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OS 10 MAIORES ERROS NO PFP
E como consertar todos eles
Eu sonho com uma nação planejada. Sonho com um país mais intencional e com pessoas que assumam o protagonismo em
suas vidas.
Mudou a minha e pode mudar a sua!
Meu nome é André Novaes, CFP®. Sou fundador da LifeFP™ e criador da LifeAcademy.
Há 12 anos eu tenho o privilégio de caminhar com milhares de famílias que atendemos na LifeFP™ e, como com todo
grande privilégio, carregamos uma grande responsabilidade, que é lhe servir no contexto de um Planejamento Financeiro
Pessoal que funcione! Simples assim!
O meu objetivo com este ebook é te ajudar a enxergar os 10 maiores erros que cometemos ao fazer um planejamento
financeiro pessoal (PFP) e, claro, como corrigir todos estes erros para que a sua vida seja transformada.
O PFP é poderoso e é um dos melhores instrumentos que existe para alavancar a sua qualidade de vida e o seu senso de
propósito.
O dinheiro deve servir a sua vida e não o contrário e eu espero que este ebook possa lhe ajudar a encontrar os primeiros
passos rumo a

Ninguém planeja fracassar,
mas muitos fracassam por não planejar

OS 10 MAIORES ERROS NO PFP
Erro

Como Resolver

1

Fazer planilhas de controle

Criar um Plano de Gastos

2

Pensar que existe apenas 1 tipo de pagamento

Implementar o conceito SobraZero

3

Pensar que aplicativos farão tudo por você

Intencionalidade com sua Vida Financeira

4

Tomar decisões financeiras 2D

Decisões 3D

5

Pensar que aluguel é dinheiro jogado fora

Comprar ou alugar?

6

Agilidade na tomada de decisões

Procrastinar, de propósito

7

Não ter uma reserva de emergência

Criar uma BPL

8

Comprar ações de acordo com especialistas

Comprar ações sempre!

9

Mudar de investimentos “conforme a música”

Balancear conforme o seu Plano de Vida

10

Confiar em “gurus"

Confiar em guias
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Erro #1
Fazer Planilhas de controle
Quantas vezes você já não começou uma planilha
de controle orçamentário?
Funcionou?
Talvez a última que você tenha feito foi aquela em
Janeiro deste ano… Tadinha… não resistiu ao

E chega o final do mês…
Gastou muito?
Sim?
Mais do que devia e podia?

carnaval. :-)

Sim…

Planilhas de controle são basicamente assim:

E agora, como é que você faz para resolver este

- Nas colunas você coloca os meses, de Janeiro até
Dezembro;
- Nas linhas você coloca todos os seus gastos:
alimentação, saúde, lazer, transporte, educação,
vestuário, etc. (algumas planilhas mais elaboradas
incluem até categorias…)

problema?
Não resolve! Pois planilhas de controle não
servem para te ajudar, servem apenas para, como o
próprio nome diz, te controlar… E quem quer ser
controlado?
Eu não!

Dai, você vai alimentando estas planilhas no

É por isso que planilhas de controle não servem para

decorrer dos dias, justamente para poder enxergar o

nada, a não ser lhe deixar mais angustiado do que

quanto gasta ao longo de um mês.

aliviado com suas finanças.
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O quê fazer?
Como resolver?
— próxima página —

Erro #1
Fazer Planilhas de controle

Como
resolver:

Crie um Plano de Gastos

Crie um Plano de Gastos!
Pode parecer um ajuste simples, mas quando feito corretamente, muda toda a sua
perspectiva para o seu PFP.

O que é um Plano de Gastos:
Enquanto uma planilha de controle mostra para onde o seu dinheiro foi, um plano
de gastos mostra para onde o seu dinheiro deve ir.
É como um alvo, algo que você, de forma planejada, decide gastar antes do ato de
gastar.
É você em controle da sua vida e não a sua vida controlada pelo seu
controle.

Como fazer isso:
O formato final é muito parecido com o de uma planilha, por isso o momento mais
importante deste plano de gastos é o tempo intencionalmente dedicado a
enxergar e formalizar um teto, um limite para todos os seus gastos.
Este limite deve ser estabelecido em combinação aos seus 3 tipos de pagamentos e
é justamente sobre isso que eu falo no erro #2: Achar que existe apenas 1
tipo de pagamento
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Quando pensar em um plano de gastos, imagine um “gastômetro”
e o divida em 30 partes iguais (imaginando um mês com 30 dias).
Cada parte do seu gastômetro equivale a um dia do que pode ser
gasto para que você não ultrapasse a sua meta mensal
Exemplo: R$ 300 por mês em [ nome do gasto ]

[ nome do gasto ]
R$ 125

R$ 300
[ dia 15 ]

Caso você esteja no dia 15 (metade do mês) e tenha gasto apenas
R$125, podemos dizer que você está bem em seu plano de gastos.
Ao continuar desta forma, você provavelmente não irá “estourar"
o seu limite de R$ 300

Modelos de visualização de um plano de gastos
Cenário 1
[ nome do gasto ]
R$ 300

R$ 125

Ainda com o exemplo da
página passada:
R$ 300 de gastos em um mês
com 30 dias.

[ dia 15 ]

Cenário 2
[ nome do gasto ]

Te m o s e s t e s 3 p o s s í v e i s
cenários e orientações,
digamos, no dia 15 do mês.

R$ 175

R$ 300

“Sinal AMARELO”: Você está em um
ritmo acelerado e (muito)
provavelmente irá ultrapassar a meta
de R$ 300. Atenção!

