
FAZENDO ACONTECER 
METAS FINANCEIRAS

Planejando, economizando e realizando
METAS FINANCEIRAS

Coordene, gerencia e acompanhe todas as suas metas
financeiras em um único lugar.

Cadê Meu Tesouro

Reuna e planeje
todas as metas

financeiras em um
único lugar.

Estipule as ações
para conquistar as

metas.



FAZENDO ACONTECER 
METAS FINANCEIRAS

Planejando, economizando e realizando

Coordene, gerencia e acompanhe todas as suas metas
financeiras em um único lugar.

Coloque todas as metas financeira na tabela "Planejando,
economizando e realizando" que você tiver. De preferência em ordem
de importância.
Para cada meta indique o tempo que será necessário, qual o valor total
necessário e quanto você pretende economizar por mês (ou outro
período – por semana...) para atingir o objetivo da meta. 
Estipule algumas datas de check list para acompanhamento. Neste dia
verifique se os objetivos ainda são importantes, se as economias estão
conseguindo ser realizadas, enfim se tudo está de acordo com o
planejado. Se necessário faça ajustes.

Fazendo Acontecer

Para cada meta preencha uma ficha “Fazendo Acontecer”. Escreva
resumidamente o propósito da meta e quando ela irá começar.
No primeiro quadro, repita os valores da tabela “Planejando,
economizando, realizando”. 
No segundo quadro coloque no mínimo 3 ações que você pretende adotar
para chegar aos objetivos estipulados desta meta. 
Duração: por quanto tempo a ação vai durar. Se é uma ação única (uma
vez), se ela vai ocorrer por um determinado período (de-até) ou se será
definitiva (a partir de agora);
Tipos de atitudes: são as ações que você vai tomar para que a meta se
concretize. Ela é divida de acordo com o tipo de ação. Se é uma atitude
nova, se houve uma reformulação do que já vinha sendo feito, se houve
uma intensificação ou redução de uma ação existente ou ainda uma
ação que não mais será feita (encerrada).

É muito importante manter uma meta para Aposentadoria e outra para a Reserva de
Emergência. Estas metas já possuem um item e ficha só para elas para que você não se
esqueça.



Planejando, economizando e realizando
Data: ____/____/____

Datas dos check-list:

METAS FINANCEIRAS

META
FAZENDO ACONTECER

TEMPO
NECESSÁRIO

TOTAL $
NECESSÁRIO

ECONOMIA MÊS

1) Aposentadoria:

2) Reserva de emergência:

3)

4)

5)

7)

6)

8)

Observação:



Minha meta financeira é:   pagar contas em dia, depois de 1 ano vou rever  

EX
EM
PL
O

DURAÇÃO
NOVA REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

DURAÇÃO
NOVA REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

Fazendo acontecer nr: _______

Quando: a partir de agora

12 meses 

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)
$300,00

$3.600,00/12 = $300,00
$ 3.600,00 

exemplo 1

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

agora
1 ano

Cancelar a Tv
por assinatura

Levar lanche de
casa para o

trabalho

oferecer
hospedagem
a cães 

shopping
tomar sorvete
ao invés jantar

Fazendo acontecer nr: _______

Minha meta financeira é:   economizar para as férias de julho ano que vem  

Quando: julho ano que vem

12 meses 

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)
$125,00

$1.500,00/12 = $125,00
$ 1.500,00 

exemplo 2

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

julho 21
junho 22

Cancelar
mensalidade
academia

correr no
parque

abrir uma
poupança

tomar café
lanchoente 1 x

semana



Fazendo acontecer nr: __1_____

Quando: _______________________________

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Fazendo acontecer nr:  __2___ 

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Minha meta financeira é:    Reserva de emergência________________________________________

Quando: _______________________________

Minha meta financeira é:    Aposentadoria_________________________________________________



Fazendo acontecer nr: _______

Minha meta financeira é:    ___________________________________________________________________

Quando: _______________________________

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Fazendo acontecer nr: _______

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Minha meta financeira é:    ___________________________________________________________________

Quando: _______________________________



Fazendo acontecer nr: _______

Minha meta financeira é:    ___________________________________________________________________

Quando: _______________________________

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Fazendo acontecer nr: _______

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Minha meta financeira é:    ___________________________________________________________________

Quando: _______________________________



Fazendo acontecer nr: _______

Minha meta financeira é:    ___________________________________________________________________

Quando: _______________________________

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Fazendo acontecer nr: _______

$ Total necessário Tempo Necessário 
$ p/ mês (período)

(total $ / número de meses)

Preencha ao menos 3 células (quadros) de tipos de atitudes. Circule 1 que comece HOJE.

DURAÇÃO
NOVA

TIPO DE ATITUDES: (ajudará a atingir a meta)

REFORMULADA ENCERRADAINTENSIFICADA REDUZIDA

UMA VEZ

DE:_____
ATÉ:______

A PARTIR DE
AGORA

Minha meta financeira é:    ___________________________________________________________________

Quando: _______________________________


