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Quem somos



Já parou pra pensar
por que algumas

pessoas estão sempre
viajando?

Não! Nem vem com esse papinho de que é
porque a pessoa tem muito dinheiro.
Conhecemos pessoas que não ganham fortunas
e que viajam, pelo menos, todo ano. E também
conhecemos pessoas que têm muito dinheiro,
mas que nunca viajam.
 
Mas, olha só! Não estamos dizendo que você
não precisa de dinheiro para viajar. Inclusive,
você verá que muitos dos hábitos de uma
mente viajante estão relacionados ao dinheiro.
O que estamos querendo dizer é que existem
muitos outros hábitos que você precisa
desenvolver para ser um viajante frequente e,
principalmente, para viver as experiências que
deseja em todos os destinos. Então, vamos lá!



Os 15 hábitos de uma
mente viajante



Como assim estar sempre preparado? Estar sempre munido com
as “armas” básicas para que uma viagem possa se realizar:
identidade atualizada; passaporte e carteirinha de vacinação.
 
Com uma identidade bem conservada e com foto atualizada,
você evita problemas e dores de cabeça na hora de embarcar e
se deslocar pelo Brasil e América do Sul. Mas a dica de ouro é: se
você puder, tenha sempre um passaporte válido. Com ele, não
há risco de contestação e você cria uma certa autoridade de
viajante, pois ele passa a sensação de que você leva muito a
sério o fato de ser um viajante. E o mais importante: no
passaporte, você acumula carimbos dos lugares que visita, e isso
te ajuda a entrar em países com controle mais rigoroso, como os
EUA, por exemplo. Sem falar que os carimbos viram recordação
de viagem, né? Não esqueça também de ter a carteirinha de
vacinação em dia com as vacinas exigidas em alguns países,
como a da febre amarela, por exemplo. Obviamente que se você
tem em mente uma viagem para países que exigem visto, é
recomendável que já tenho isso organizado também.
 
Pronto! Assim você está munido com os itens básicos de um
viajante e, junto com o planejamento, estará preparado para
quando encontrar boas oportunidades de compra. E, para quem
acredita nisso, estar preparado para uma viagem é o primeiro
passo que damos para atraí-la.
 

Estar sempre preparado 
para viajar.
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Talvez você seja uma pessoa bem apegada à tecnologia,
planilhas, aplicativos... mas a sugestão é que você volte no
tempo e tenha um bom e velho caderno, só pra isso. E não
esqueça de ter este caderninho sempre com você ou de deixa-lo
sempre à vista.
 
Escreva, à mão mesmo, uma lista com pelo menos 20 lugares
que você quer conhecer no Brasil e uns 50 que você quer
conhecer no mundo. Não é só colocar o nome do destino. Você
deve, inclusive, escrever os motivos que despertam o seu
interesse por cada lugar. É o clima frio e as paisagens? É a
culinária? É a cultura? É a religião? É a ligação que o lugar te
proporciona com seus antepassados?
 
Isso te ajuda a criar conexão com os lugares e te leva a perceber
se realmente aquele lugar é importante pra você. Depois,
procure pesquisar e ler todo o conteúdo possível sobre aquele
lugar. Acredite! Fazendo isso, você conseguirá planejar as
viagens de uma forma que te proporcionem viver exatamente a
experiência que você deseja. Mas por que lista viva? Porque
você pode ir tirando lugares e colocando outros, conforme você
for percebendo que o lugar nem era o que você imaginava. E,
claro, vai adicionando um lugar novo para cada lugar que já
conheceu. Outro benefício muito importante de ter uma lista é
que você evita cair na tentação de gastar dinheiro em viagens
que, bem no fundo, você nem quer - aliás, isso faz parte dos
próximos hábitos.
 

  
Ter uma “lista viva” 

de destinos
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Tenha uma mente realista: tendo sua lista de destinos em mãos
(essa do tópico anterior), organize-a por ordem de investimento,
do destino mais barato para o mais caro. Comece realizando
aquilo que é possível pra você, mesmo que seja uma viagem de
final de semana. Isso vai te motivando, vai te mostrando que é
possível; você vai aprendendo onde está acertando e onde está
errando... E, então, estará mais experiente e com o dinheiro
necessário para viver a melhor experiência possível nos destinos
mais caros.