[ dia 15 ]

Cenário 3
[ nome do gasto ]

R$ 300
R$ 330
[ dia 15 ]

www.lifeacademy.com.br

“Sinal VERDE”: Você está em um
bom ritmo e provavelmente não irá
ultrapassar a sua meta de R$ 300
para este gasto

“ S i n a l V E R M E L H O ” : Vo c ê j á
ultrapassou a sua meta. E agora, irá
gerenciar quais outros gastos para
não estourar ao final do mês?

Erro #2
Pensar que existe apenas 1 tipo de pagamento
Você investe o dinheiro que sobra, quando sobra… Se sobrar… E ainda o faz de acordo com os investimentos da moda… Este é um grave erro de seu PFP e tudo
começa pois não enxergamos em nosso orçamentos os 3 tipos de pagamentos que existem.
Geralmente enxergamos apenas 1, os gastos (e dai os organizamos em gastos fixos e variáveis, o que é errado… mas este é o erro #3, logo mais adiante)

Temos 3 tipos de pagamentos
DÍVIDAS
Pagamentos que fazemos
hoje para aquilo que nos
trouxe Qualidade de
Vida no passado… e tem
que pagar!
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GASTOS
Pagamentos que fazemos
hoje para aquilo que nos
traz Qualidade de Vida
no presente… E o
dinheiro serve para ser
gasto!

INVESTIMENTOS
Pagamentos que fazemos
hoje para aquilo que nos
trará Qualidade de Vida
no futuro… E o
investimento tem que
ser intencional!

Como
resolver:

Erro #2

Com o SobraZero

Pensar que existe apenas 1 tipo de pagamento
Quando deve
“sobrar" de seu
orçamento mensal?
30%
40%
10%
17,34%
0,00%
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O conceito do SobraZero é um dos
principais ajustes que você precisa
implementar em seu orçamento.
Você não deve investir o dinheiro que
sobra. Você deve investir de forma
intencional e planejada.
Investir o dinheiro que sobra é uma boa
intenção, mas ela não te levará muito
longe…
Investir mensalmente, enxergando o
investimento como uma conta para pagar
(por isso é um tipo de pagamento), é o
principal conceito que lhe transformará em
um investidor intencional

E por falar em intencionalidade…
Você já leu visitou a página do manifesto
Uma Nação em Sua Melhor Versão?
Nesta página eu apresento o que nos
Motiva rumo a uma nação mais planejada.
Há um belo video lhe esperando nesta página.
Acesse aqui:
http://www.lifeacademy.com.br/manifesto
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Você tem agido com intencionalidade?

PENSE…
Como seria a minha vida se ela fosse vivida em minha melhor versão?
Quem são as pessoas que mais se beneficiariam com isso?
Os meus recursos estão organizados para isso? Como estão?
Em minha relação com um dos meus principais recursos, o meu
dinheiro, quem é que manda em quem?
Se eu tivesse este mapa da minha melhor versão bem desenhado, como
seria a minha vida?
Como seria viver a minha narrativa?

Erro #3
Pensar que aplicativos farão tudo por você
Você iria em uma academia dessas?
Um amigo lhe convidou para frequentar uma academia super inovadora.
Você chega na academia e se dirige para os equipamentos de musculação.
Estende os seus braços e pega um dos pesos… Eis que “a inovação” começa
a funcionar!!
Os pesos começam a se levantar sozinhos!! Sem esforço algum de sua parte.
São os pesos que levantam os seus braços e não mais os seus braços que
levantam os pesos…
Qual será o resultado disso…?
Você perderá peso?
Você ficará mais forte?
Esta é uma academia que irá lhe fazer uma pessoa melhor? Alguém mais
próximo de sua melhor versão?
Preciso escrever mais alguma coisa sobre os aplicativos de
finanças pessoais que fazem tudo por você?
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Erro #3
Pensar que aplicativos farão tudo por você

Como
resolver:

Envolva-se com sua
Vida Financeira

Envolva-se intencionalmente com sua Vida Financeira.
Lembra do plano de gastos? (como resolver o erro#1) Então! Isso tem tudo a ver com o seu Plano
de Gastos.
Para poder gerenciar melhor a sua vida financeira, você precisa enxergar o destino dos seus
recursos financeiros, saber para onde o seu dinheiro está indo, como ele tem sido gasto
E você precisa fazer isso de forma mais consciente, deliberada e intencional.
Sem delongas: você precisa anotar os seus gatos (ao invés de ter os seus gastos “anotados"
por você).

Faça antes de…
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Um conselho: organize-se para fazer as suas anotações de gastos antes de uma outra atividade
(e não depois). O ideal é que seja uma outra atividade que lhe dê mais prazer do que anotar os
seus gastos, assim você terá uma espécie de recompensa ao terminar a tarefa de anotar os
gastos.
E tem mais: faça isso por cerca de 2-3 semanas. Aposto que se tornará um hábito saudável e que
aprenderá a curtir.

Erro #4
Tomar decisões financeiras 2D
Decidir é muito difícil!
Decidir é sempre “decidir" abrir mão de todas as coisas em prol de uma única coisa, aquela que decidimos. Por isso é tão difícil!
Alguns exemplos:

Casado

Solteiro

Praia

Campo

Empreender

Executivo

Filhos

Sem filhos

Comprar

Alugar

Gastar

Investir

Ao escolher qualquer um destes, você automaticamente abre mão de todas as demais possibilidade, aventuras, sabores, experiências que a outra alternativa lhe
permitiriam.
Decidir é muito difícil e muitas vezes, por não sabermos como decidir, decidem por nós. Isso é muito comum no seu PFP, ainda mais no que se refere aos seus
investimentos (mais sobre isso nos erros #8,9 e 10)
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Erro #4
Tomar decisões financeiras 2D

Como
resolver:

Decisões 3D

Decisões 3D!
Todas as suas mais importantes decisões devem se submeter ao seu

Plano de Vida, a Sua Melhor Versão.

