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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Cae Galvão

Empresário, Engenheiro e Mentor Financeiro. Idealizador
do Método Dívida Zero com mais de 4000 alunos que se
libertaram definitivamente das dívidas. Ajuda
diariamente mais de 130 mil pessoas nas suas mídias
sociais.

8 chaves para sair 
das Dívidas -

Método Dívida Zero
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Apresentação do Curso
O Método de Finanças perfeito para quem deseja suas dívidas com
segurança e velocidade. Imagine o seguinte cenário: você decidiu
neste exato momento que irá sair das dívidas, o que você precisa
aprender? Neste curso, você aprenderá a dominar diversas técnicas
que vão fazer você sair das dívidas, dentre elas, a mentalidade de
abundância, como não fazer novas dívidas, realizar a otimização de
gastos, definir qual dívida pagar primeiro (se você errar aqui, os
prejuízos podem ser gigantes), investir para pagar dívidas, criação
de um fundo de emergência, como gerar renda extra e estratégias
de negociação para quitação das dívidas sem juros. E tudo isso vai
exigir um certo domínio, concorda? É exatamente esse tipo de
aprofundamento que eu vou te ajudar nos mínimos detalhes
durante o nosso curso "As 8 Chaves para Sair das Dívidas: Método
Dívida Zero".

SOBRE O 
CURSO

8 chaves para sair das Dívidas - Método Dívida Zero
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CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

8 chaves para sair das Dívidas - Método Dívida Zero

Confira o que você irá aprender em cada aula no  curso.

Aula 05 – Criação de Fundo de
Emergência

Aula 06 – Priorização de Dívidas

Aula 03 – Otimização de Gastos Aula 04- Investir para Pagar
Dívidas

Aula 01 – Mentalidade de 
Abundância

Aula 02 – Não fazer Novas Dívidas

Aula 07 – Gerador de Renda Extra Aula 08 – Estratégias de
Negociação de Dívidas

Como treinar a sua mente para sair das
dívidas e despertar a abundância que está
escondida dentro de você.

Você irá entender que o problema não é a
crise, pandemia ou política, etc. Mas as
soluções que você não está encontrando
talvez não sejam as ideais.

Você irá aprender como planejar do zero e
da maneira mais inteligente os seus
gastos mensais.

Você terá a oportunidade de criar um
plano mestre para inserir na sua rotina
atual novos investimentos.

Você irá aprender na prática a melhor
maneira de criar um fundo de emergência.

Você irá aprender como definir qual a
dívida que realmente você precisa pagar
agora.

Você terá em mãos a nossa estratégia
mestre para criar novas fontes de renda.

Você irá ter acesso aos bastidores
completos da nossa estratégia mestre de
negociação de dívidas (Apenas esse
conhecimento vale todo o investimento).
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Aula 09 – Aula tira-dúvidas com
Cae Galvão
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MOREIRA, Eduardo. Investing for Financial Freedom.
MOREIRA, Eduardo. Mente Rica.
MOREIRA, Eduardo. Economia Comportamental.
MOREIRA, Eduardo. Investidor Mestre.

EKER, T. H. Os Segredos de uma Mente.

KIYOZAKI, R. Pai Rico Pai Pobre.

HILL, N. Quem pensa Enriquece.

REFERÊNCIAS
8 chaves para sair das Dívidas - Método Dívida Zero
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