  
 

Ser realista 3



Não só checar, mas também anotar. 
Todos os dias!
 
 
 
 
A gente sabe! Isso parece coisa de rico, coisa de quem trabalha
com finanças, coisa de investidor. Mas não. A ideia aqui é você
se familiarizar com os valores, perceber como o câmbio vai
mudando com os acontecimentos do mundo e, acima de tudo, é
a única maneira de você identificar  uma ótima oportunidade de
compra destas moedas. Sim! Você deve sempre ter alguma
quantia de dólar ou euro (ou dos dois) em casa. Essa é mais uma
forma de estar munido e preparado e de atrair suas viagens
internacionais.
 

  
   

Checar o dólar e o euro 
DIARIAMENTE
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Esse é um conceito básico de economia para quem quer guardar
dinheiro, né? Mas como aqui o assunto é viagens, traga este
conceito pra cá. Tenha sempre este conceito em mente e blinde-
se da tentação de comprar coisas que você não precisa. Sabe
como você blinda sua mente? Cada vez que ficar tentado a
comprar algo de que não precisa, converta o valor para dólares e
euros e perceba quanto de moeda você poderia comprar e ter
no seu caixa. Ou então, pense nos destinos que estão escritos
no seu caderninho e o quanto eles ficam mais distantes a cada
compra inútil que você faz. Lembra que lá no início falamos que
muitos hábitos estariam relacionados ao dinheiro? É o caso
deste aqui e dos próximos que virão a seguir.
 
 

  
Não comprar coisas 

que não precisa5



 
 
Aqui são aquelas coisas básicas mesmo: não gastar mais do que
ganha, não comprar o que não precisa, ter dinheiro guardado...
mas como o assunto aqui é viagem, é importante que você
perceba que talvez o seu amigo viaje mais porque a prioridade
dele é essa. A sugestão é que você utilize estes conceitos de
controle financeiro para conseguir guardar dinheiro visando
riscar os destinos lá do caderninho. Lembra que falamos pra
você ter ele sempre por perto? Pois é! Ele te livra de cair em
muita tentação por aí.
 
 
 
 
 

                        Aprender a investir
 
 
 
Calma! Você não precisa se tornar um expert, nem investir na
bolsa de valores e acompanhar as subidas e quedas dos preços
diariamente. Você só precisa estudar o mínimo e básico, pela
internet mesmo, para aprender sobre investimentos simples que
te permitem guardar dinheiro tendo rendimentos maiores do
que a poupança. A partir disso, tudo mais que você aprender
sobre o assunto já é lucro. Acha que não tem dinheiro pra
investir ou guardar? Então, leia o próximo hábito.
 
 
 

  
 

Ter controle financeiro6
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Encontre uma atividade possível de ser desenvolvida em
paralelo e destine tudo para suas viagens. Que tal? Vai aí alguns
exemplos: pode vender seu conhecimento em viagens
(consultoria) para amigos próximos; pode vender conteúdos na
internet; pode vender brigadeiro; dar aulas particulares... enfim!
Empreender é ser criativo (e ganhar dinheiro com isso). Quanto
a vender algo online: esqueça as palavras difíceis como
“marketing digital” e “monetizar”. Pense simplesmente em
vender seu conhecimento na internet. Pode dar muito certo!
 
 
 
 
 

  
 

Empreender para fazer 
mais dinheiro8



Quem tem mente de viajante sabe que o planejamento e
organização de uma viagem pode (e deve) começar muuuito
antes da compra dos itens. Pode ser até mesmo anos antes da
viagem acontecer. Pesquisar sobre o destino, entender quando
você deve ir pra viver a experiência que deseja, estudar onde
deve ficar, quantos dias serão necessários, quanto dinheiro será
preciso, acompanhar os preços... é uma infinidade de coisas.
Mas é só o planejamento e a organização que te permitem estar
preparado para comprar e realizar a viagem da melhor forma
possível. E outra coisa: as pessoas ficam achando que a única
forma de economizar em uma viagem é encontrando uma
promoção. Mas sabe qual é a chance de você encontrar uma
promoção justamente para o lugar que você quer ir e no dia que
você quer ir? Acho que você já sabe a resposta. Acredite! A
melhor forma de economizar em uma viagem, é com
planejamento. Não tem tempo ou paciência pra isso? Não sabe
como fazer isso? Calma! Pode contar com a nossa consultoria de
viagem! 