Por isso que persistimos tanto nesta agenda na Life Academy e temos o nosso mais completo curso 100% dedicado a criação de um Plano de Vida primeiro e de um
Planejamento Financeiro Pessoal depois. Esta é a ordem correta para que suas decisões e sua vida seja construída de forma mais sensata, em paz e com resultados
duradouros e prósperos.

Exemplos:
1) Casar. Isso mais me afasta ou mais
me aproxima de minha melhor
versão?
2) ___________, mais me aproxima ou
mais me afasta de minha melhor
versão / de meu Plano de Vida?
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Sua
Melhor
Versão
Casado

Solteiro

Praia
Empreender

Campo
Executivo

Filhos

Sem filhos

Comprar

Alugar

Gastar

Investir

Assim que conheci Luzia, minha esposa e mãe de nossas 2 filhas, eu tive aquela calorosa sensação de que iríamos
nos casar e que um poderia fazer o outro mais feliz de forma madura, íntima e intencional.
Nos casamos!
E logo tivemos que nos deparar com algumas diferenças… Dentre elas, a vontade da Luzia por ter uma casa
própria e a minha agenda “mais financeira” por morar de aluguel.
Não concordávamos…
E muitas vezes discutíamos sobre o assunto pois rapidamente a conversa migrava para quem estava certo/errado
e nos esquecíamos do o quê era certo/errado… E isso era chato, para ambos.
Foi quando pensei neste conceito de Decisões 3D… E lembro claramente da ocasião…

Um depoimento
pessoal

Decisões
3D

Estávamos jantando, eu, Luzia e nossa menininha mais vela, então com menos de 1 ano. No jantar conversamos
sobre o que mais a nossa família gostava de fazer. Chegamos em 2 coisas: passar tempo juntos e viajar!
Foi então quando decidimos passar pelo menos 1 mês por ano morando em uma cidade diferente no mundo.
Já moramos na Flórida, em Nova York, em Londres e na Toscana.
30 dias, família toda, casa alugada, amizades com o pessoal local.
Eu imagino isso daqui a 10-15 anos como matéria-prima de um papo em família em uma mesa de jantar.
E o que isso tem a ver com Decisões 3D?
É a forma como submetemos todas as nossas mais importantes decisões: Isso (decisão a ser tomada), mais nos
afasta ou mais nos aproxima de passar 1 mês em uma cidade diferente por ano?
Se aproxima: Sinal verde!
E é assim que moramos de aluguel, com total concordância minha e de Luzia, minha esposa, uma vez que isso nos
aproxima de nossa melhor versão, que é justamente termos este tempo juntos em família e viajar.
Bem, pelo menos essa é a minha versão.
:-)

Erro #5
Pensar que aluguel é dinheiro jogado fora
Tenho um convite diferente para te fazer neste erro #5.
Transformei esta, que é uma das grandes decisões financeiras que tomamos, em um
material muito rico para você.
Trata-se de um video e de um simulador para você vivenciar a questão do comprar
ou alugar dentro do seu contexto.

Se você acha que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, irei te surpreender.
Se você acha que eu apenas farei contas que provem o quanto alugar faz sentido,
também irei te surpreender.

Esse video e simulador fazem parte de um curso 100% grátis que criamos na Life
Academy. O nome do curso é “3 Decisões Financeiras”. Além do Comprar ou
alugar, desenvolvi um rico material sobre:

-

Formação de Filhos
A Nova Aposentadoria

Confira neste site: http://www.3decisoesfinanceiras.com.br/
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Erro #5
Pensar que aluguel é dinheiro jogado fora

Alguns depoimentos de
quem assistiu os videos e fez o
simulador
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Erro #6
Agilidade na tomada de decisões
Comprar é bom, é ótimo e movimenta a economia!
Consuma, mas não seja consumido(a) pelo consumo.
Quem aqui já não se deixou levar pelas "compras por impulso”… Este filme ao lado, “Os delírios de consumo de
Becky Bloom” mostra os efeitos negativos no casamento e na vida da protagonista devido ao consumo
desenfreado.
Quer consumir melhor?
Pense mais, pense melhor, pense mais um pouco… Agora vá ter uma boa noite de sono e deixe a vontade de
comprar “descansar" com você. Na manhã seguinte, aposto que 9 a cada 10 impulsos que teve de comprar algo
terão desaparecido.
É por isso que na Life Academy, apesar de sermos uma iniciativa que oferece cursos digitais, não fazemos uso de
subterfúgios cujo objetivo é fazer você agir por impulso e “click”, comprar!
Temos uma visão de longo prazo e um sonho de ver o nosso país se transformar em uma nação planejada.
Confio em dar um passo na direção certo, ao invés de correr para a direção errada.
Quer aprender como fazer isso?
— página seguinte —
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Erro #6
Agilidade na tomada de decisões

Nas páginas seguintes farei uma transcrição exata de
um artigo que escrevi em 09/Jan/2017 e que já teve
mais de 100.000 visualizações e
mais de 2.400 curtidas.
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Como
resolver:

Procrastine, de propósito!

Erro #6
Agilidade na tomada de decisões

Como
resolver:

Procrastine, de propósito!

