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Você organiza as suas finanças? Quase metade dos brasileiros
(45,8%) não tem controle sobre seu orçamento. Todas essas
pessoas não sabem o quanto ter um sistema básico de finanças
pode fazer maravilhas. É esse o tema do livro “Pai Rico Pai
Pobre”, de Robert Kiyosaki.
O autor procura desmistificar a ideia de que para ser rico é
preciso ganhar um salário muito alto. Ele acredita que é
questão de ser organizado e ter uma educação financeira sólida
– que você pode, inclusive, passar para os seus filhos.
Neste post, você verá alguns ensinamentos que aprendemos com o
resumo do livro Pai Rico Pai Pobre. Provavelmente, sua vida
financeira será diferente depois de ler. Por isso, não pare
por aqui, continue e se surpreenda!
Você também pode fazer o download desse resumo em PDF, aqui ao
lado.

Educação financeira
Rico Pai Pobre
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Pai

Kiyosaki acredita que as escolas deveriam ensinar os alunos a
lidar com sua vida financeira. O mais comum é ver jovens que
têm celular (e estragam alguns aparelhos durante a fase), uma
mesada e cartão de crédito.
O problema é que eles não são ensinados a lidar
montante que chega todo mês. É apenas gastar aquilo
o próximo. Imagine a diferença que faria se eles
guardar e investir? São poucos os pais que sabem
dinheiro e passam isso aos filhos.
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Daí vem o nome do livro Pai Rico Pai Pobre: das atitudes
diferentes de cada um com relação ao dinheiro. O pai rico
estimula o filho a ser independente financeiramente e a fazer
o dinheiro trabalhar para ele.
Ele encoraja suas crianças a pensar sobre o dinheiro e a não
aceitar seu status financeiro e incapacidade de pagar as
coisas que gostariam de ter. Já o pai pobre tem medo dos
riscos e prefere ser dependente de um empregador, por exemplo.

Mente aberta
Evite confiar demais na palavra de especialistas e procure ser
mente aberta com relação aos seus investimentos. Mentalidades
inflexíveis não nos permitem arriscar e é apenas arriscando
que você alcança a fortuna.
Para sermos investidores bem-sucedidos, devemos identificar
oportunidades negligenciadas por outros; explorar estratégias
criativas; trabalhar com pessoas mais inteligentes que nós e
escolher nossos mentores com sabedoria.

Estude sobre finanças
Você não entende nada sobre investimentos? Então, corra atrás
de aprender, porque se ficar parado o seu dinheiro não vai
crescer no fundo do quintal.
Saiba que nem todas as pessoas ricas nasceram em berço de
ouro. Pelo contrário, a maioria delas aprendeu a fazer fortuna
ao longo de suas vidas. E uma ferramenta muito utilizada pelos
milionários é a leitura.
Eles lêem muito, inclusive, livros sobre dinheiro e
investimento, observando o comportamento dos outros,
conversando com as pessoas certas, inspirando-se nos casos de
sucesso…
Sabe o que isso significa? Que a oportunidade de ganhar
dinheiro e acumular fortuna está ao alcance de todos.
Inclusive, você.
Lembre-se que os livros são fontes inesgotáveis de informações
e conhecimento. O livro Pai Rico, Pai Pobre é um bom começo.

Invista seu dinheiro em ativos
Em trechos do livro Pai Rico Pai Pobre, Robert explica a
diferença entre ativos e passivos: um ativo é qualquer coisa
que rende dinheiro e um passivo qualquer coisa que gasta. O
“pai rico” sempre compra ativos.
Evite cair no conto de que é possível realizar nossos desejos
emocionais com dinheiro. Um carro e uma casa, por exemplo, são
dois bens passivos. Eles podem trazer conforto? Sim, mas nem
sempre trazem riqueza duradoura.
Para ser rico, precisamos comprar ativos já que eles nos
garantem um fluxo de renda que podemos usar para ganhar mais
ativos que produzem dinheiro, pagar as despesas de nossos

