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" VIAJAR É SE REENCONTRAR "
C a r i n a  S a n t o s

Oi, eu sou a Carina Santos - a fundadora da Destino Afro e da Black Travelers, que são planejadoras de
viagens voltadas para a promoção consciente de turismo afrocentrado no Brasil, na África e na Diáspora
Negra. De forma simples e prática, te convido a leitura deste guia que tem como objetivo tornar o ato de
viajar um hábito. 

 

Através de ações que devem ser tomadas consecutivamente ao longo de 21 dias, este guia é fruto de um
método criado por mim com visão criativa e estratégica. Eu utilizei os passos deste método para realizar
minhas viagens, e hoje - janeiro de 2019 -  conheço 12 países e 11 Estados Brasileiros. 

No entanto, na época da minha primeira viagem internacional em 2012, não havia tanta facilidade de
informação de planejamento como hoje. O tempo muda, o modo de planejar também. E eu como amante
das viagens, busquei atualizar meu método de planejamento pessoal, e assim será com as facilidades que
estão por vir. Portanto, este Guia pretende ser uma ferramenta atualizada com base nas minhas
experiências pessoais e do que está disponível no atual cenário que possa nos ajudar a viajar mais. Então,

ao longo da nossa jornada, vez ou outra vou compartilhar Minha História, que são experiências pessoais
que tive nas minhas viagens.

 

E por que viajar é tão desejado assim, mas, ao mesmo tempo colocamos como segundo plano? Vejamos,

viajar é geralmente associado a movimento, lazer, quebra de rotina, contato com novas culturas, pessoas e
aprendizado. Estudos científicos mostram há anos os benefícios de viajar, um dos mais apontados é o
aumento da criatividade, como escreveu Brent Crane para o The Atlantic. Outro artigo, de Elizabeth O’brien
sugere que viajar mantém o cérebro e o coração saudáveis, ou seja, viajar tem ação direta no bem de sua
saúde. Já Alina Tugend publicou no NY times, que viajar reduz níveis de stress. Os estudos e pesquisas nos
mostram então que para além de um luxo, viajar constantemente é o balanço ideal que precisamos para
uma vida saudável e criativa. E por que não o fazemos na constância ideal? Aí entra a clássica frase " Se
viajar fosse de graça, vocês provavelmente não me veriam mais " que aponta um dos porquês muitas
pessoas não viajam com frequência: não é de graça! 

 

O fator financeiro  - que muitas vezes é associado a um preço alto - junto com a falta de informação sobre
planejamento e benefícios da viagem, resulta no afastamento de muitas pessoas ao hábito de viajar.
 

Este Guia, foi escrito para te ajudar a mapear o teu orçamento para que cada vez mais você embarque em
novas aventuras e desfrute dos benefícios que viajar proporciona, mas,  sem quebrar suas finanças!  

Você aceita viajar comigo? 

O check in está aberto. Muitos destinos incríveis e histórias inspiradoras nos esperam. Se você se perder na
leitura dos mapas, por favor, pare! Estude melhor a rota de acordo com o seu tempo e disponibilidade. 

Mais importante que chegar no destino, é aproveitar o caminho.

VIAJAR MAIS 
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" PIOR QUE NÃO TERMINAR 
UMA VIAGEM É NUNCA PARTIR. "

A m y r  K l i n k

Este desafio é para você que deseja organizar as finanças de forma saudável e leve para conhecer um
cantinho aqui e outro acolá. Embora existam várias classificações para a motivação de uma viagem, como:

negócios, esporte, saúde, educação, aqui vamos nos aprofundar nas viagens de lazer.  Se formos pensar em
viagens de lazer, ela normalmente é pensada em momentos de descanso, diversão ou comemoração,

exemplo: viagens de lua de mel, formaturas, férias, etc. Ou seja, planejamos uma viagem de lazer para
termos um momento feliz em um destino que nos agrada. E se este é uma ação que tanto agrada, porque
não fazer com mais frequência? Muitas pessoas pensam que viajar é caro, mas na verdade, o difícil é
começar o hábito de planejar. Com planejamento adequado você pode chegar naquele destino tão
sonhado e além, pode demorar mais ou menos tempo de acordo com sua dedicação e disponibilidade,

mas não há problema nenhum. Confie em você e no processo e chegará no destino final, no momento
certo. Pois, uma vez que se cria o hábito de planejar o orçamento para viajar, você o fará de forma natural -
não será mais um desafio.

