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Caros Condôminos,

A Startup Dr.Money Brasil - Educação Financeira em parceria com o Residencial Caiapós,
oferece a você o Coaching Dr.Money Express, uma redução eficiente do programa completo
de consultoria financeira pessoal u�lizando a Metodologia Dr.Money.

O Dr.Money é uma startup Belo-horizon�na que oferece coaching
(consultoria) Financeira pessoal à preços acessíveis à pessoas e famílias
de baixa renda e nano-empresas.

Comercializaremos uma rodada do Coaching Express com
duração de 4 meses. Nessa rodada os atendimentos serão
presenciais e individuais a domicílio (Residencial Caiapós - Be�m).
Os atendimentos são semanais com duração de uma hora.
O Cronograma contempla quatro etapas: 1. Diagnós�co Financeiro;
2. Estado Desejado; 3. Ferramentas Financeiras e; 4. Mul�plicar
Dinheiro.

Esse projeto é pra você, desorientado financeiro que não
consegue controlar seu próprio dinheiro, ou até se controla,
mas não consegue realizar seus sonhos. Eis sua oportunidade
de implementar um passo a passo com ro�nas financeiras
bem elaboradas para realizar suas metas de vida.

Devido a parceria com o condomínio, o valor ofertado será menor que a metade do valor
pra�cado, só 199 reais por mês. O par�cipante poderá cancelar o contrato a qualquer
momento, sem nenhuma espécie de multa ou ônus, basta jus�ficar o mo�vo do abandono
e cessar os pagamentos.

Para saber mais acesse goo.gl/cnZiE2

Ligue ou chame no WhatsApp (31) 99191-6906
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Serviço Oferecido

Comercializaremos uma rodada do Coaching Express com duração de 4 meses. Nessa
rodada os atendimentos serão presenciais e individuais a domicílio (no seu apartamento).
Os atendimentos são semanais com duração de uma hora. O Cronograma contempla
quatro etapas:

01. Diagnós�co Financeiro: Aqui faremos um check-up de sua saúde financeira, onde serão
levantadas informações quanto ao comportamento financeiro, consumo, capacidade
financeira, comprome�mento da renda, preocupação com o futuro e nível de atualização
e conhecimentos financeiros;

02. Estado Desejado: Você aprenderá a real diferença entre sonhos, obje�vos e metas
financeiras; definirá suas metas de curto, médio e longo prazo que irão balizar suas decisões
financeiras. Caso esteja no grupo de endividados, desenvolveremos um plano paralelo
emergencial, com ações definidas no modelo de plano de ação 5W2H;

03. Ferramentas Financeiras: Hora de ferramentar! Nada de anotações em folha de papel
ou planilha de Excel, nem mesmo aqueles so�wares gigantescos, complexos e que ocupam
maior tempão. Ninguém no Brasil oferece ferramentas tão eficientes quanto o Dr.Money.
Além de entregar a ferramenta, ensinamos como usar e acompanhamos sua implementação,
nunca te abandonaremos. U�lizamos várias ferramentas intui�vas de fácil alimentação e
entendimento, uma para cada etapa de controle e monitoramento, e o melhor, todas são
integradas em um único sistema de gestão completo em nossa plataforma. Eis o Gold Map,
seu mapa do ouro está aqui. Quer entender como seu dinheiro sai da carteira, e o melhor:
pra onde vai? Baseado no simples plano de contas Dr.Money, formataremos seu Orçamento,
que servirá de base para seu Fluxo de Caixa Pessoal.

04. Mul�plicar Dinheiro: Essa é a hora que você é recompensado(a) pela dedicação. Saiba
a diferença entre sobrar dinheiro, poupar e inves�r e aprenda a se pagar em primeiro lugar.
A palavra inves�mento te assusta? Então vem com agente, se antes não era possível, agora
é obrigação. Ajudaremos a formar sua primeira carteira eficiente de inves�mentos com
rendimentos reais acima da média. Você estará apto a inves�r em qualquer mercado que
tenha paixão: Financeiro, Imobiliário ou Empreendedor.
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Pra Quem é o Serviço

Esse projeto é pra você, desorientado financeiro que não consegue controlar seu próprio
dinheiro, ou até se controla, mas não consegue realizar seus sonhos. Eis sua oportunidade
de implementar um passo a passo com ro�nas financeiras bem elaboradas para realizar
suas metas de vida.

O que Ganha Cada um dos Envolvidos

O Condomínio Residencial Caiapós não terá lucro financeiro direto proveniente dos serviços
ofertados no Projeto em questão. Nem tão pouco gastará, ou inves�ra um centavo se quer.
A Par�cipação do condomínio se dá apenas no endosso do Projeto e na liberalização da
publicidade no período em que ocorrer a rodada. E o bene�cio se dará na diminuição da
inadimplência, possibilitando melhorias e benfeitorias mesmo em tempos de crise. Além,
claro, de reafirmar seu compromisso em ajudar e contribuir com a saúde �sica, financeira e
mental de nossos moradores.

Por se tratar de um Projeto em parceria com o condomínio, os Moradores serão os
principais beneficiados, contarão com valores menores que a metade do valor pra�cado
(ver tabela na página seguinte). O par�cipante poderá cancelar o contrato a qualquer
momento, sem nenhuma espécie de multa ou ônus, basta jus�ficar o mo�vo do abandono
e cessar os pagamentos.

A Startup Dr.Money já tem a�vidades em Belo Horizonte e Contagem a mais de quatro
anos. O Projeto em questão, em parceria com o Condomínio e a prá�ca dos valores
reduzidos pela metade, viabilizarão a entrada do serviço de Coaching Financeiro na Região
de Be�m, área desejada pela Startup.

Ah! Excelente oportunidade caso você esteja endividado!
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Empreendedor Serial, Palestrante, Bacharel
em Administração e MBA Execu�vo em
Gestão de Custos pela PUC-MG. Educador
Financeiro e Sócio-fundador do Dr.Money,
plataforma de consultoria financeira pessoal
completa e 100% online. Alguns se divertem
jogando xbox ou ps4, eu faço scalping em
mercado futuro.

(31) 99191-6906
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Startup mineira com a missão de difundir
educação financeira, mudando a cultura da
sociedade e permi�ndo que todo brasileiro
esteja apto a construir um futuro financeiro
melhor.

contato@doutormoneybrasil.com
www.doutormoneybrasil.com

TABELA DE PREÇOS
Coaching Dr.Money Express

Online

Presencial

Pontual

R$ 429

R$ 629

R$ 199

R$       /mês 429

R$       /mês 199

R$       /atendimento   99

Mercado
sem parceria

Projeto
com parceria
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O Projeto oferece o programa completo Presencial e dá direito a um atendimento por
semana de uma hora cada, na residência do cliente. O pagamento é mensal, deve ser
realizado ao final do primeiro atendimento.

Caso o cliente perceba que não tem necessidade do programa completo de 4 meses e
queira apenas uma consulta única, pode optar pelo Pontual, lhe dá direito a um único
atendimento de 1 hora e meia.