filhos ou começar um novo negócio sem pegar empréstimos.
Procure focar a sua vida na aquisição de ativos sólidos. São
eles: ações, opções, imóveis, fundos mútuos, promissórias e
royalties. Concentre-se nisso antes de gastar seu dinheiro com
algo que só desgasta e não traz retorno.
Novamente, o conhecimento financeiro se faz necessário
ajudando a escolher os melhores ativos. Selecione aqueles que
combinem com a sua personalidade e estilo. Enquanto estiver
investindo, você pode estar trabalhando. Mas é preciso tomar
cuidado para não gastar com coisas supérfluas até que esses
ativos tenham rendido o suficiente.

Riscos
O medo de arriscar faz muitas pessoas continuarem em seus
empregos, mesmo quando não gostam do que fazem. Tudo acaba em
um ciclo: ser pago pelo trabalho, pagar contas e gastar tudo o
que ganha.
Como o que consumimos nos dá alegria (ainda que temporária),
só compramos mais coisas quando ganhamos mais. Aqui está o
erro. O dinheiro comanda nossas vidas e controla nossas
emoções.
Por isso, procure não pensar sempre a curto prazo. Encare suas
fraquezas e necessidades, escolhendo o que é realmente
essencial. O pai rico não se tornou rico só por trabalhar
duro, mas porque buscou também oportunidades em todos os
lugares, mesmo que isso significasse trabalhar de graça.
Uma das melhores frases do livro Pai Rico Pai Pobre diz assim:
“Os fracassos são parte do processo do sucesso. As pessoas que
evitam os fracassos também evitam os sucessos”. Nunca tema o
fracasso, ele é necessário.

Você não precisa de talento
Segundo o livro Pai Rico Pai Pobre, você não precisa de
talento para reunir riquezas. As pessoas mais talentosas não
são necessariamente aquelas que ganham mais dinheiro. Tudo
depende da sua capacidade em aplicar truques para que as
pessoas comprem sua ideia.
É questão de ter boas habilidades de comunicação e
convencimento, além de marketing e negociação. Por isso,
procure formas de melhorar essas skills e não suas habilidades
técnicas. Assim, você saberá como gerenciar pessoas, sistemas
e dinheiro de maneira mais competente.
Entre as frases do livro Pai Rico Pai Pobre encontramos essa
que demonstra ainda mais como você não precisa de talento para
ser rico:
“As grandes oportunidades não são vistas com os olhos. São
vistas com a mente. Muita gente não ficará rica nunca,
simplesmente porque não tem o treinamento financeiro para
reconhecer oportunidades que estão bem à sua frente”.
Trabalhe sua habilidade de se comunicar e seus conhecimentos
financeiros. Você não precisa de mais do que isso, de acordo
com o livro Pai Rico Pai Pobre.

O que impede a riqueza, segundo o
Pai Rico Pai Pobre
Podemos concluir do resumo do livro Pai Rico Pai Pobre cinco
motivos pelos quais algumas pessoas nunca ficam ricas:
Não começam cedo se planejando e tem medo de falhas.
Lembre-se: pessoas ricas já perderam dinheiro em algum
momento.
Suspeitam de todas as oportunidades de investimento,

arriscando perder excelentes oportunidades.
Tem preguiça e ganância.
Pagam credores antes de suas próprias contas.
Não correm atrás de conhecimento sobre dinheiro,
deixando o orgulho de lado.

