
Lidar consciente com o Dinheiro 
 
Pesquisas revelam que 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham e 2/3 das famílias não 
planejam o destino do seu dinheiro. O que muitos não sabem é que grande parte do motivo que leva 
a muitos brasileiros se endividar vem de questões culturais. Quando olhamos para a história 
econômica do Brasil percebemos que a estabilidade econômica no país é muito recente, por isso o 
comportamento econômico do brasileiro ainda é muitas vezes de uma economia inflacionária, ou 
seja, de ganhar e gastar, com pouca consciência do valor das coisas, baixa taxa de poupança e onde 
muitas vezes falta planejamento e uma visão de futuro. Por mais que hoje a nossa economia esteja 
bem mais estável, a mudança na cultura é sempre algo mais demorado. 
 
Neste contexto não existe um só ‘vilão’, porém a falta de educação financeira é um dos fatores 
principais para o desequilíbrio das finanças pessoais do brasileiro. Somado a isso, o incentivo ao 
consumo hoje é muito forte e exige das pessoas o tempo todo um autocontrole. 
 
Outro fato é o acesso ao crédito, se em 1996 os empréstimos realizados para pessoas físicas era de 
12,6%, em 2012 este número deve ultrapassar os 50%. Esta nova realidade exige que saibamos lidar 
com o crédito e que o mesmo seja concedido de forma a melhorar a vida das pessoas e não criar 
mais inadimplência e dividas. 
 
Vale considerar também que em 100 anos a expectativa de vida do brasileiro quase dobrou. Hoje, 
aos 40 anos uma pessoa ainda está no meio da vida, por isso precisa se preparar mais para a 
aposentadoria, planejar o futuro e fazer o dinheiro ‘trabalhar’ ao seu favor.  
 
Por outro lado, temos hoje um novo cenário já em ascensão, de uma cultura que busca realização 
financeira com qualidade de vida, onde o dinheiro começa desempenhar um papel de ser como um 
meio para a realização de nossos sonhos, buscas e ideais. Esta é a principal forma de fazermos com 
que o dinheiro, de fato, trabalhe a nosso favor. De outra forma, qual seria a função do dinheiro? 
 
Este caminho passa pelo desenvolvimento de uma nova consciência da nossa relação com o 
dinheiro, de nossas crenças, estilo financeiro, a história e modelo familiar econômico de nossos pais 
e antepassados. O lado emocional da nossa relação com o dinheiro é a base da forma como lidamos 
com nossas finanças e os assuntos práticos da vida econômica. 
 
Outro ponto central é o planejamento financeiro, que passa por quatro principais etapas. O primeiro 
passo é o registro da movimentação financeira, de todas as entradas e saídas de dinheiro. Esta é a 
base de dados do planejamento. 
 
O segundo passo consiste em organizar as informações por tipos de despesa e receita, com isso 
chega-se a um demonstrativo financeiro pessoal ou diagnóstico, que é como uma fotografia ou um 
“Raio X” da vida nossa financeira. Assim vem o terceiro passo, com base no diagnóstico, é possível 
definir as nossas metas financeiras, de poupança, investimentos, prioridades, objetivos, gastos 
prioritários, gastos que serão cortados, enfim, a elaboração do orçamento. 
 
O sucesso de um bom planejamento depende ainda do quarto passo, que consiste em colocar em 
prática e acompanhar o que foi definido. Planejar é essencial, mais importante ainda é levar todas as 
intenções de um bom planejamento para a nossa vida prática. Materializando assim nossas vontades, 
ideais e vontades. 
 
 

Rodrigo Ventre  
Sócio-diretor da Vitadenarium Consultoria 