POR QUE PLANEJAR?
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" VIAJO, LOGO QUERO VIAJAR DE NOVO. "
 

Imagina aquela festa de final de ano em família ou entre amigos e você lá, contando suas experiências das
viagens que você já fez e as próximas que irá fazer. Massa, não é?! Então é neste local que queremos chegar
ao final desta rota, e  para isso, precisamos seguir um caminho que vai nos direcionar a criação de um
hábito 21 dias. Objetividade é um ponto primordial para chegarmos lá. Por falar em objetividade, você
pode estar se perguntando, quanto tempo precisa praticar a rota para realizar a primeira viagem. Esta
pergunta é importante, afinal se você está aqui é porque deseja viajar e quanto antes, melhor!  Olha, esta
resposta depende mais de você, do seu comprometimento em seguir a rota, mas para te dar uma média,

vamos dizer que em um ano será possível fazer a tão planejada viagem. Ou seja 12 meses de planejamento,

sem parar. Lembra que este prazo não é uma regra, é uma média. Alguns poderão voar em 9 meses, outros
em 6, mas,  não se preocupe com isso agora, o importante que você já está a um passo a frente e sua
viagem se realizará, ou melhor, suas viagens! Neste roteiro, vamos fazer sete paradas, em pontos
estratégicos para que você olhe ao seu redor. Só se ver a ilha quando sai da ilha. Meu papel aqui é te guiar
nesta rota para que você enxergue melhor o seu mapa e suas potencialidades. As setes paradas são assim,

uma metodologia que funcionou comigo, onde além de economizar, mostro como fazer uma renda extra e
pensar nisto de forma natural, tornando assim um hábito. 

Na primeira parada, vamos Mapear os Gastos e conhecer a rota que nosso dinheiro anda fazendo, para
onde ele está indo.Tranquilo? Assim, você vai ver se aquela graninha que está indo para lanche na rua não
poderia ir para passagem aérea, por exemplo. Por falar em lanche na rua, vamos fazer a segunda parada
para mapear quantos lanchinhos e pedidos de comida nosso dinheiro anda fazendo? Mas para não parecer
uma viagem tão sacrificante assim, na terceira parada aproveitaremos a máxima do “ se viajar fosse de
graça “ para viajar dentro da nossa própria cidade. Ou seja, você pode fazer atividades de lazer e descanso
na sua própria cidade, sabia? Neste percurso, vamos precisar ser fortes pois, em alguns momentos a rota é
íngreme e exige muita dedicação, mas em outros vamos nos distrair e relaxar um pouco. Gostou né? Vamos
continuar com bons ventos. Que tal aumentar a entrada de dinheirinho no seu bolso? Na quarta parada,

falaremos sobre uma graninha extra com a venda de coisas materiais que você nem liga mais, vamos
estudar bem este mapa aqui para você encontrar uma motivação a mais para seguir a rota. E com
motivação, você poderá envolver pessoas ao seu redor o que pode gerar uma renda extra maior do que o
esperado e já emendamos a quinta parada. Se a renda extra funciona bem, bora fazer ela render, lembra
que a rota dura de acordo com sua disponibilidade e disposição? por isso, na sexta parada,  aprenderemos 

 sobre investimentos pensados a médio prazo - pelo menos um ano, embora nossa área não seja de
educação financeira, vamos indicar ótimas empresas e projetos para que você se enturme logo. Na nossa
última e sétima parada, antes do destino final, falaremos sobre o tempo - você precisa se dedicar por 21
dias consecutivos neste desafio para que todo o aprendizado comece a parecer normal e não mais um
desafio. Lembre-se que esta rota pode e deve ser consultada sempre. Os 21 dias são o pontapé para você
começar um hábito, mas a constância é um dos pilares do planejamento. No final, sabe quem vai ganhar ? 

O mundo, que terá seu rostinho desfilando por aí.