O criador da escassez moderna
Se você tivesse que escolher entre procrastinar e acelerar para realizar as coisas
mais importantes de sua vida, o quê escolheria?
Imagino que a resposta seja acelerar e realizar, ir para a ação, mas
procrastinar pode ser uma das coisas mais inteligentes e eficientes que você tem
à fazer em sua vida e principalmente em suas finanças pessoais.
Uma das mais recentes "modas" é a descoberta da escassez pelo marketing,
principalmente o digital. A escassez é quando você é estimulado a tomar uma
decisão pois:
• você só tem mais X horas para isso uma vez que após este prazo, tal produto /
serviço não será mais ofertado;
• se não decidir agora o preço irá aumentar (geralmente de forma drástica...
quanto mais drama, melhor)
• ao decidir agora você receberá bônus incríveis e que geralmente superam em
cerca de 5-7 vezes o valor do próprio produto / serviço comprado.
E quer saber? Isso tudo funciona! E muito! E te faz desperdiçar um
monte de dinheiro e tempo.
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Talvez o maior influenciador desta turma seja o trabalho do Professor Robert
Cialdini que em 1984 escreveu o livro As armas da Persuasão. No livro, Cialdini
super qualifica a escassez quando escreve: "A tendência à ser mais sensível a
possíveis perdas do que a possíveis ganhos é uma das mais relevantes descobertas
na ciência social".
Em resumo, quanto menos se tem de algo, maior é a nosso desejo.
Quanto mais inacessível algo pareça ser (e basta parecer, não precisa
necessariamente ser - o nosso cérebro, apesar de ser algo incrivelmente avançado,
pode também ser facilmente enganado), maior é o nosso desejo por este “algo".

A justificativa moderna (e mercadológica) da escassez
São basicamente 2:
1. Pessoas são procrastinadoras por natureza e por isso é que devemos criar
estímulos para que ajam, afinal de contas a nossa oferta é boa para elas.
Pessoas apenas possuem um comportamento naturalmente desenhado para não
perceber o quão boa é a oferta sem este "estímulo".
2. As pessoas podem sempre dizer não, por isso eu não estou fazendo nada de
errado com este "push" a mais. Estaria fazendo algo errado se não desse a
oportunidade da pessoa decidir e decidir já.

Erro #6
Agilidade na tomada de decisões

Como
resolver:

Procrastine, de propósito!

Peça ou jogador?

Então, o quê fazer?

A escassez te coloca como peça do jogo do outro, uma vez que é o ofertante
quem decide quando você pode comprar o produto ou serviço. As regras
(fundamentalmente o prazo) está com o vendedor e cabe a você, desejoso deste
jogo, atuar como uma peça do jogo do vendedor e não como um jogador do seu
próprio jogo.

Procrastinar, mas só se for de propósito.

Outras aplicações cotidianas da escassez

Bem, provavelmente algumas latas de cerveja!

Até agora eu descrevi muito resumidamente a escassez que é criada por outros,
mas na maior parte das vezes somos nós mesmos quem a criamos como uma
justificativa de nosso comportamento enquanto consumidor.
Pensamentos como:
"preciso disso agora"
"pode ser que acabe logo"
"esta oportunidade está imperdível"
"é apenas desta vez"
são todos oriundos da mesma lógica que envolve a escassez, ou seja, o prazer
na antecipação do benefício imediato ao invés da paciência
construtiva para o benefício duradouro.
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Há uma bela estória de pescador que se lê:
Se você for a um lago ver um pescador ao amanhecer, o que estará logo ao lado
dele?
Correto! E o quê você veria ao lado das latas?
Provavelmente alguns peixes que foram pescados.
Boa! E se você fosse ao lago e visse um pescador por volta do meio-dia, o que
encontraria ao lado dele?
Provavelmente você não veria nada, nem mesmo o pescador! O pescador não
estará no lago neste horário. Ele está preparando o produto pescado na noite
anterior e se preparando para voltar a pescar assim que o sol se por.
Moral da estória: timming é importante. Há uma hora certa para tudo e você não
pode deixar que os vendedores lhe digam isso. É você quem tem que saber qual é
a hora mais adequada para toda e qualquer decisão de consumo.
Desta forma você se torna mais jogador do próprio jogo e não apenas peça do
jogo dos outros.

Erro #6
Agilidade na tomada de decisões
Procrastinar de propósito? Como assim?
Quando refleti sobre isso eu também me vi nesta encruzilhada. Sempre pensei que
procrastinar era algo ruim, mas há uma confusão de conceitos que aprendi a
discernir.
Não fazer algo que você sabe que precisa ser feito, que precisa ser feito por você
e não fazer, pois você não "está a fim", isso é procrastinar.
Intencionalmente não fazer algo que pode ser deixado para depois (e todo
consumo pode, todo! Mesmo aquele que eu e minha empresa
oferecemos) não é procrastinar, é paciência.
E paciência é procrastinar de propósito.

Como
resolver:

Procrastine, de propósito!

Saber que precisa ter aquela conversa relevante com alguém e ficar em silêncio é
procrastinar. Refletir, orar e se colocar no lugar do outro em preparação para esta
conversa é procrastinar de propósito.

Como saber a diferença?
Primeiro: você sabe! E não se engane - Você sabe que sabe.
Segundo: amplie a sua intencionalidade e neutralize suas boas intenções.
Clique aqui para fazer o teste das boas intenções e intencionalidade.

Procrastinar de propósito é lhe dar tempo, espaço e margem para respirar,
ponderar e avaliar o que realmente importa para você.

Todos (eu realmente creio que todos!) sabemos o quê precisamos fazer para uma
vida melhor (cuidar da saúde, cuidar dos relacionamentos, da espiritualidade, das
finanças, da carreira, do lazer) e geralmente reservamos isso às boas intenções.

