


Olá, seja bem vindo à Jornada do Médico Investidor, onde
vou te ajudar a ter certeza de estar investindo bem seu
dinheiro. Eu sou Helio Barros, médico e gestor financeiro e
hoje vamos ver como é possível ter independência financeira
até 20 anos mais cedo.

Mas antes eu quero definir a independência financeira.
Independência Financeira é ter um patrimônio capaz de gerar
renda suficiente para bancar seu padrão de vida ideal. 

Mas o que seria independência pra você? Quero fazer um
exercício com você: pense no que você vai fazer quando
atingir sua independência. Como serão os seus dias?

Trabalhar menos?
Mais tempo com a família?
Viajar?
Praticar algum hobby?
Fazer nada?
 
Eu só comecei a empreender depois de atingir a minha
independência. Que fique bem claro: minha independência
foi atingida com a medicina como minha única fonte de renda
7 anos depois de formado.

Hoje eu trabalho em média 24 horas por semana com
anestesia e tenho tempo pra viajar, estar com minha família,
praticar esportes, até pra fazer nada. Mas o que eu mais
gosto é justamente trazer mais educação financeira para
outros médicos. Isso me traz uma sensação de propósito
muito forte. Uma boa saúde financeira para médicos
representa médicos com mais tempo para se atualizar, dar
mais atenção aos detalhes, estar mais descansado e atender
melhor os pacientes. 



Eu comecei minha carreira médica sem educação financeira
nenhuma. Na minha cabeça de estudante de medicina, todos
os meus problemas financeiros iriam se resolver quando eu
finalmente pudesse ganhar dinheiro. Porém rapidamente eu
percebi que, nos mesmos plantões que eu estava como
iniciante na carreira, aqueles no meio do feriado à noite,
indecentes mesmo, estavam também outros médicos já com
seus 60 anos, ali trabalhando 100 horas semanais ou mais
para pagar os boletos .

Aliás, esses médicos tinham casa na praia - que eles não iam
há anos - filhos nas melhores escolhas - mas com quem eles
não conversam -,2 ex- esposas porque relacionamento é
difícil, saúde deteriorada porque não tem tempo de se
alimentar bem, fazer exercícios então nem pensar. Enfim, não
era isso que eu imaginava ser um médico bem sucedido.

 Foi então que eu percebi onde estava o erro nesse estilo de
vida muito comum a vários médicos que eu tinha contato:
Um padrão de vida não condizente com sua realidade
financeira.

E o erro não estava em querer tudo do bom e do melhor mas
em não saber dosar o que é de fato importante. Chamar de
conforto os meus luxos ia me levar pro buraco .

O erro é confundir ganhar bem com ser rico. Acontece que o
grande erro que muitos médicos acabam fazendo é não
manter a sua capacidade de poupança. O médico passa boa
parte da sua formação pobre, se forma e começa a ganhar
dinheiro, porém aumenta progressivamente os gastos e
quando menos percebe está gastando quase ou tudo o que
ganha. O segredo é manter capacidade de poupança Esse
também é o primeiro pilar da independência financeira: os
aportes.



Com esse choque de realidade, eu fui então buscar a única
coisa que sempre mudou a minha vida e abriu portas: o
conhecimento. No começo todo mundo achava que era
impossível para um médico não depender mais do seu
trabalho antes dos 45. Mas eu fiz as contas e vi que era
possível.

Fui motivo de chacota de vários colegas quando disse que
me aposentaria aos 45. Fato que tentei várias abordagens no
caminho e os meus primeiros anos foram de puro prejuízo
nos investimentos. Só então eu percebi que precisava de
outra estratégia. Por isso que fui buscar no nível mais alto
como gestores faziam para administrar patrimônio E
aprendendo com os melhores eu pude entender as técnicas
que eles usam para gerir patrimônio e adaptar para nossa
realidade, começando do zero, assim como eu fiz pra mim.

Uma gestão que leva apenas 20 minutos no fim do mês, pois
os meus investimentos estão quase no automático. Sabe
porque gestão dá resultado? Porque você tira o fator emoção
da frente. Quantos exemplos você conhece de pessoas que
deixaram de comprar ou vender um determinado ativo na
hora H por medo? Quando você tem uma estratégia clara, o
medo não influencia mais suas decisões!

Não sejamos levianos aqui, o medo não vai deixar de existir.
Ele é bom e te faz pensar, mas não pode ser responsável por
te paralisa. A estratégia é feita pra você agir mesmo com
medo, mas sabendo que está fazendo o certo.