O QUE FAZER PARA VIAJAR MAIS?
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AGORA SIM, JÁ ESTAMOS NOS NOSSOS ASSENTOS. VAMOS COMEÇAR.
RESPIRE FUNDO E TRAGA COM VOCÊ UM CADERNO DE ANOTAÇÕES,

UMA CANETA OU DUAS E O QUE TE CONCENTRA, SEJA UMA XÍCARA DE
CAFÉ, UM COPO DE ÁGUA OU UM AROMA DE INCENSO. TOME NOTA DE

TUDO QUE TE INTERESSA, SE APROFUNDE NA PESQUISA
POSTERIORMENTE. DEIXE A LEITURA TE GUIAR. 

PORTAS EM AUTOMÁTICO, DECOLAGEM AUTORIZADA!



PRIMEIRA PARADA:
Planilhar é preciso.
 

 Espero que a decolagem deste voo tenha sido tranquila e sem turbulências, curtiu a paisagem das nuvens pela janela? Que
bom! Já estamos na primeira parada, vamos conversar sobre seus gastos? Você saberia dizer precisamente quanto do seu
rendimento mensal você gasta? Pense aí, alimentação, transporte, aluguel, telefonia, internet, lazer, educação, etc…Se você
respondeu que sim. Ótimo, você já manja do paranauê. Mas, se você respondeu que não, é hora de começar a saber. Imagina
esta situação hipotética, você trabalha em uma multinacional tem uma carreira consolidada e ganha bem. Aí uma mudança
na direção da empresa acontece e a nova direção decide realocar os antigos funcionários em novas posições com novas
categorias de salário - só que menor do que você recebia antes. Você passa a receber 20% a menos do que recebia antes, o
corte afetará diretamente no seus gastos de antes. Você terá que passar por uma adaptação de planejamento de orçamento,
se continuar nesta empresa. Outro exemplo: você precisa fazer um reparo na sua casa urgente, uma infiltração no banheiro.
Não sei na sua cidade, mas parece ser uma dificuldade comum encontrar bons profissionais como pedreiros, bombeiros
hidráulicos etc. Então imagine que você depois de muita dor de cabeça,  encontra a pessoa certa para o serviço, porém o
preço é mais alto do que o do mercado. Esta é uma urgência e você precisa resolver logo, então acaba pagando o preço
pedido pelo cara.Estes dois exemplos ilustram que o planejamento do orçamento é importante não só para viajar, mas para
uma organização financeira saudável. Porém o que a viagem tem a ver com estas situações? Pense bem e responda.
Acontece que a vida é feita de imprevistos e urgências, vira e mexe uma coisa aparece e pronto. Lá se vai uma grana! E
aquele sonho da viagem, pode ficar cada vez mais distante, uma vez que a viagem é erroneamente vista como algo supérfluo
e não como um benefício para sua saúde e gatilho motivador de criatividade. Tanto é que as férias são um direito de todo
trabalhador, que precisa sim de um repouso para renovar as energias. Para que você faça mais viagens de forma organizada,
é necessário conhecer o caminho que o seu dinheiro faz. Este é o primeiro passo para um raio X da sua atual situação
financeira. Este é o momento que te apresento a antiga e querida planilha Excel. Querida sim, aprenda a amá-la desde já.
Não faça esta careta. Pode acreditar que sua vida vai ser bem melhor, organizada.
Prazer, eu sou a planilha. 
 
Clique Aqui e baixe este modelo que está muito fácil de entender. 
 
Olhe todas as abas, leia todas as informações, quero ser sua amiga de viagem daqui em diante!
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"SE VOCÊ ACHA QUE É CARO VIAJAR, É PORQUE
NÃO VIU O PREÇO DE NÃO VIAJAR."

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PmNCflJr_xdsHgG79rUpOzQF7UPR157JbosXi8QIWQc/edit#gid=0


COLOCANDO 
EM PRÁTICA:

Pare 5 minutos e olhe todas as
informações da planilha. Se familiarize
com as abas e as informações. Veja que a
planilha já tem fórmulas prontas e que
os dados devem ser inseridos nas células
de cor rosa claro. Estipule agora a meta
que você deseja ter em dinheiro daqui a
12 meses. Escreva e sempre fale em voz
alta que você precisa ter este valor em
12 meses.

E X E R C Í C I O :

Se desafie! Ponha um valor mais alto do
que você pensa ser capaz de juntar,
assim você estimula o teu cérebro a
pensar alternativas criativas para atingir
a meta. 