Procrastinar de propósito é dar um tempo maior e melhor para que a sua
perspectiva sobre a decisão iminente seja ampliada, melhorada e clareada.

Mude sua postura mental e redesenhe suas atitudes para pensar mais e agir depois
(ao invés da cultura atual que comanda o agir agora e o pensar... depois).

Saber que precisa exercitar-se e não sair do sofá é procrastinação. Ter paciência e
refletir sobre a melhor academia e o melhor personal é procrastinar de propósito.

Seja mais intencional com o seu processo de análise e ponderação. Sempre que
encontrar uma oferta tentadora, pesquise sobre quem está por trás, as motivações
do ofertante, as credenciais e acima de tudo, pondere:

Saber que precisa gerenciar a vida financeira e não fazer nada é procrastinar.
Pacientemente estudar e analisar as opções para separar o joio do trigo é
procrastinar de propósito.
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"Este é o meu momento para entrar nesta oferta, para tomar esta
decisão, para engajar neste caminho?"

Erro #6
Agilidade na tomada de decisões

Como
resolver:

Procrastine, de propósito!

Procrastinar de propósito é sobre a paciência para esperar.
Intencionalidade é sobre a disciplina para agir.
Para encontrar a sua melhor versão você precisa da combinação das duas
coisas. Sucesso em nossas vidas não é algo preto e branco. Não é algo linear
com as mesmas respostas corretas para todas as perguntas. Sucesso na vida é:
rápido e devagar
grande e pequeno
lógica e emoção
paciência e ação
Paciência é a maior das disciplinas que você pode e deve aprender. É a cura
para a ansiedade, é o melhor remédio da alma.
E procrastinar de propósito é muitas vezes a maneira mais eficiente de
acelerar e realizar as coisas verdadeiramente e intencionalmente relevantes
em sua vida.
Gostou desta reflexão? Compartilhe e marque seus amigos e queridos que
podem estar sofrendo com esta cultura atual da produtividade, pressa,
agilidade. Ele ou ela podem estar se sabotando na busca pelo mais, quando o
mais sensato é o paciente contentamento no menos.
- Fim
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Veja mais conteúdo como este em nosso blog

http://blog.voce20.com/
ACESSAR BLOG

Erro #7
Não ter uma reserva de emergência
Uma reserva financeira é o que chamo de “baby step” (passos de bebe) de seu
Planejamento Financeiro Pessoal.
Ou seja, é o seu primeiríssimo passo rumo a uma Vida Financeira mais equilibrada e
em paz.
Um erro que você não deve cometer é desejar acelerar os seus investimentos antes
de ter formado uma reserva financeira robusta e que atenda o seu Plano de Vida.
… Percebe que sempre volto a questão do seu Plano de Vida? Pois é ele quem dita
as regras e variáveis de seu Planejamento Financeiro Pessoal e isso é ainda mais
relevante no contexto de sua reserva de emergência.

Você sabe calcular esta reserva? Quando dinheiro deve estar separado para
uma emergência?
E onde este dinheiro deve estar? Debaixo do colchão? Sabemos que não!
Mas, então, onde?
Na próxima página te respondo tudo isso e lhe ensino a calcular a sua com
precisão.
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Erro #7
Não ter uma reserva de emergência
O que é uma BPL?
BPL é uma Base de Plena Liquidez, ou seja,
uma quantia de dinheiro investida em
ativos financeiros 100% líquidos que
servem para lhe resgatar na ocorrência de
alguma emergência financeira.
A presença de uma BPL evita 2 coisas:
1) Que você contraia uma dívida caso
precise de dinheiro em uma
emergência.
2) Que voc6e tenha que vender/resgatar
algum investimento em uma situação
não vantajosa, uma vez que os ativos
financeiros não eram 100% líquidos.
Como calcular uma BPL:
Você precisa fazer as seguintes 2
perguntas para calcular o tamanho de sua
BPL:
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Como
resolver:

Crie a sua BPL

Pergunta 1) Risco de Renda
Qual é a chance, de 0 a 10 de você perder 100% de sua renda amanhã (repare, é amanhã, e não depois de amanhã)
0 = "Não há chance alguma" / 10 = "Caramba! Fui mandado embora e não percebi"
0

10

Pergunta 2) Probabilidade de Recuperação
Caso você perca a sua renda, qual é a chance, de 0 a 10, de você retomar uma renda que lhe permita cumprir com seus
gastos em até 30 dias?
0 = "Não há chance alguma" / 10 = “Basta eu fazer 2-3 ligações que está tudo certo, estou de volta a ativa”.
0

10

Erro #7
Não ter uma reserva de emergência

Como
resolver:

Crie a sua BPL

Pergunta 2) Probabilidade de Recuperação
10
3 meses
de gastos
Como calcular uma BPL:
Quanto menor a nota que você der para a
pergunta-1 e maior a nota para a
pergunta-2, menor a sua BPL.

6 meses
de gastos

Veja algumas sugestões:

9 meses
de gastos
0
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10
Pergunta 1) Risco de Renda

Erro #8
Comprar ações de acordo com especialistas
Você consegue determinar com precisão o valor de uma
ação?
Eu também não!
E os analistas, será que conseguem?
Enquanto escrevo isso me lembro de uma das mais
célebres frases atribuídas a Warren Buffett: “Wall Street é
o único lugar no mundo no qual pessoas com limusines
vão pegar conselhos com quem anda de metro”.
Analistas mais erram do quer acertam. A quantidade de
erros é algo desproporcional aos acertos e há uma
explicação estatística para isso… Mas não me alongarei
nisso. Caso queira conhecer mais sobre isso procure por
um cara chamado John C. Bogle, fundador da Vanguard
Group. Leia tudo o que puder sobre ele e suas teses.
Ou então continue aqui comigo que vou lhe mostrar algo
bacana!
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John C. Bogle

Erro #8
Comprar ações de acordo com especialistas
Você consegue determinar com precisão um valor mensal
para seus investimentos?
Eu também!

