
I – Não existe tranquilidade financeira com dívidas 
 

Se não tem dívidas, parabéns. Nunca faça dívidas e pule para o próximo item, 

Reserva de Emergência. Antes disso repito, nunca faça dívidas. 

Não use o “mas”: 

Eu já sei que não é para ter dívidas, MAS... 

Tudo que vem antes do “mas” é mentira, tudo que vem depois é bullshit. 

Se tem dívidas não pode ir para nenhum dos próximos itens (exceto Reserva de 

Emergência), só pode pagar as dívidas. 

Pague todas suas dividas antes de investir. Mantenha somente Reserva de 

Emergência. Todo o resto vai para pagar dívidas. Investir com dividas é se enganar 

e terminar com menos patrimônio. Pague tudo que puder e no caso de dividas mais 

longas compre tempo sempre que possível (pagar antecipado as últimas prestações). 

Mesmo o financiamento imobiliário, mesmo dívidas que tenham taxas mais baixas, 

devem ser pagas antes de investir. O Governo pode mudar a regra, a inflação pode 

disparar, você pode perder o emprego, muitas coisas erradas podem acontecer. 

Enquanto tiver dívidas, o risco está presente. 

Roteiro para acabar com as dívidas: 

1. Em primeiro lugar, não faça novas dívidas. Quem tem dívidas não tem nada. É 

tudo ilusão enquanto tiver dívidas. Pare de comprar a não ser o estritamente 

necessário. Sacrifícios terão de ser feitos por todos da família ou nunca sairão dessa 

situação. Acima de tudo não faça novas dívidas nem para pagar as antigas, a não ser 

renegociação com os credores.  

2. Renegocie as dívidas existentes com bancos e credores. Diga que vai pagar, mas 

dentro de condições e taxas viáveis. Sente, negocie e consiga dívidas mais baratas. 

Isso faz MUITA diferença. Eles têm margem para negociar.  

3. Da mesma forma que o TEMPO é seu maior aliado nos investimentos, ele é seu 

maior inimigo nas dívidas, portanto as mantenha no menor prazo possível. Considere 

na renegociação os menores prazos (desde que esteja dentro do seu orçamento) e 

todo dinheiro extra que puder, compre tempo. Se preocupe sempre em primeiro lugar 

em diminuir o prazo da dívida. Nos pagamentos antecipados, compre sempre tempo, 

pagando as últimas parcelas. Quanto mais tempo durar a dívida mais juros e mais 

dinheiro vai pagar pela mesma coisa e no fim menor será seu patrimônio. 

4. Venda tudo que puder vender. TUDO. Nada é seu de verdade enquanto tiver 

dívidas. Estas posses que não são suas serão bem mais úteis diminuindo as dívidas. 

Se não pagar as dívidas, vai acabar perdendo tudo mesmo. Portanto, venda tudo que 

puder para pagar as dívidas, especialmente o carro se tiver, que além de tudo traz 

enormes gastos. Sacrifícios terão de ser feitos ou nunca vai sair dessa. Depois que 

não tiver mais dívidas pode comprar o que quiser desde que tenha dinheiro para 

pagar e manter. Aí passa a ser seu de verdade. 

5. Se tem dívidas não tem sentido investir. Eles rendem bem menos do que as 

dívidas, dinheiro está sendo jogado no lixo. Este dinheiro investido rende bem mais 

para você pagando as dívidas. Use todos os investimentos para pagar. Mantenha 

apenas reserva de emergência em poupança. Pense que você está aportando na 



dívida que é o melhor investimento que pode fazer se tem dívidas. Não se engane 

com continhas, elas não consideram o pior cenário e se esse ocorrer, e ele pode 

ocorrer, já era. Em suma, mantenha somente Reserva de Emergência, todos outros 

investimentos, venda e pague as dividas e não faça novos investimentos até pagar 

todas as dívidas. 

 

 

6. Todo dinheiro que sobrar, todo dinheiro extra, 13º e férias por exemplo, use para 

pagar dívidas, comprando tempo sempre que possível. Não tire férias, trabalhe mais, 

arrume outro trabalho, outra fonte de renda. Coloque todo mundo em casa para 

trabalhar de alguma forma. Todo foco em pagar as dívidas. Seu trabalho tem como 

objetivo na vida pagar as dívidas. Só vai poder ter vida boa sem elas. É como um 

câncer. Pare tudo e foque só em destruí-las. Seja feliz depois de pagar as dívidas 

pois com elas não vai ser feliz de qualquer forma. Enquanto tem dívidas não é um 

ser humano, não tem direito a viver. Pague a dívida, depois vire ser humano e volte 

a viver. Enquanto tiver dívidas sua vida se resume a pagar as dívidas. 



 

 

7. Não se engane, o Governo pode mudar as regras das dívidas, pode vir inflação 

alta, você pode perder o emprego, dívidas são um risco alto sempre. E não adianta 

dizer que vai colocar na justiça, vai brigar, seja lá o que for. Há casos e mais casos 

em que o governo mudou as regras e as pessoas morreram brigando na justiça. O 

objetivo primordial desse livro é paz e não mais stress. Foi você quem fez as dívidas, 

ninguém te obrigou, assuma sua responsabilidade e pague. 

8. Quando terminar de pagar as dívidas, mantenha uma parte do esforço para 

acumular patrimônio e daqui para frente só compre o que precisa com dinheiro que 

tem. Pare de comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar 

pessoas que não conhece. Quer poder comprar estas coisas, trabalhe, poupe e 

acumule. Quando tiver dinheiro para comprar e manter, aí sim poderá comprar e 

será seu. 



 

Tópicos para estudo e colocar dúvidas: 

Zerar dívidas antes de investir 

Como eliminar suas dívidas 
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