D I C A :

No inicio, sempre foque no valor que
você quer atingir em ano ou mais, e
nunca mensal. Sabe por quê? Porque o
valor do ano é o mais próximo do custo
de uma viagem. Pense comigo, qual
valor é mais palpável para realizar uma
viagem R$ 5 mil ou R$ 416?

D I C A :

A planilha tem um campo de Gasto e
Receita Planejado, neste campo você
pode inserir o quanto você tem gastado
por mês com moradia, transporte, lazer
e etc. E no campo da receita, o quanto
você costuma receber por mês: salário,
extra, ações. Desta forma, antes mesmo
de você preencher com os valores reais,
já terá um desenho do teu orçamento
mensal.

N O T A :

usando a planilha
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Oi, voltei! 
É, precisei deixar vocês a sós um pouco. Afinal, esta relação é meio
que para vida toda tá. Então é bom se acostumar com a planilha na
sua vida! Agora que você está familiarizado é outra de apertar um
pouquinho.
 A planilha esta lá, linda e bela. Mas é você que precisa definir suas
metas. E este é um ponto muito importante para analisar. O nosso
objetivo é te ajudar a viajar mais e para tal, você precisa traçar
metas para chegar ao destino final. 
Vamos fazer o seguinte, coloque uma meta em reais de quanto você
quer juntar em 12 meses, e durante este período faça um balanço
ao final de cada mês. Assim você vai acompanhar teu progresso e
redirecionar estratégias quando necessário. Por exemplo: Vamos
supor que sua meta seja de juntar 5 mil reais em 12 meses. Então
por mês, você deverá juntar R$ 416 reais. Assim você adapta a sua
realidade.
Agora é hora de trabalhar. Use e abuse de sua planilha e estabeleça
sua meta de 12 meses de planejamento.Você precisa ser frequente
na atualização da planilha, frequente é diariamente. Você precisa
alimentar sua planilha com seus gastos e receitas para que seu
planejamento seja o mais eficiente possível.



COLOCANDO 
EM PRÁTICA:

Pegue teu caderninho, coloque o título: 
“ Segunda parada: corte nos gastos
desnecessários “. Liste tudo aquilo que
você acha que anda gastando demais sem
necessidade e refaça teu planejamento
mensal. Exemplo: se o teu gasto com
aplicativos de transporte estão sendo
altos, aconselho a excluí-lo por uma
semana, assim você pensará duas vezes se
realmente precisa usar o aplicativo. O ato
de ter que baixar o aplicativo de novo, fará
você lembrar o porquê o excluiu. E assim
vale para outras situações. Se o teu caso é
com baladas, experimente sair sem
cartões apenas com um valor X de
dinheiro na noite, e coloque este valor
mais baixo do que geralmente você gasta.
Desta forma você se planeja para gastar
apenas o que levou ou até menos. Estas
são estratégias muito usadas para que
você repense antes de gastar. Você pode
usar a sua criatividade e criar as próprias
também, anote todas!

E X E R C Í C I O :

Minha jornada de planejamento começou
em agosto de 2014, quando decidi viajar
por 3 meses de maio a agosto em 2015.
Note aí que tive cerca de 9 meses entre o
início do planejamento e a viagem. Nesta
viagem do planejamento, percebi que meu
maior gasto desnecessário era com a
balada. Eu chegava a gastar R$ 500 reais
ao mês entre comer na rua, táxi, entrada
de clubes, etc. Quando planilhei, quase não
acreditei. Foi um verdadeiro baque, mas
fui feliz em reduzir as saídas para 1 dia por
final de semana e estipular o valor máximo
que deveria gastar por noite. Foi sim bem
difícil, mas eu estava decidida a viajar, e
quando eu via o resultado, me motivava
mais e consegui realizar minha viagem de
3 meses pela Europa.

