
6PERGUNTAS QUE TE
OBJETIVOS FINANCEIROS
AJUDAM A DEFINIR SEUS

POR QUE VOCÊ 
VAI JUNTAR
DINHEIRO?

Defina o que você quer conquistar
com seus investimentos.

Quer comprar uma casa? Fazer uma viagem? 
Guardar para a aposentadoria? 

Faça uma lista de objetivos. Escreva no papel o 
que você quer conquistar. 
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QUANTO DINHEIRO 
VOCÊ PRECISA 

JUNTAR?

2

Defina o valor inicial já poupado.

 VOCÊ JÁ TEM 
DINHEIRO

GUARDADO
PARA ISSO? 

4

Descubra qual é a sua meta financeira .̀
Já pesquisou quanto custa cada um de seus objetivos?

Cada objetivo precisa de uma meta financeira. Ela tem que ser um 
número preciso, um valor claro de quanto você deve acumular.
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EM QUANTO 
TEMPO VOCÊ 

QUER ATINGIR A 
SUA META?

3 Defina o seu prazo.
Você sabe em que data você quer ter
acumulado o dinheiro que precisa?

Para um objetivo bem definido é necessário 
um prazo determinado, caso contrário, 
você pode nunca chegar lá.

Já juntou cem reais? Mil reais? Dez mil? Mais?

Analise se você já tem alguma reserva que 
pode destinar para investir.
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QUAL É O VALOR 
MENSAL QUE VOCÊ 
VAI DESTINAR PARA 
ATINGIR SUA META?

5
Defina os seus aportes mensais.
Já definiu quanto do seu orçamento você pode investir para 
atingir sua meta?

Planeje e defina suas despesas para saber qual é o valor mensal 
que você tem disponível no orçamento para destinar para cada 
objetivo.
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Calcule se será mesmo viável atingir seu objetivo dentro do seu 
prazo com o valor que você tem para investir.

Não adianta traçar prazos irreais para sua meta ou espe-
rar rendimentos impossíveis de atingir.

A SUA META E O 
SEU PRAZO SÃO 

REALMENTE
POSSÍVEIS?

6
Seja realista! 

No Como Investir, você encontra links para calculadoras em 
que você pode ir completando os números até encontrar 
um cálculo que seja de fato realista. Lembre-se que, além 

do dinheiro que você aporta todo mês, o dinheiro aplicado 
vai rendendo e sendo incorporado ao principal. 
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