
DICAS DE ROBERT KYOSAKI 

PARA CONQUISTAR SUA 

INDÊNCIA FINANCEIRA



Robert Kiyosaki é Especialista 

Financeiro, Educador, 

Investidor de Sucesso e Autor 

de Best Sellers como o Livro 

Pai Rico Pai Pobre e as dicas 

dele pode te deixar muito bem 

financeiramente.

Com os ensinamentos deste 

Homem você vai parar de 

pensar em trabalhar para 

ganhar dinheiro e começar a 

fazer o seu dinheiro trabalhar 

para você. 



- Você se sente desvalorizado no seu trabalho? 

- Faz de tudo o que é certo para conseguir sua 

prosperidade financeira e ainda assim não consegue 

prosperar?

- Economiza cortando TODOS os gastos da sua vida?

- Quer construir sua riqueza e segurança financeira?

- SEMPRE ouviu de seus pais para estudar bastante, 

entrar em uma faculdade e arrumar um bom 

emprego? 

Nesse Ebook vou te mostrar

tudo o que você precisa saber para 

conquistar sua independência financeira 

hoje mesmo com as dicas de um 

verdadeiro Pai Rico.



Sempre disseram a você para economizar 

dinheiro para ficar rico certo?

Porém, apenas economizar não te fará ficar rico. 

Principalmente porque a cada ano que passa seu dinheiro só se desvaloriza 

cada vez mais devido a inflação.

Portanto, se você põe seu dinheiro na poupança, saiba agora que isso não te 

fará ficar mais rico daqui a alguns anos. 



Saia já da Poupança!

Este é o primeiro passo. 

Se você tem dinheiro guardado na poupança, invista pelo menos em renda fixa. Fique de 

olho na inflação e valorize o dinheiro que você conquistou com tanto suor.

Clique Aqui e saiba como usar melhor o seu dinheiro.

http://bit.ly/sucessofinanceiro12


CONHEÇA OS QUATROS QUADRANTES DE FLUXO DE 
CAIXA DE ROBERT KIYOSAKI

E       D

A        I

Empregado Dono de Negócio 

InvestidorAutônomo

O dinheiro trabalha 
para você.

Você cria um sistema 
que trabalha para 
você. 

Você trabalha para 
alguém. 

Você trabalha para si 
mesmo. 



Este famoso quadrante compõe os 4 Tipos de Pessoas que estão 

inseridas no mundo dos negócios.

O Lado Esquerdo representa as pessoas que trabalham por Dinheiro e 

Segurança.

O Lado Direito representa o valor chave das pessoas que buscam a 

Liberdade, estas pessoas não querem voltar a trabalhar em um Emprego 

pelo resto de suas vidas. 

Quem dá duro para criar um negócio agora, terá uma fonte de renda 

passiva, ou seja, o dinheiro sempre chegará até você, mesmo que você 
não esteja trabalhando.



É por isso que Robert Kiyosaki recomenda a você 

criar um negócio de marketing de rede, por ser barato 

e estar ao alcance de qualquer um. 

Porém, eu indico uma forma melhor que você pode 

iniciar agora mesmo. 

Chama-se marketing digital.

Mas aí você me pergunta, Como criar um negócio 

com pouco ou sem nenhum dinheiro? 

Comece buscando o conhecimento, há várias formas 

de ganhar dinheiro na internet.



Você pode criar agora mesmo um Negócio Digital e nem precisa sair do seu 

emprego ou investir muito dinheiro. 

Você pode começar a se tornar um representante de vendas online ou prestar 

algum serviço usando sua habilidade única. Descubra o seu propósito, você quer 

ganhar dinheiro fazendo o quê?

Há diversas formas de ganhar dinheiro online, por exemplo, ser coach, consultor, 

vendedor, escritor, designer, etc. 

E o melhor de tudo é que você pode começar agora.



Imagina como seria se você ganhasse de R$ 50,00 a R$ 300,00 reais por dia?

Quer entender como funciona o mercado de marketing digital?

Trabalhar até mesmo sem sair de casa e não depender daquele tipo de 

emprego chato e sem futuro?

Quer criar sua própria liberdade financeira agora mesmo? 

Clique aqui e assista o vídeo e descubra o passo a passo para entrar neste 

mercado com o melhor especialista da área. 

http://bit.ly/RendaBoaOnlineAgora


OBRIGADO POR BAIXAR 

ESTE EBOOK!

Siga nosso perfil no Instagram

https://empreendersemlimites.com/
https://empreendersemlimites.com/
https://www.instagram.com/empreendersemlimites/
https://www.instagram.com/empreendersemlimites/