M E U  C A S O :
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Agora que você já colocou na planilha seus gastos, suas receitas, o que
te sobra por mês e estipulou sua meta de grana para daqui a 12
meses, é hora de entender seus excessos e cortá-los. Esta etapa pode
ser dolorosa ou libertadora, mas o ponto é escolher sempre o lado
mais positivo! Este não é um Guia tradicional de autoajuda, nosso foco
é tte estimular a ter uma mentalidade que agora você precisa fazer
uma mudança para atingir o objetivo de viajar mais. Toda mudança
gera desconforto justamente por ser um caminho fora da zona
conhecida. O que em um primeiro momento pode ser visto como
sacrifício, depois será visto como benefício. Um exemplo é o famoso
caso do corpo ideal, quantas pessoas desejam ter um corpo X, mas
não conseguem manter uma alimentação saudável, ou seja, cortar
excessos de alimentos tóxicos para que você atinja o objetivo de ter o
corpo X e saudável. Da mesma forma, muitas pessoas desejam viajar,
mas não se comprometem com o planejamento orçamentário
necessário, pois exige mudança e em um primeiro momento,
sacrifício.  Veja bem, tem gente que gasta toda semana com aplicativos
de transportes, tem gente que sempre pede aquele lanchinho pelo
celular, tem gente que curte umas cervejinhas nos finais de semana e
não tem nada de errado com isso. O errado é você extrapolar os
gastos apenas nisso. Realmente esta atitude pode dificultar o alcance
ao objetivo de juntar grana para viajar mais,É hora de repensar e 
agir.Como toda adaptação, trace um plano de redução de gastos
desnecessários. Agora com a planilha preenchida, será mais fácil ver
quais exageros são esses.

SEGUNDA PARADA:
Cortes na dor, por amor.
 



COLOCANDO 
EM PRÁTICA:

Pegue o caderninho e liste atividades de
lazer que você pode fazer na sua cidade e
crie um roteiro. Ex.: Janeiro - 1º final de
semana: fazer uma trilha; 2º final de
semana: visitar um museu; 3º final de
semana: participar de ações voluntariadas,
e por aí vai. Muitas pessoas não gostam de
fazer atividades sozinhas, então procure
nas redes sociais grupos, facilmente você
encontrará um que seja a sua cara!

E X E R C Í C I O :

Quando for sair, prepare um lanchinho de
casa para levar e  sempre saia de casa
alimentado. Isso te ajudará a reduzir os
gastos com comida na rua.

D I C A :

Na época do meu primeiro planejamento,
morava no Rio de Janeiro, e aproveitei
para visitar lugares ao ar livre como
Parque Lage, bibliotecas, conheci até um
templo budista. Foi ótimo  o processo , que
também proporcionou mais tempo
dedicado a minha pessoa.

M E U  C A S O :
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Eu sei que a última parada pode ter sido um pouco dolorida, mas é
necessário fazer isso logo no ínicio. Acredite! Então, agora que você
traçou sua meta de grana anual, planilha teus gastos e receitas e
cortou gastos com coisas desnecessárias, que tal buscar novas
alternativas de lazer sem gastar muito dinheiro? Olhe a cidade que
você mora, será que não tem nada bacana para fazer, um parque, uma
praça, praia? 
 
Quando você cria um roteiro de coisas para fazer por mês, você
estimula teu cérebro a fazer novas escolhas e quem ganha é você com
mais alternativas. Hoje em dia com advento das redes socias, muita
informação bacana é compartilhada. Tem opções para todos os
gostos, encontre a sua!

TERCEIRA PARADA:
Redescobrindo a cidade.
 



QUARTA PARADA:
Desapegar? Ui!
  Diz aí como esta sua viagem? Tudo correndo bem? Já passamos da metade da nossa jornada. Aqui paramos novamente,
para te dar uma DICA bem bacana para você atingir tua meta logo.
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Vá para teu quarto e abra o guarda roupas. Agora separe tudo aquilo que você não usa mais e está em bom estado. Veja
calçados, roupas, colares, bonés, e outros acessórios e itens da casa também.

EXERCÍCIO:

E se você fosse vender tudo que juntou? Poderia levantar uma graninha boa?Se você desapegou legal, mãos a obra e procure
agora um site para vendas. Mas antes, faça as fotos e precifique tudo. Invista em fazer foto bacanas, pois é a vitrine dos seus
produtos. Sites como Enjooei, OLX são boas opções para vender roupas e objetos usados, mas temos mais dicas incríveis,
veja abaixo:
Nesta parada o exercício é desapegar de velhos hábitos de ganhar dinheiro e buscar fontes extras que com a presença da
internet está super presente em vários setores, listamos alguns:
 
- Aluguel de quarto ou casa: se você é desapegado de sua casa ou quarto, que tal cadastrar nas plataformas Diaspora.Black,
Airbnb ou Booking.com,  nestes, você abre um anúncio do seu local, coloca fotos e informações necessárias e monta o
calendário com preço da diária. A vantagem de ter o calendário é que você quem escolhe quando deixar o espaço disponível.
Tem uma taxa de reserva a ser paga para a plataforma, mas a vantagem é a visibilidade que tais plataformas possuem,
atraindo usuários de diferentes países.
 
