
 

Do gastador ao pão-duro 

Mão aberta, gastador, impulsivo, esses são alguns dos adjetivos usados para definir a 
pessoa que gasta mais do que deveria. No Brasil, esse é um dos estilos financeiros 
mais incorporados pela população. Prova disso, é a Pesquisa de Orçamento Familiar 
realizada pelo IBGE, que mostra que 70% dos brasileiros gastam mais do que 
ganham. Os outros estilos financeiros dos brasileiros podem ser classificados em sete 
tipos, cada qual possui pontos fortes e fracos, como a seguir: investidor-arriscado, 
planejador-passivo, empreendedor-escravo, negociador-confuso, provedor-gastador, 
controlador-pão duro e equilibrado. 
 
Cada um desses estilos possui uma característica marcante, e todas as pessoas têm 
um pouco de cada um deles, sempre com a predominância de um. Esses perfis são 
desenvolvidos por vários fatores, pelo que se aprende em casa desde pequeno, à 
personalidade, ao que se aprende na escola, pela cultura regional e nacional. No 
Brasil é mais raro encontrar o perfil do pão-duro, mesmo porque o brasileiro é bem 
mais generoso, sonhador, pouco planejador e freqüentemente busca realizar seus 
desejos no curto prazo.  
 
A pessoa que possui o perfil investidor, é visionário, tem os olhos mais voltados ao 
futuro e tem visão de retorno, bom orientador financeiro, é econômico, sabe dosar bem 
os gastos. O problema é que ele pode se arriscar demais e com isto perder muito 
dinheiro quando vê uma possibilidade de lucro, investindo tudo ou até mais do que 
tem. Já o planejador financeiro é um bom estrategista, mais certinho, gosta de seguir o 
que planeja minuciosamente, possui uma visão mais global das coisas e da vida 
econômica. Só que ele pode gastar tempo demais planejando e demorar em agir nas 
questões urgentes necessárias, por isto pode se tornar passivo demais. 
 
Enquanto o provedor tem facilidade de ganhar e gastar, atender a necessidade do 
outro e não sabe dizer não, o negociador, sabe fazer o dinheiro fluir. Porém tem 
dificuldade de se organizar, é confuso, muitas vezes não sabe quanto ganha, nem 
quanto gasta e, por isso, tem também dificuldade de poupar. Ao contrário do 
equilibrado que sabe dosar gastos e receita. Não é avarento, nem esbanjador. Não 
deixa de economizar nem de gastar. É consciente de suas finanças. Esse perfil 
corresponde à minoria das pessoas, mas existe. 
 
O perfil empreendedor, por sua vez, está muito preocupado com o resultado financeiro 
de seu trabalho e empreendimentos. Impaciente, não deixa nada para amanhã. O seu 
desafio é aprender a planejar e conter a impulsividade. O seu maior risco é tornar-se 
escravo do dinheiro e sua vida virar somente trabalho. Contudo o controlador não 
gosta de gastar dinheiro. O seu desafio é aprender a usar o dinheiro também para 
seus desejos e sonhos, não somente guardar.  
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