Vamos então abordar o conteúdo que vocês vão aprender ao
longo dessa jornada. Nessa aula, especificamente, vamos
abordar os seguintes tópicos:

Orçamento, Dívidas e Reserva de Emergência



O tema das próximas aulas será como montar o seu caminho
financeiro e depois como colocar tudo isso em prática. Você
não pode perder. Quero que ao final dessa jornada você
tenha sua carteira de investimentos e uma estratégia clara do
que fazer. 

Vamos começar então 

Warren buffet sempre nos ensinou que a primeira regra dos
investimentos é não perder dinheiro. Muitos acham que ele
apenas se refere ao óbvio de não pagar 100 e vender por 80
por exemplo. Porém, a maioria dos médicos perde muito
dinheiro bem antes de começar a investir e vou aqui mostrar
pra você onde você anda perdendo dinheiro e como resolver
essa questão.

Dívidas
O problema com as dívidas é que você está pagando muito
mais que o bem vale. 
Em um financiamento de imóvel, por exemplo, chegamos a
pagar 2,8-3 vezes mais pelo bem. Você está perdendo
dinheiro agora então é um ralo que precisa ser fechado
urgentemente. Juros compostos são umas das maiores
forças do universo e você não pode deixar eles contra você.
Veja como fazer isso:

Observe a taxa de juros: 

Se menor que inflação, na prática sua dívida está diminuindo.
Hoje em dia - junho de 2021 - temos uma inflação média de
6% nos últimos 12 meses. Taxas de juros abaixo disso vão
fazer a sua dívida diminuir ao longo dos anos, então não há
necessidade de adiantar o pagamento.



Se maior que inflação, você deve quitar o mais rápido
possível.Taxas maiores que o exemplo (6% aa) fazem a sua
dívida crescer ao longo dos anos e portanto devem ser
eliminadas o quanto antes.

Lembre-se que a taxa de inflação está em constante mudança
então, de tempos em tempos (a cada 6 meses por exemplo),
avalie se a sua situação mudou e se você precisa mudar de
conduta. Por exemplo, a taxa inflação caiu e sua dívida
passou a crescer mais que o aceitável:

1 - Veja se cabe renegociação da taxa de juros;
2 - Veja se há desconto para pagar a vista;
3 - Amortização da dívida (Desconto no principal)

Reserva de emergência 
O que é?
É o valor que você tem disponível para urgências - tantos
gastos não programados como ausência de ganhos
programados.

Tamanho 
Uma boa reserva de emergência deve ter algo entre 3–12
meses de gastos. 3 meses para quem tem estabilidade e
ganha mesmo que esteja doente (CLT), 4-6 para quem tem
um mix de plantão e tem previsibilidade porém, se não
trabalhar não ganha por exemplo e 12 meses se você for
totalmente autônomo e não tem previsibilidade dos seus
ganhos.



Seguro DIT ( diária de inatividade temporária ) 
Limite do cartão 
FGTS 
Previdência privada 

Quando você ganha em média todo mês?
Quais são os seus 5 maiores gastos?
Qual seu ganho médio?
Qual seu ganho por hora trabalhada?

Onde 
A reserva de emergência deve ser investida em um ativo
seguro e líquido. As melhores opções são:

1 - Tesouro selic 
2 - CDB de grandes bancos (são grandes bancos - Santander,
Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasi, Itaú) 
3 - Possuam liquidez diária e rentabilidade de 100% da SELIC
- ou próximo disso 

E agora, o que não não é considerado reserva de emergência 

Orçamento 
O orçamento não é pra te limitar, mas pra você ter
consciência de onde está indo seu dinheiro e a partir daí
decidir se está de acordo ou não.

Os principais objetivos são saber responder às seguintes
questões:



Agora eu tenho um desafio para você! Para que
possamos avançar juntos nessa Jornada, você
precisa responder às 5 pergutnas acima. Venha
pra próxima aula com esses números em mente:
vamos precisar deles para próxima etapa. 

Para facilitar, eu vou te dar de presente a planilha
que eu uso com meus alunos para elaborar seu
orçamento. Basta clicar aqui para acessar!

Então, não se esqueça de planejar o seu
orçamento. É o mais importante passo caso você
queira prosseguir nessa Jornada!

https://drive.google.com/file/d/1vdDWoScMrqOEk13ZwTIXLYhwYxdXNuBB/view?usp=sharing