- Ofereça uma Experiência: Está é uma outra oportunidade que pode ser feita através do Diaspora Black ou Airbnb, só que
ao invés de abrir as portas de sua casa é a vez de fazer uma experiência. Sim, sei que pode parecer amplo, e é mesmo. Você
pode oferecer uma experiência que seja única e que interesse pessoas da sua cidade e de fora, como aula de dança, passeios
a lugares não tão conhecidos. Dê uma olhada na plataforma e se inspire, quanto mais original, melhor!
 
- Carro: Se você tem um carro e sempre viaja de uma cidade para outra e paga sozinho os gastos de combustível, ofereça
caronas - pagas. Você precisa conhecer o Blabla Car, a plataforma que já muito conhecida na Europa, é um sistema de oferta
e procura por caronas compartilhada. O objetivo é cobrir os gastos da viagem e não fazer grana com isso ( embora já tenha
pessoas fazendo). O processo é simples, você coloca a origem, destino quantas vagas tem no seu carro e valor por pessoa.
Antes de aceitar um pedido de carona, você pode conferir o perfil do caroneiro e comentários de outros motoristas.
 
- Artesanato: Para os habilidosos artesãos a dica é se cadastrar no site Elo 7. Um portal de vendas de produtos artesanais de
diferentes materiais. A cada venda o site cobra uma comissão.Tem algum produto ou serviço para oferecer? Participe de
feiras de rua, encontros de vendas, use páginas nas redes sociais para potencializar o teu serviço ou produto para as vendas.
Sempre faça uma análise de custo x benefício sobre as Feiras que deseja participar, escolha as que tem um público que
combine com teu produto/serviço.
 
- Criatividade: é bom em alguma coisa? ensine, dê aulas ( decoração, bordado, português, matemática). Ofereça teu serviço
nas páginas de redes sociais da sua cidade e região. Se você ainda ficou com dó de desapegar, lembre-se que na viagem a
bagagem tem limite de peso e se passar o limite, paga o extra ou tem que deixar uma coisa de lado. Será que você precisa
mesmo carregar e pagar por todo este peso extra que carrega na sua vida? Seja Leve.

 



QUINTA PARADA. 
Faça do desapego uma renda extra.
  A quinta parada é uma continuação da quarta. Se você lida bem com o desapego, porque não investir em novas formas de
ganhar uma grana extra?
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Olha ao seu redor, familiares, vizinhos e amigos. Veja o que eles tem e podem desapegar. Que tal ser a intermediária
entre eles e as plataformas de vendas?Neste caso, você fecharia uma comissão pelo serviço prestado a ser combinado
com as pessoas que deixarão os produtos para que você os venda. O valor da comissão pode variar, mas o ideal que seja
entre 10 a 20% do valor de venda. Algumas plataformas, como o airbnb já permite a integração de equipe na gestão de
propriedade ou experiência. Mãos a Obra e planilhe tudo!!

EXERCÍCIO:

 

Tenha atenção nesta parada, pois aqui você poderá encontrar mais lugares a serem visitados e uma fonte de renda fixa.
Faça uma verdadeira visita a todos os lugares e liste todas as pessoas que você acha que pode desenvolver uma parceria de
vendas. Lembre-se que a partir daí, o processo pode tomar a cara mais profissional, então é bom que você invista em um
bom marketing e planejamento de vendas.

DICA:

 No ano de 2016, trabalhei em uma empresa privada como gestora de apartamentos para ser alugado para o comite
Alemão durante as Olímpiadas Rio 2016. Foram cerca de 30 apartamentos que tive que fazer todo o processo de
cadastramento, inventário, visitas técnicas, vendas e fechamentos.  Ao final do projeto, alguns proprietários me
procuraram para que eu continuasse o trabalho de gerenciar o apartamento deles para aluguel de temporada. Eu não
esperava que teria esta demanda e aconteceu, fruto de um trabalho bem executado. Então, eu trabalhei alguns meses no
gerenciamento de apartamentos para carnaval, ano novo e temporadas e ganhava uma comissão. Foi uma grana bem
bacana que me ajudou a realizar outros projetos, como trabalhar por conta, hoje com as duas empresas no ramo do
turismo: a Black Travelers e a Destino Afro.

