
MAPEIE SUAS 
DÍVIDAS E GASTOS

Anote tudo que gasta, ganha e quanto 
deve. Isso ajuda a ter uma visão ampla 
da sua situação financeira.

Dica de ouro: conte com a ajuda de um
aplicativo para isso

PENSE E ANOTE 
SEUS OBJETIVOS

O que você quer fazer? 
Quer sair do vermelho, 
criar uma reserva de 
emergência, realizar 
um sonho?

1ª FASE
ORGANIZE SUAS FINANÇAS

JORNADA 
DO INVESTIDOR
Como sair do vermelho e começar a 
multiplicar seu dinheiro
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PLANEJE-SE PARA 
CORTAR GASTOS

O que você pode cortar de supérfluo 
para ter uma sobra no final do mês?

ENTENDA QUANTO 
PODE PAGAR POR MÊS

Descubra qual a sobra 
que pode ser utilizada 
para quitar suas dívidas.

Dica de ouro:
alguns serviços, 
como streaming, 
ou, até mesmo, 
delivery de 
comida podem 
entrar aqui.

NEGOCIE 
SUAS DÍVIDAS

Entre em contato com os credores e 
instituições financeiras a quem você 
deve e consulte as possibilidades de 
negociar as dívidas.

TROQUE DÍVIDAS 
CARAS POR 
MAIS BARATAS

Sabendo o que é 
possível negociar ou 
não, você consegue 
trocar dívidas caras por 
mais baratas - como 
fazer um empréstimo 
pessoal para pagar uma 
dívida de cartão de 
crédito, por exemplo.

2ª FASE
ACABE COM AS DÍVIDAS
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CONTROLE 
SEUS GASTOS

Para manter os pagamentos e não 
se endividar de novo, é essencial 
manter o controle das suas finanças.

CRIE UMA RESERVA 
DE EMERGÊNCIA

Com as dívidas pagas, guarde uma  quantia mensal  
para criar uma reserva de emergência - ela vai te ajudar 
a ter um lugar para recorrer em situações inesperadas.

Dica de ouro: procure ter guardado, pelo menos,
dois salários. Lembrando sempre que o mais 
importante é começar. 

DESCUBRA QUANTO 
CONSEGUE INVESTIR

Com suas contas 
organizadas, fica fácil saber 
quanto do seu dinheiro não 
está comprometido e pode 
ser destinado a uma 
aplicação - seja ela mensal 
ou única, de valor maior.

ENTENDA SEU PERFIL 
DE INVESTIDOR

Considere quanto de risco está 
disposto a correr ao investir 
seu dinheiro, isso mostrará se 
seu perfil é conservador, 
moderado ou agressivo.

Dica de ouro: as instituições
financeiras e apps de investimento 
têm um questionário que te ajudam 
a descobrir seu perfil. Escolha 
uma e seja sincero na hora de 
responder. Quer saber mais sobre 
o assunto? Clique aqui.

3ª FASE
O CHEFÃO: COMECE A INVESTIR
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PROCURE UM BOM 
APLICATIVO DE INVESTIMENTO

Hoje, as opções são diversas e 
pode ser exatamente o que está 
faltando para você dar o pontapé 
inicial e começar a investir.

Dica de ouro: os apps ou, até 
mesmo, a consulta com algum 
profissional certificado na área vão 
te ajudar a entender quais são as 
melhores alternativas de investimento 
para sua realidade financeira.

VOCÊ 
GANHOU! 
Agora, seu dinheiro 

está rendendo e 
você pode viver 

tranquilo 
sem dívidas. 
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QUER TER O 
CONTROLE DAS SUAS 
FINANÇAS NA PALMA 
DA MÃO, DE MANEIRA 

SIMPLES E RÁPIDA? 

ABRA SUA CONTA

Investir parecia algo muito distante há pouco tempo atrás, mas, com tanta tecnologia e novas 
ferramentas, qualquer pessoa pode começar. No entanto, como fazer isso se você ainda está 
endividado? Será que é possível?

Jogue nosso jogo do investimento e descubra como sair do vermelho e ainda investir 
o seu dinheiro!

Veja quantas fases você consegue superar para saber o quão próximo está de começar a 
multiplicar seu dinheiro. 

Se estiver com as contas em dia, vá direto para a fase 3. 

https://www.facebook.com/MercadoPagoBrasil
https://twitter.com/mercadopagobr
https://www.youtube.com/channel/UCyhF4h2vnHyvHFK5zoMSwYQ
https://www.linkedin.com/showcase/mercado-pago/
https://www.instagram.com/mercadopagobr/
https://www.mercadopago.com.br/
https://www.mercadopago.com.br/hub/registration/landing
https://conteudo.mercadopago.com.br/descubra-os-principais-tipos-de-investimentos-e-escolha-o-melhor-para-voce
https://conteudo.mercadopago.com.br/perfil-de-investidor-quais-sao-e-a-importancia-de-conhecer-o-seu
https://conteudo.mercadopago.com.br/reserva-de-emergencia