Como
resolver:

Comprar ações sempre

1,80

Lembre-se: Investimento é um tipo de pagamento (ver página
7 deste ebook) e deve ser tratado como uma “conta para
pagar”, ou seja, o investimento deve ser feito todos os meses.
Ok! Vamos então imaginar a seguinte situação
inicial:

Investimento Mensal

R$ 500

Investimento Anual

R$ 6.000
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1,00

1,00

Erro #8
Comprar ações de acordo com especialistas

Como
resolver:

Comprar ações sempre

Investimento Anual
1,80

R$ 6.000

Investimento Anual de 6.000 e preço unitário médio da
ação é igual a 1,00. Quantas ações (quantidade) você
compra ao longo do ano?

6.000 ações
6.000 ações

5.556

1,00

1,00

Mês seguinte: Investimento Anual de 6.000 e preço unitário
da ação é igual a 1,08. Quantas ações (quantidade) você
compra?

5.556 ações

7.595

Ou…: Investimento Anual de 6.000 e preço unitário da ação
é igual a 0,79. Quantas ações (quantidade) você compra?

7.595 ações
www.lifeacademy.com.br

Erro #8
Comprar ações de acordo com especialistas

Como
resolver:

Comprar ações sempre

Neste gráfico eu apresento a quantidade de ações compradas a cada ano com um investimento anual fixo de R$ 6.000.
Quando a ação se valoriza, o mesmo investimento compra cada vez menos ações, mas todas estão valendo mais. Ao final do 10ª ano deste
modelo, com a ação (linha roxa) valendo 1,80, os R$ 6.000 compram 3.333 ações. Por sua vez, na linha laranja, com a ação voltando a valer R$
1,00, os R$ 6.000 investidos no ano comprar exatamente 6.000 ações

5.556

5.172

4.839

4.545

4.285

4.055

3.659

1,00
7.595

9.230

12.765
11.538
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14.229

13.981

3.846

12.462

3.489

3.333

6.000

11.240
8.074

1,80

1,00

Erro #8
Comprar ações de acordo com especialistas

Como
resolver:

Comprar ações sempre

Total Investido na ação “roxa":
R$ 60.000 (R$ 500 por mês, por 10 anos)
Total Investido na ação “laranja”:
R$ 60.000 (R$ 500 por mês, por 10 anos)

Total de
Ações

Preço Inicial

Preço Final

Valor do
Investimento

48.778

R$1,00

R$1,80

R$87.800

113.201

R$1,00

R$1,00

R$113.201
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O seu patrimônio quase dobra
(R$ 60.000 investidos / R$ 113.201 de resgate)
na ação laranja.
Este é o poder da compra consecutiva.
Por isso investimento tem que ser tratado como
uma conta para pagar

Tem que ter
C.A.S.H.
C = Conhecimento! Principalmente o conhecimento acerca de seu Plano de Vida
e de onde você deseja chegar. Qual é o seu propósito? Para que serve a sua vida?

Qual é o
segredo?

Erro
#8

A = Atitude! Não basta conhecer-se. É importante agir. Agir de maneira pensada
e deliberada rumo a efetivação de seu Plano de Vida, de Sua Melhor Versão.
Atitude é igual intencionalidade, que é ação com propósito
S = Sequenciamento! Deu o primeiro passo? Bom! Deu o 2º, o 3º, o 4º, o…
Ótimo! Quantas vezes você já não iniciou algo, mas parou antes de concluir. O
problema da maioria das pessoas não é a falta de iniciativa, mas sim a falta de
“acabativa”. Você precisa completar a jornada de seus projetos de vida.
H = Hábito! Conheça o seu propósito, deposite intencionalidade ao agir e busque
maturidade ao dar sequencia em seus planos. Logo este positivo ciclo se torna um
hábito saudável.
Lembre-se: primeiro você constrói o hábito. Depois, o hábito lhe transforma em uma
pessoa melhor.

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música

Trecho extraído do livro “A lógica do mercado de ações” do autor
John R. Nofsinger:

Corretoras de Investimento adoram sugerir consecutivas trocas de
posições em sua carteira de investimento.
Quanto mais compra e venda; mais corretagem; mais dinheiro
para… A corretora.
É por isso que muitas insistem na “charmosa" imagem do investidor
deitado em uma rede de frente para o mar com um laptop no colo
e gráficos de investimentos no monitor.
Uma imagem charmosa… Mas pouco eficiente, pelo menos para o
investidor.
Veja o que uma pesquisa americana comprova:
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… “Em geral, os investidores superconfiantes negociam mais, mas
será que a alta rotatividade e maior número de transações são,
necessariamente, prática ruins? Bred Barber e Terrance Odean
(dois economistas) também investigaram a questão. Em uma
amostragem com 78 mil contas familiares, no período de 1991 a
1996, eles estudaram a relação entre rotatividade e o retorno
sobre o portfólio. Considerando-se um investidor que recebe
informações precisas e é altamente capas de interpretá-las, sua
alta freqüência de transações deve resultar em retornos mais altos
graças a seu talento pessoal e à qualidade das informações. Na
verdade, esses retornos precisam ser suficientemente elevados de
modo a superar uma simples estratégia de buy-and-hold (compra e
manutenção do investimento) e, ao mesmo tempo, cobrir os custos
de transação. Por outro lado, se o investidor não tiver um talento
superior e estiver passando por uma fase de excessiva confiança, a
alta freqüência de transações não trará retornos substanciais a
ponto de superar a estratégia de buy-and-hold e cobrir os custos.