MEU CASO:

 Por envolver produtos de terceiros, é importante ter um cuidado essencial na escolha das pessoas que vai fazer
parceria, na certeza que está oferecendo um produto/serviço com preço e qualidade justos e conhecer muito bem o que
está vendendo. Estes itens faz de você uma pessoa profissional e atenta as necessidades do cliente.

DICA:



SEXTA PARADA:
Investimentos.
 

 Opa. Esta viagem está na penúltima parada e aqui acredito que você já esteja familiarizado com a rota. Isso é bom. Nosso
cérebro tende a levar para o subconsciente ações que estamos familiarizados, por isso muitas vezes fazemos as mesmas
coisas sem ao menos pensar. Quer um exemplo? Quando você vai ao mercado, tem a tendência de experimentar novas
marcas de refrigerantes, sabão em pó ? Você pode até dizer que sim, mas na maioria dos casos compramos e escolhemos
rotas que já estamos familiarizados, justamente por já conhecer o resultado.Voltando a nossa viagem, quero que você sinta-
se familiarizado com esta rota a ponto de fazê-la sem pensar que esteja fazendo. Existe um método que vai te ajudar nisso,
falaremos mais na próxima parada. Aqui nesta parada, vamos falar sobre investimentos. Olhe sua caminhada até aqui,
quantas ideias surgiram para fazer você juntar sua grana e viajar mais, e que tal pensar em médio e longo prazo? Sim, se você
pensa que investimento dá resultado de imediato, está enganado. É preciso tempo, dedicação, paciência e coragem para
entender o mundo dos investimentos. Vamos lá?.
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O primeiro passo é começar a estudar, leia conteúdos de educação financeira. Atualmente, há inúmeras
empresas e canais de ajuda e trouxemos aqui alguns nos quais você pode começar a leitura e a prática de
investimentos: como o Movimento Black Money, Preta Grana, Finanças com a Nath, Glaucia Sousa Coach,
Barkus Educacional, Dina Prates Finanças, Grana de Preto. Não se desespere com a quantidade de
conteúdo, apenas reserve um horário diário para fazer a leitura sobre investimentos. E reveze os autores,
assim você terá uma visão com diferentes olhares de especialistas da área. O caderno é fundamental. Anote
tudo aquilo que achar interessante.

EXERCÍCIO:

 

 O objetivo desta parada é que você pense cada vez mais consciente a importância de pensar a médio e longo prazo. O que
diretamente favorece você viajar cada vez para mais longe e por mais vezes..

 



SÉTIMA PARADA:
Faça da rota seu hábito, 
planeje Viajar Mais.
 
 Chegamos ao nosso destino final desta primeira viagem. E antes de dizer o até logo, vamos ter nossa conversinha?
É maneiro ler este Guia e acreditar que ele te ajudará, porém toda a mudança depende de ação. Meu objetivo não é que você
leie e não pratique.  A escrita do Guia foi propositalmente pensada para ser de forma leve, para que o objetivo final te
alcance. Então o objetivo é, fazer desta rota um novo hábito. E como se faz isso?
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Coloque na sua agenda e calendário : Desafio 21 Dias de Planejamento Para Viajar Mais. Marque o primeiro
e o último dia. Nestes 21 dias, você vai pôr em prática todos aprendizados compartilhados neste Guia. 
Aqui sugiro reservar ao menos duas horas diárias para executar o plano.

EXERCÍCIO:

 

Para recapitular, veja abaixo nossa rota até aqui.

 

1 Planilhe seus Gastos e Receitas;

2 Reduza os Gastos Desnecessários;

3 Usurfrua das atividades de lazer gratuitas na sua cidade e região;

4 Desapegue de objetos que não use mais e abra a porta para fazer uma renda extra;

5 Faça da Renda Extra uma Renda Fixa, envolva mais pessoas;

6 Aprenda a Investir;

7 Habitue-se com a sua nova rotina .

 

Como toda viagem o objetivo é chegar nos resultados, ou seja, nos destinos. 

