VIVER DE RENDA - EDUCADOR FINACEIRO LISTA 6 PASSOS
"Para se viver dos resultados de acúmulos dos recursos financeiros, antes, é preciso praticar
uma série de ações voltadas para a geração de riqueza", afirma o Educador financeiro, André
Bona.

Não ter preocupações do dia a dia com o trabalho e ter a conta bancária sempre no azul é
o que todos sonham um dia em conseguir, mas não é a realidade da maior parte da
população brasileira. Mesmo com os dados oficiais positivos, com cerca de 60 mil novas
carteiras assinadas, viver de renda é algo realmente distante. O educador financeiro, André
Bona, mostra seis dicas que podem ajudar muitos brasileiros a chegarem próximo para
desfrutar deste status. "Para se viver dos resultados de acúmulos dos recursos financeiros,
antes, é preciso praticar uma série de ações voltadas para a geração de riqueza", diz.
1 - Evite dívidas
Muitas vezes, os juros e as multas pagos por atrasos no pagamento de determinados débitos
são superiores aos rendimentos de certas aplicações. Se a pessoa não tem uma
capacidade financeira suficiente para deixar as dívidas em dia, como a fatura do cartão de
crédito ou o limite do cheque especial, fica difícil pensar em uma estratégia eficiente de geração
de riqueza. O ideal é que primeiro as contas sejam pagas, para só depois pensar em
investir. Para ter um preparo com eficiência para a sua jornada de enriquecimento, antes,
deve fazer um diagnóstico de sua situação financeira atual. E também é importante que você
tenha em mente os valores e prazos das suas dívidas, além de se esforçar para quitá-los. Dessa
maneira, ficará muito melhor para investir e obter lucros reais.
2 - Economizar é ainda importante
Economizar, é regra que todos deveriam ter em mente. Ter uma quantidade de dinheiro
guardada é importante para começar uma vida de renda. Vale lembra que, ações repetidas
rotineiramente tornam-se hábitos. Nesse sentido, não basta fazer economias em alguns meses
e gastar além da conta em outros. Desse jeito, não sairá do zero a longo prazo. Se a meta é
viver de renda, existe a necessidade de ter o hábito de poupar mensalmente, para reservar
uma quantia para a formação do seu patrimônio e assim, no futuro, poder viver dos juros desse

capital acumulado. Uma maneira de fazer isso acontecer, é através do controle dos gastos,
permitindo que haja excedente no final do mês. Para isso, se deve analisar as suas contas fixas
e variáveis e assim, definir o que é essencial e o que pode ser descartado.
3 - Para ter dinheiro é importante buscar mais dinheiro
Pensar em não trabalhar no futuro pode ser um erro para quem quer viver de renda. Mesmo
que isso pareça confuso, é essencial que continue gerando lucros. Se alguém aplica na
poupança R$ 1 mil com uma taxa de 7,52% ao ano – número atual da poupança hoje resultará em um lucro de R$ 1.076 e no próximo ano, os juros serão calculados de acordo com
o montante que foi acumulado. Como esta pessoa não tinha trabalho e, portanto, não gerou
receita, o investimento gerará R$ 1.152 apenas. Isso é o que se chama de "Juros sobre
Juros" e com o tempo, a curva de crescimento se tornará uma reta. Para acelerar esse
processo, deve-se buscar formas alternativas de renda. Logo, não basta gastar pouco, mas
também é necessário ganhar mais para formar patrimônio rápido e poder viver de renda no
futuro com a tranquilidade desejada. Há várias formas de fazer isso acontecer, desde
transformar um hobby em trabalho, até vender algum produto ou serviço.
4 - Objetivos Econômicos Pessoais
Ter um objetivo do quanto precisará poupar para formar um patrimônio capaz de gerar frutos
suficientes para atender à meta estipulada, é necessário. Um exemplo, de quem quer
receber R$ 5.000,00 por mês teria que juntar R$ 500.000,00 e ter, ao menos, 1% de
rendimento mensal líquido. Por isso, apenas economizar sem ter um alvo, com o tempo fará
o foco e a disciplina despencarem. Pensando em valores arredondados, e não esquecendo a
inflação do período, que hoje está em 11,25% pois ela altera o poder de compra. Por
exemplo, a renda de R$ 5.000 hoje, no futuro possivelmente valerão menos do que valem
hoje. Por isso, é importante investir um pouco de tempo em aprendizado, pois isso vai ajudar a
traçar rota e servirá para vida toda, já que conhecimento é um dos melhores
investimentos.
5 - Aplicar o capital
Além de fazer o seu dinheiro render, os investimentos contribuem para corrigir as perdas da
inflação, também. Caso contrário, mesmo com uma poupança considerável, a quantia pode
ser pouca para gerar rendimento com base em determinada taxa de juros. É
determinante fazer com que a “sobra financeira” de cada mês seja “outro trabalhador”, para
contribuir com a formação do seu patrimônio. Para tanto, deve ser investido o excedente
do seu orçamento. Só dessa forma terá condições de usufruir dos frutos do seu trabalho.
6 - Dê valor ao patrimônio liquido

O erro cometido por muitas pessoas é não fazer os cálculos corretos para saberem o momento
certo para deixar o trabalho. Lembra do valor total que se deve juntar para poder usufruir dos
juros sobre essa quantia? Nesse caso, é importante você considerar o montante do
patrimônio líquido, ou seja, já com descontos de eventuais obrigações, como dívidas de
empréstimos ou financiamentos. Além disso, você deve considerar o capital financeiro líquido
de bens como imóveis e carros, pois não são “conversíveis” em dinheiro tão facilmente.
Sobre André Bona
André Bona possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, tendo auxiliado
milhares de investidores a melhorar a rentabilidade de seus ativos. Durante anos, foi sócio da
Valor Investimentos, uma das maiores empresas de assessoria de investimentos no país.
Atualmente, como um dos educadores financeiros mais conhecidos do país, possui mais de 60
mil inscritos no seu canal no youtube. É criador do método “O Investimento Perfeito”, cuja
filosofia e diferencial constam no fato de que as decisões de investimento são tomadas em
função de projetos pessoais de cada um.
Sobre o Blog de Valor
Criado em 2011 com a iniciativa de André Bona, o Blog de Valor, tem como missão contribuir
para que as decisões financeiras de seus leitores se tornem cada vez mais conscientes,
trazendo melhor qualidade de vida financeira através de uma linguagem simples e direta. Em
2012 iniciou o canal de vídeos na internet e em 2015 foi convidado para participar do programa
de desenvolvimento do Youtube, com executivos da sede da empresa no Califórnia - USA. A sua
produção educacional tem sempre como finalidade auxiliar pessoas e famílias a compreender
melhor o mercado financeiro, por meio de conteúdos de fácil linguagem. Hoje seu canal possui
mais de 66 mil inscritos, sua página no Facebook recebeu mais de 60 mil curtidas. Além disso,
outros 50 mil leitores recebem newsletter do blog por e-mail semanalmente.