  
 Planejar e organizar, sempre! 9



 
 
 
Caramba! Em pleno 2020 e tem gente que ainda não usa cartão
de crédito! Mude sua vida e vá em busca do melhor cartão de
crédito que você PUDER ter. Compre absolutamente TUDO no
cartão de crédito, até o lanche de R$5,50. A gente sabe que
algumas pessoas têm medo de perder o controle dos gastos,
mas é justamente o contrário! Informe-se bem sobre isso:
cartão de crédito te permite ter muito mais controle sobre o
que está gastando (vem tudo descrito na sua fatura). E o mais
importante: ele permite que você acumule pontos (milhas).
Agora mentaliza: ponto é igual a milha; milha é igual a V-I-A-G-
E-M! Você vai gastar o dinheiro de qualquer jeito para pagar as
contas, né? Então, conta pra gente: por que raios você não quer
viajar de graça com isso?
 
 
 
 

  
 

Aprender tudo sobre milhas 
e pontos do cartão10



Você já perdeu alguma boa oportunidade de viajar, por medo
de não conseguir se comunicar naquele país? É claro que
quanto mais você souber, melhor. Mas a sugestão é que você
saiba pelo menos o básico do inglês, ou, quando possível, do
idioma do país para o qual está indo. E você não precisa se
preocupar com gramática, você precisa mesmo é saber
conversar e ler informações. Isso te dá mais liberdade e
segurança para viajar e te proporciona uma experiência mais
agradável durante a viagem, especialmente ao pedir
informações nos passeios, hospedagem e transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe aquela excursão para o Paraguai? Ou para aquelas cidades
conhecidas pela produção de malhas; ruas famosas por seus
preços baixos... onde as pessoas vão sem nem saber o que vão
comprar? Fuja! Aqui é a união de duas coisas que você deve
evitar: gasto com uma viagem que não te proporciona
experiências sonhadas e gasto com coisas que você não precisa.
 
 
 
 
 
 

  
 

Aprender idiomas

Não gastar dinheiro com
viagens de compra
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Slow Travel é um termo da moda que significa viajar com calma,
de maneira mais lenta. Além de você viver melhor as suas
experiências, parar para tirar suas fotos no seu tempo, apreciar
a cultura local, bater papo com alguém... você economiza (ou,
pelo menos, direciona melhor seu dinheiro). Sabe por que?
Porque neste modelo de viagem você decide conhecer somente
aquilo que realmente te interessa, deixando de lado aquilo que
não quer. Você gasta dinheiro naquilo que faz questão de ver. É
o contrário daquelas excursões corridas, pra poder passar em
todos os pontos turísticos do país. Boas experiências, gastando
menos, são sempre um combustível pra você não querer mais
parar de viajar.
 
 
 

  
 

Preferir o modelo 
Slow Travel
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Isso significa viajar apenas com mala de mão. Parece
impossível, né? Mas não é! 
 
Viajando só com mala de mão, você economiza muito e evita
sair de casa e andar pelos lugares com aquele tanto de coisa
que nem vai usar. Também evita que te roubem no aeroporto,
que extraviem suas coisas, que danifiquem sua mala. Você se
desloca facilmente, inclusive em taxis, trens e em companhias
aéreas de baixo custo (essas que você paga baratinho, mas
precisa pagar por tudo aquilo que não for essencial). Sem falar
que você não cai na tentação de comprar coisas que não precisa
(já que não terá lugar para trazê-las) e não perde tempo
comprando coisas para todos os 150 parentes e amigos que
fizeram suas encomendas. “Ah, mas eu vou sair sempre com o
mesmo casaco nas fotos?”. Invista em lenços e acessórios. Você
vai ver que ninguém vai notar o casaco. O importante mesmo é
variar o fundo da foto, não acha?
 
 
 

  
 

Viajar leve14



 
 
 
Sonhar, sonhar, sonhar... isso não vai te levar a lugar algum!
Reprograme sua mente para o planejamento e execução.
Resumindo: tenha os hábitos listados aqui e direcione um
tempo para o planejamento das suas viagens, mesmo que seja
em conjunto com o profissional da sua confiança. Pare de
sonhar! É preciso planejar, organizar e colocar em prática. 
 
 

  
 

livre-se da mente sonhadora15

Fim!
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