 

Para tal, o padrão utilizado será de um ano, ou seja, 12 meses. A contagem inicia no primeiro dia do Desafio dos 21 dias, pois

a partir daí teu cérebro assimilará os novos hábitos como parte do teu cotidiano.  Para mensurar os resultados deste Guia,

criamos 3 categorias de Turista, que você pode pensar como uma fase nos joguinhos de videogame, por exemplo, sendo

assim veja as fases a ser alcançadas.

 



QUAL TURISTA QUERO SER?
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O NOSSO DESTINO NUNCA É UM LUGAR, MAS UMA NOVA
MANEIRA DE OLHAR PARA AS COISAS.  
 
HENRY MILLER

 

Esta é uma pergunta que pode ser respondida após 1 ano ou quiça em menos tempo de planejamento, veja abaixo as fases:

 

PRIMEIRA FASE: Se você faz uma ou duas viagens domésticas ou seja dentro do seu país, você é um Turista Aprendiz. 

Este é a primeira fase no mundo dos turistas, planejar as viagens domésticas, seja pela moeda, pelo idioma ou pelo tempo de

viagem, as viagens nacionais podem ser realizadas em um final de semana, em um feriado prolongado ou até mesmo nas suas

férias e se estender por uma semana ou duas. Geralmente os destinos são próximos da sua residência ou para alguma região

que seja bem conhecida turisticamente. Não pense que por ser a primeira fase do jogo, é a mais fácil, geralmente pode ser a

mais difícil pois é o primeiro momento lidando com planejamentos e viagens e até mesmo na viagem o uso da planilha deve

ser continuado, para que não atrapalhe as próximas viagens que virão. 

 

SEGUNDA FASE: Se você faz uma viagem doméstica e uma internacional ou mais viagens domésticas que internacionais,

você é um Turista Padrão. Esta fase já inclui ao menos uma viagem internacional ao ano. Não importa quantas nacionais

você faça. É um nível intermediário, pois você tem que pensar em câmbio, documentação de viagem, idioma e outros

planejamentos que viajar para o exterior necessita. Geralmente você opta por destinos internacionais conhecidos, que

também sejam conhecidos turisticamentes. Já no nacional, você começa a sentir mais confiante para buscar destinos não tão

convencionais ou comercializados, por ser dentro do seu país a facilidade do idioma facilita esta escolha. Muitas pessoas já

conseguem chegar nesta fase logo no primeiro ano de planejamento, depende mesmo do foco e objetivo de cada um em

passar em cada uma das fases cumprindo os ensinamentos deste guia.

 

TERCEIRA FASE: Se você faz duas viagens internacionais ou mais viagens internacionais do que nacionais, você é um Turista
Profissional é um faixa preta no mundo dos turistas e por isso um profissional. A partir do momento que você já realiza duas

viagens para fora do Brasil ao ano, seu planejamento se torna muito mais frequente, consistente e em busca a excelência. Os

destinos começam ser mais exclusivos, alguns mesmo nem conhecidos pela maioria dos turistas. O hábito de viajar aguça a

curiosidade para descobrir mais sobre o mundo e a diversidade que esta além do que a tradicional mídia e agências de

viagens mostram.Esta classificação busca assim ilustrar que não há limites de viagens ao ano, há uma diferença natural entre

planejamentos que dividimos entre viagens nacionais e internacionais, a segunda exige mais comprometimento e mais

atenção nas finanças, uma vez que geralmente envolve valores mais altos, variação cambial e retirada de documentação.

 



PRÓXIMA PARADA
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Carina Santos

"  NÃO IMPORTA A DISTÂNCIA,  TODA JORNADA COMEÇA
COM O PRIMEIRO PASSO. "

 

Aqui encerramos nossa viagem por agora, mas não se preocupe, está não será a única. Em breve retornarei com novas

estradas e mares afim de te ajudar a ver este  mundo que é tão belo e tão seu. Agora o que eu mais desejo e emano é que

você faça essas letrinhas se tornarem ação. A cada folha lida, uma planilha preenchida. A cada parada, uma ação em como

fazer a grana extra. A cada exercício, um dinheiro rendendo. A cada fase alcançada, muitas histórias lindas de viagens. A cada

viagem, mais viagens planejadas.

 

Façamos valer!

 

 

 

 

 

 

Te vejo pelo mundo,

Carina Santos

 