Passos para maximizar o lucro

Listamos os dez passos que Robert indica no livro Pai Rico Pai
Pobre para maximizar o lucro que você gera durante a vida:
Identifique os motivos pelos quais você quer se tornar
rico e mentalize-os para continuar tentando e não perder
o foco.
Antes de gastar qualquer centavo, pare e pense: você
quer guardar, investir ou gastar? O que vai trazer mais
benefício nesse momento?
Utilize qualquer tempo livre para aprender mais sobre
finanças.
Cerque-se de pessoas que possam passar ensinamentos

valiosos sobre o dinheiro.
Procure se dedicar a uma abordagem multidisciplinar.
Assim, você garante estratégias para saber como agir em
qualquer cenário.
Dê prioridade a si mesmo e não aos credores ou ao
governo. Se você se endividar, não deve pagar as dívidas
com seus investimentos ou poupança, mas encará-las como
um desafio para gerar ainda mais dinheiro.
Contrate apenas profissionais (como contadores) que
também sejam investidores.
Antes de comprar um ativo, calcule quanto tempo vai
levar até que você receba o dinheiro de volta. Você está
preparado para esperar? Então, invista.
Use sua vontade de comprar itens luxuosos como uma
motivação para encontrar novas maneiras de comprar
ativos.
Inspire-se lendo sobre grandes investidores, como Warren
Buffet (temos o livro dele aqui no 12min) ou Peter
Lynch.
Seja generoso com seu tempo, riqueza e amores. A lei da
reciprocidade vai assegurar que qualquer um que você
ajude, te ajudará quando você precisar.

Frases do livro Pai Rico Pai Pobre
Veja cinco trechos do livro Pai Rico Pai Pobre para inspirar
sua mudança financeira:

Leia Pai Rico Pai Pobre
Não deixe de procurar o resumo do livro Pai Rico Pai Pobre no
app 12min. O nosso microbook tem ainda mais ensinamentos e
lições de vida que com certeza serão inesquecíveis.
Você ainda pode acessar o audiobook Pai Rico Pai Pobre, para
ouvir enquanto estiver viajando ou trabalhando. Legal, não? Só
acessar e começar seu trial hoje mesmo!

Pai Rico Pai Pobre

Outros livros sobre investimentos
No 12min, você tem várias outros livros que ajudá-lo a dar os
primeiros passos rumo ao seu tesouro. Todas as obras estão no
formato microbook ou audio book. Veja 5 sugestões que
escolhemos a dedo pra você:

Eu Quero Ser Rico! – Maurício Bastter
Hissa
Para enriquecer, você precisa gastar menos do que produz, com
a vantagem de poder investir o que sobra. Nesse livro,
Mauricio Hissa debate sobre a inércia do dia a dia que nos
mantém escravos de um sistema que só deseja lucrar em cima do
nosso trabalho.Para o autor, o certo é colocar o sistema para
trabalhar para nós em vez de sustentá-lo. Entretanto, só a
minoria faz isso. Se você quer integrar esse seleto grupo que
sabe como ganhar dinheiro, leia essa obra que é sucesso entre
os livros sobre investimentos.

Casais Inteligentes Enriquecem Juntos –
Gustavo Cerbasi
Segundo o autor, existem cinco estilos de pessoas: poupador;
gastador, descontrolado, desligado e o financista. E os
primeiros passos para o enriquecimento são: 1) Controle de
gastos; 2) Estabelecimento de metas; 3) Disciplina de
investimentos; 4) Ajustes periódicos relacionados à renda e 5)
Administração frequente. É imprescindível que o casal entenda
o perfil financeiro um do outro para conhecer as limitações
individuais e lidar corretamente com o orçamento familiar.

Os Segredos da Mente Milionária – T. Harv

Eker
Provavelmente, você ouviu dos seus pais frase do tipo
“dinheiro não nasce no fundo do quintal”. Se ouviu e
concordou, provavelmente, você se programou para ser pobre.
Outros, portanto, não aceitaram e foram atrás de acumular
fortuna. Isso explica porque algumas pessoas juntam dinheiro
com facilidade e outras estão sempre no vermelho. Mas a boa
notícia é que você pode se reprogramar para aumentar o seus
ganhos significativamente. Como? A receita está nesse livro.
Boa leitura e ótimos aprendizados!

