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Ainda estamos 
começando esta jornada 
Ainda estamos 
começando esta jornada 





Cada um tem seu jeito 

Rigoroso Controle de gastos? 

Foco nos principais pontos? 



Cada um tem seu jeito 

Planilhas Apps Envelopes Programações 



Use o tempo  
e o dinheiro ao seu favor 



O poder dos  
juros compostos 

Uma antiga lenda diz que o rajá da província de Taligana 

perdeu um filho em batalha e entrou em profunda depressão. 

 

O sábio Lahur Sessa presenteou-o com um jogo que criara, o 

Xadrez, e o rajá, inspirado pelo jogo, enfim curou-se da 

tristeza. Agradecido, o rajá disse que o sábio poderia pedir 

qualquer presente. 

 

Modesto, o sábio pediu apenas um grão de trigo para a 

primeira casa do tabuleiro, dois para a segunda, quatro para a 

terceira, e assim sucessivamente até a última casa. 

 

O rajá mandou que a quantia fosse paga imediatamente, mas 

os sábios notaram que toda a safra do reino durante 2.000 

anos não seria suficiente para cobri-la. 



Começar cedo 

Início aos 50 anos – 3% a.a. 

Juros 

Benefício Fiscal 

Contribuição 

36% 

53% 

11% 

Início aos 25 anos – 3% a.a. 

Benefício Fiscal 

Contribuição 

35% 

7% 

Juros 

58% 

PGBL – Declaração completa – regime definitivo 



Reserva para o dia a dia 
Curto Prazo 

• Fácil acesso; 
• Reservas para imprevistos 
• Produtos de liquidez  

com baixíssimo risco 
• Resgates automáticos também 

recomendados 
• Ex.: Itauvest, Fundos DI/RF, 

Compromissada DI. 

Construção do Patrimônio 

Médio Prazo 

• Começa a abrir mão de liquidez  e assume 
mais risco 

• Busca de maiores retornos do patrimônio 
• Produtos diferenciados 
• Ex.: Operações Estruturadas, 

multimercados, ações. 

Reserva de aposentadoria 

Longo Prazo 

• Nesta parcela de recursos pode assumir 
mais riscos em busca de maiores 
retornos! 

• Fundamental considerar os juros 
compostos e contribuições mensais na 
acumulação de renda! 

• Ex.: Previdência, Ações. 

Planejamento Financeiro 



Reserva de Dia a Dia 
Destinada a cobrir imprevistos 

 Para arcar com gastos de 3 a 6 meses 

 Investimentos seguros e fáceis de retirar 

 



Reserva de Aposentadoria 
Para um futuro um pouco mais distante, nos 
preocupamos com nossa aposentadoria 

 Nosso tempo de descanso pelos anos de 
trabalho dedicados 

 Despesas ficam por volta de 70% a 80% do 
valor da renda que você tinha antes de se 
aposentar 



9 anos 

6 anos 

3 anos 

1 ano 

Capital / Renda  

Idade  
Anos de Renda 

Acumulada  

35 1 ano 

45 3 anos  

55 6 anos 

65 9 anos 

1,3,6,9 
Tão simples quanto  
uma tabela de crescimento 



E para quem  
ainda não começou? 



• Casa 

• Carro 

• Viagem 

Objetivos 
específicos 

Como Investir? 
• Depende do seu perfil 

• Do Horizonte 

• Da Necessidade/ Relevância 



 Estar disposto a trocar 
pequenos benefícios pelas 
grandes compensações 

 Traçar seu caminho na 
direção certa 

 

Depende de 
você 