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música
Primeiro Barber e Odean determinaram o nível de transação dos
investidores em suas amostras e os classificaram em cinco grupos.
No grupo 1, colocaram os primeiros 20% que tinham a menos taxa
de rotatividade. Em média, esse grupo apresentou uma taxa de
rotatividade de 2,4% ao ano. Os 20% de investidores com s
segunda menor taxa de rotatividade foram colocados no grupo 2.
Esse processo continuou até que os investidores com a mais alta
taxa de rotatividade foram colocados no quinto e último grupo, o
qual apresentou taxa de rotatividade de mais de 250% ao ano.
A figura (na próxima página) mostra o retorno anual médio para
cada um dos cinco grupos. Percebe-se que todos ganharam os
mesmos 18,7% de retorno bruto, ao ano. Portanto, os investidores
de alta rotatividade não tiveram retornos mais altos por seu
esforço adicional. Contudo, paga-se corretagem pela compra e
venda de ações, esta tem um efeito maior nos investidores que
negociam de forma mais ativa, como ilustra a figura (na próxima
página).
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Os retornos líquidos, isto é, após os custos de corretagem, são
muito mais baixos para o grupo de investidores de alta
rotatividade. O retorno líquido para o grupo de rotatividade mais
baixa é, em média, 18,5% ao ano, contra 11,4% para o grupo
mais ativo.
A diferença líquida de 7% ao ano entre os grupos de rotatividade
mais alta e mais baixa é bastante significativa. Por exemplo, se os
investidores do grupo de menor rotatividade investem US$10 mil
durante cinco anos, a 18,5% ao ano, terão US$23.366. Se os do
grupo de rotatividade mais alta investirem a mesma quantia a
11,4% ao ano, ganharão apenas US$17.176, uma diferença de
mais de US$5 mil.
As operações baseadas em confiança excessiva são um
perigo quando se trata de acumular riqueza.”

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música

Custos operacionais
(Impostos, emolumentos, taxa de corretagem)
20

18,7%aa
18,5%aa

15

10

11,4%aa

5

0

grupo 1

grupo 2
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grupo 3

grupo 4

grupo 5

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música

Como
resolver:

Balancear conforme seu
Plano de Vida

Você pode estar pensando:

Mas então eu compro e “esqueço" que comprei?
Não!
Você deve monitorar os seus investimentos, mas a partir do seu Plano de
Vida e não a partir da necessidade de faturamento da corretora
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Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música

Como
resolver:

Balancear conforme seu
Plano de Vida

Em investimentos e longo prazo (superior a 10 anos), os 2
critérios mais importantes de uma carteira de investimentos
são:
- Volatilidade
- Liquidez.

O que lhe mostrarei a seguir é uma simples “fórmula" para
balancear a sua carteira entre volatilidade e liquidez, mas
de acordo com o seu plano de vida, com potencialmente
muito menos eventos de compra e venda, por tanto, com
menos custo e maior rentabilidade.

Explicando estes 2 conceitos:
Liquidez: a rapidez para vender um ativo financeiro em seu
valor de mercado.
Volatilidade: a variação de preço do ativo, para cima e
para baixo.

Começaremos com a seguinte carteira e investimento mensal:

Uma carteira longa terá, necessariamente, ativos financeiros
líquidos e ativos financeiros voláteis.
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Carteira Inicial
Investimento Mensal

R$ 10.000

R$ 1.000

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música

Como
resolver:

Balancear conforme seu
Plano de Vida

Destes R$ 10.000, temos 50% em LIQ (liquidez) e 50% em VOL (volatilidade).
E quanto ao investimento mensal de R$ 1.000, faremos na mesma proporção, 50% em LIQ e 50% em VOL pelos próximos 6 meses.
Ao colocarmos isso em uma “linha do tempo”, temos:

Carteira Inicial:
LIQ: 5.000
VOL: 5.000
Total: 10.000

+ 500 em LIQ
m1
+ 500 em VOL

+ 500 em LIQ
m2
+ 500 em VOL

Agora, ao final do 2º mês (m2), temos:
R$ 6.000 em LIQ (5.000 da carteira inicial + 500 do 1º mês + 500 do 2º mês)
R$ 6.000 em VOL (5.000 da carteira inicial + 500 do 1º mês + 500 do 2º mês)
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Certo?
Me acompanhem
na próxima
página

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música

Como
resolver:

Balancear conforme seu
Plano de Vida

E continuamos com o mesmo investimento de 1.000 (500 em LIQ e 500 em VOL) pelos 6 meses.
Ficamos:

Carteira Inicial:
LIQ: 5.000
VOL: 5.000
Total: 10.000

+ 500 em LIQ

m1

+ 500 em LIQ

m2

+ 500 em LIQ

m3

+ 500 em LIQ

m4

+ 500 em LIQ

m5

+ 500 em LIQ

m6

+ 500 em VOL + 500 em VOL + 500 em VOL + 500 em VOL + 500 em VOL + 500 em VOL

Agora, ao final do 6º mês (m6), temos:
R$ 8.000 em LIQ (5.000 da carteira inicial + 500/mês do 1º ao 6º mês)
R$ 8.000 em VOL (5.000 da carteira inicial + 500/mês do 1º ao 6º mês)
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Certo?
Me acompanhem
na próxima
página

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música

Como
resolver:

Balancear conforme seu
Plano de Vida

Vamos ver a nossa foto ao final do 6º mês.
Começamos com uma distribuição perfeita para os 10.000 iniciais, sendo 50% para LIQ e 50% para VOL.
E todos os demais investimentos mensais de 1.000 seguiram a mesma distribuição: 50% para LIQ e 50% para VOL.
E olha como estamos ao final do 6ª mês:

O quê aconteceu?
Os investimento em VOL caíram, por isso a participação dos investimentos em LIQ é maior.

