás, criar hábitos saudáveis tem muito valor na fase do 
planejamento, não adianta somente monitorar os recebimentos 
e gastos se continuar com o hábito não saudável no que tange o 
relacionamento com o dinheiro. Sempre deve se adequar seu pa-
drão de vida de acordo com seus recebimentos e não em relação 
ao amigo ou vizinho que está sempre demonstrando seus novos 
“brinquedinhos” adquiridos recentemente sendo muitas vezes 
adquiridos a custa de um longo financiamento, lhe custando 
mais algum período naquele trabalho que tanto deseja sair, mas 
por conta de seus compromissos não enxerga tal possibilidade 
de trocá-lo

No livro O Poder do Hábito o autor relatou um experi-
mento que foi realizado sobre o tema gerenciamento de dinhei-
ro demonstrado abaixo:

Inscreveram 29 pessoas num programa de gerenciamento de 
dinheiro de quatro meses. Definiram metas de poupança e pediram 
aos participantes que se privasse de luxos, tais como comer em res-
taurantes ou ir ao cinema. Pediu-se aos participantes que mantives-
sem registros detalhados de tudo o que compravam o que foi maçante 
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no começo, mas por fim as pessoas desenvolveram a autodisciplina 

necessária para anotar cada compra. 

As finanças dos participantes melhoraram conforme eles 

avançavam no programa. E o mais surpreendente, eles também fu-

maram menos cigarros e beberam menos álcool e cafeína – em me-

dia, duas xícaras de café a menos, duas cervejas a menos e, entre os 

fumantes 15 cigarros a menos por dia. Comeram menos comida 

industrializada e ficaram mais produtivos no trabalho e na escola. 

Era como o estudo dos exercícios físicos: conforme as pessoas fortale-

ciam seus músculos da força de vontade numa parte de sua vida – na 

academia, ou num programa de gerenciamento de dinheiro –, essa 

força transbordava para o que eles comiam ou para seu empenho no 

trabalho. Uma vez que a força de vontade se tornava mais poderosa, 

ela afetava tudo. 

Texto extraído do livro O poder do Hábito: porque fazemos 

o que fazemos na vida e nos negócios de Charles Duhigg. Rio de Ja-

neiro, 2012.

Como podemos verificar a simples força de vontade leva 
ao hábito refletindo em todo o nosso comportamento fazendo 
com que tenhamos uma vida mais saudável. Então com a sim-
ples utilização do método MOBILE, você irá perceber como é 
possível ajustar seu orçamento para realização de seus objetivos 
e alterar seus hábitos de consumo. Reforçamos que não será ne-
cessário abdicar das coisas que gosta de fazer e sim utilizar o di-
nheiro que ganha de forma inteligente. Perceberá também que 
conforme aumenta o valor de seus investimentos, seu poder de 
consumo também sobe. Esse aumento é fruto da renda que pro-
vém do uso inteligente do dinheiro. 
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O método MOBILE da empresa InvestMobile, consiste 
em seis fases: Monitorar, Objetivar, Balancear, Investir, Lapidar 
e Exaltar. Com tal aplicação você terá o controle de sua vida fi-
nanceira já nas fases iniciais. A execução de todas as fases se faz 
necessário para que possamos libertá-lo não somente dos pro-
blemas financeiros, mas também de alguns paradigmas que nos 
influenciam sabotando a realização de nossos sonhos. Veja um 
breve resumo das fases utilizadas neste método:

Monitorar Iremos monitorar todas as despesas do mês.

Objetivar  Definir os sonhos e objetivos a serem alcançados.

Balancear Verificar os gastos e partilhar para uma melhor  
qualidade de vida. 

Investir Iniciaremos os investimentos e aplicação do con-
ceito pague-se primeiro. 

Lapidar Analisaremos e aperfeiçoaremos as fases anteriores.

Exaltar Exaltaremos os esforços realizados e caminhare-
mos rumo ao Sucesso.

 

Muitos acreditam não ser possível ajustar o orçamento 
por possuir uma renda curta. Porém, com uma visão clara entre 
o que é supérfluo e necessário no momento atual poderá veri-
ficar que alguns itens podem ser cortados e ajustados para que 
caibam em seu orçamento e essa solução está na sua frente. Com 
o princípio de anotar todos os gastos, seja individual ou familiar, 
saberemos para onde está indo cada centavo gasto, logo utiliza-
remos a fase do balanceamento para que utilize seu dinheiro de 
forma inteligente, e como diz o titulo do livro “sem deixar de 
viver.” 



27

Nessa fase é muito importante reunir a família para que 
todos possam contribuir de uma forma para que o planejamento 
dê certo, não adianta um membro da família deixar de consumir 
algo por um breve momento, enquanto o outro esbanja e afunda 
ainda mais o quadro de endividamento. É importante respeitar 
os objetivos e desejos de cada membro, discutindo os valores 
a ser adicionados no planejamento fazendo com que todos te-
nham uma participação e se envolvam para atingir tais objetivos. 

Inicialmente faremos um levantamento exato do rendi-
mento recebido de todos os familiares, pois é muito importan-
te calcular tal valor livre dos encargos que incidem sobre seus 
salários. Muitos consideram o valor bruto recebido, mas aquele 
desconto por menor que seja faz uma grande diferença.


