
I WILL TEACH YOU TO BE RICH 

Chega de desculpa: 

Mindset 

Pare de perder dinheiro: 

Pague suas dívidas e 

negocie suas taxas 

Não sofra:  

Organize seus 

gastos 

Não perca tempo: 

Automatize suas 

finanças 

Coloque o dinheiro para trabalhar: 

Invista  

Aproveite: 

Rich Life 

Ramit Sethi 

Sempre inventamos uma 

DESCULPA PARA 

NÃO COMEÇAR: 

 
“Eu não consigo guardar 

dinheiro” 
 

“Eu não entendo essas 
coisas de finanças” 

 

PARE!  

E COMECE LOGO! 

Antes de pensar em 
investir, pague suas 

dívidas. 
 

NEGOCIE TODAS 

AS TAXAS que você 

paga: bancos e 

corretoras, cartão de 
crédito e dos planos 

de TV e celular 

Tenha controle dos seus gastos e  

GASTE NO QUE VOCÊ GOSTA! 

Separe uma grana para gastar 

“SEM CULPA” 

 
Se você ainda não tem controle, 

use o sistema de envelopes: 

Restaurantes Sapatos Livros 

$ 200 $ 100 $ 250 

No máximo, você transfere de um 
envelope para o outro, mas sabe 

qual o limite do mês 

NÃO PERCA TEMPO EM PLANILHAS 
Com o controle dos gastos e das receitas, 

deixe o máximo que puder em débito 
automático e programe transferência 

automáticas do seu salário  

60% 
Gastos Fixos 

10% 
Investimentos 

10% 
Aposentadoria 

e Poupança 

(curto prazo) 

20% 
Gastos sem 

culpa 

COMECE A INVESTIR CEDO 

Se começar com 35 
anos, você terá mais 

dinheiro aos 65, 
investindo 10 anos 

menos do que 
começar aos 45 

Idade que 

começou a investir 
35 anos 45 anos 

Investimento que 

gera 8% a.a. 

R$200/mês 

por 10 anos 

R$200/ mês 

por 20 anos 

Com 65 anos R$ 181 mil R$ 118 mil 

Procure 
investir de 

acordo com o 
tempo que irá 

gastar 
estudando 

Ações 

Fundos 

Indexados 

Target Date 

Funds 

+ tempo 

- tempo 

DIVERSIFIQUE SEUS 

INVESTIMENTOS:  
Modelo de Swensen 

30% 
Ações 

20% 
Fundos 

imobiliários 
15% 

Tesouro 

IPCA 

15% 
Títulos 

público 

15% 
Ações Países 

Desenvolvidos 

5% 
Ações 

Países 

Emergentes 

Organize sua vida 
financeira e  

TENHA TEMPO  
Para viver a sua vida rica 

Como organizar as suas finanças em  

6 semanas de forma prática,  

sem se sacrificar e de forma que  

não precise gastar horas 
acompanhando o mercado financeiro 