Mês 6
LIQ: 60%
VOL: 40%

O que significa a VOL cair?
Resposta: Bolsa em baixa
Pergunta:

O que devemos fazer com a bolsa em baixa?
R: Comprar!
P:
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Repare que estamos comprando de acordo com o seu
Plano de Vida / seu Plano de Investimento

Erro #9
Mudar de investimentos conforme a música
Caso a foto fosse outra, digamos, LIQ = 40% e VOL = 60%,
deveríamos balancear comprando mais LIQ até
equilibrarmos novamente em 50% LIQ / 50% VOL.

Mês 6
LIQ: 40%
VOL: 60%
E esta é a dinâmica de funcionamento deste simples e
eficiente fórmula: sempre busque um balanceamento de
acordo co a distribuição adequando de VOL e LIQ para o
seu Plano de Investimento e idade.

Como
resolver:

Balancear conforme seu
Plano de Vida

Distribuição sugerida entre LIQ e VOL de acordo com a
sua idade. Esta distribuição vale, por exemplo, para o seu
Plano de Aposentadoria, caso este tenha mais de 10 anos:
Idade

LIQ

VOL

Até 35

30

70

36-40

40

60

41-45

50

50

46-50

60

40

51-55

70

30

56-60

80

20

61-65

85

15

65+

90

10

Trata-se de uma sugestão inicial e padrão. É altamente recomendável que você lapide a
sua distribuição a partir de um envolvimento mais amplo com o seu Plano de Vida e
planejamento financeiro pessoal.
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Erro #10
Confiar em gurus
Nos dias de hoje os gurus aparecem com altíssima frequência e
intensidade.
Temos gurus para tudo e o alcance de alguns é grande e a penetração
quase que instantânea devido a pluralidade das redes sociais.
Estamos vivendo na era da “gourmetização" do aconselhamento.
Aquele "guru" medita? Então ele de ser ouvido!
Aquele "guru" usa termos em Inglês? Então ele deve ser ouvido!
Olha os videos dele na internet… olha o “life style”… Tudo para
projetarmos no outro o que achamos que devemos nos tornar…
Mas há um problema grave nisso!
O egocentrismo e a idolatria.
O seu alvo deve ser tornar-se a Sua Melhor Versão e não a imagem
“facebook-pop gourmetizada” de jovens emblemáticos gurus/ídolos.
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Lembre-se sempre:

O ídolo acabará por
subjugar o idólatra!

Erro #10
Confiar em gurus
Um conselho: desconfie intencionalmente de alguém que se posicione fortemente como
um herói.

O protagonista de sua narrativa de vida é você.
Você é o responsável pelo seu sucesso e também pela ausência dele.
Na página seguinte eu lhe mostrarei um “roteiro” que deve ser usado como uma lente
para você avaliar em quem confiar, com quem caminhar a longa e bela caminhada que
é a sua narrativa de vida.
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Erro #10

Como
resolver:

Confiar em gurus

E chama para a ação

Confiar em guias
Sucesso

Encontra um guia

Você
Um protagonista

Que pode resultar em…

O roteiro

Que possui um plano

Com um problema
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Qual é o seu maior desafio?

Fracasso

Erro #10
Confiar em gurus

Como
resolver:

Confiar em guias

Deixa eu te guiar no preenchimento deste roteiro
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Erro #10

Como
resolver:

Confiar em gurus

E chama para a ação

Confiar em guias
Sucesso

Encontra um guia

Você

Você em
Sua Melhor Versão
Um protagonista

clique aqui

Que pode resultar em…

O roteiro

Que possui um plano

Com um problema

www.lifeacademy.com.br

Qual é o seu maior desafio?

Fracasso

Erro #10

Como
resolver:

Confiar em gurus
Roteiro:

Confiar em guias

Quem / O quê

Conheça mais em:

Você

Olhe no espelho. Você vê a Sua Melhor Versão?

2) Com um problema

Qual é o seu maior desafio?

Respire fundo, feche os olhos e não minta para si
mesmo

3) Encontra um guia

Olá! Meu nome é André Novaes

http://www.lifeacademy.com.br/sobre

4) Que possui um plano

Você 2.0 através das 5 Narrativas

www.voce20.com

5) E chama para ação

Manifesto

http://www.lifeacademy.com.br/manifesto

Você em Sua Melhor Versão

Vire nosso aluno. :-)

…

…

1) O Protagonista

6) Que pode resultar em Sucesso
7) Ou fracasso
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OS 10 MAIORES ERROS NO PFP
E como consertar todos eles

Muito obrigado por ter me acompanhado ao longo deste eBook.
Eu tenho um plano claro para lhe ajudar a se tornar a Sua Melhor Versão.
Faço isso através do planejamento financeiro pessoal.
Conheça nosso site, leia a nossa história e junte-se aos protagonistas que
transformarão o nosso país em uma nação intencionalmente planejada.
Te espero como um de nossos alunos.

Ninguém planeja fracassar,
mas muitos fracassam por não planejar

Uma produção
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