
Acertando as contas: os quatro passos para o planejamento financeiro 
Cerca de 2/3 das famílias não definem o destino do seu dinheiro; consultor alerta que o melhor momento para 

adotar o planejamento financeiro é hoje! 

 
Pesquisas revelam que 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham e 2/3 das famílias não 
planejam o destino do seu dinheiro. De acordo com o consultor de empresas e pessoas e sócio-
diretor da Vitadenarium Consultoria, Rodrigo Ventre, grande parte do motivo que leva a muitos 
brasileiros se endividar vem de questões culturais.  
 
Para Ventre, quando olhamos para a história econômica do Brasil percebemos que a estabilidade 
econômica no país é muito recente. “Por isso, nosso comportamento econômico ainda é muitas vezes 
de uma economia inflacionária e, por mais que a economia esteja estável, a mudança no 
comportamento é mais demorada. Não existe um só ‘vilão’, porém a falta de educação financeira é 
um dos fatores principais para o desequilíbrio das finanças pessoais do brasileiro”, afirma. 
 
Outros fatores também contribuem para este cenário. O incentivo ao consumo hoje é muito forte e 
exige das pessoas o tempo todo um autocontrole. Se em 1996 os empréstimos realizados para 
pessoas físicas era de 12,6%, em 2012, este número deve ultrapassar os 50%. “Além disso, 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”, explica o consultor. 
 
Os 4 passos para o planejamento financeiro  
1° passo: Anotar todas as entradas e saídas de dinheiro contendo a data, o valor e com o que foi o 
gasto. A dica aqui é anotar diariamente, pois fazendo assim, o tempo gasto, será muito pequeno. 
Deixando para o final do mês, muitas vezes o controle acaba não sendo feito. 
2° passo: Organizar as anotações por tipos de despesa e receita, com isso chega-se a um 
demonstrativo financeiro pessoal que é como uma fotografia ou “Raio X” financeiro. Esta é uma etapa 
muito importante, porque sem ela não é possível passar para o próximo passo. “Assim como na 
saúde física precisamos de um ‘Raio X’ para atuar no problema, na vida financeira também”, explica 
Rodrigo Ventre. 
3° passo: Planejamento financeiro. Definir suas metas financeiras, suas prioridades, objetivos, gastos 
prioritários, gastos que serão cortados e até o que vai fazer com o 13° e férias. 
4° passo: acompanhar e colocar em prática o planejamento definido. Sustentabilidade do 
planejamento. 
 
12 dicas para a saúde financeira 
1 - “Um pouco por dia pode se tornar muito no longo prazo”; 
2 - Viva de acordo com sua renda; 
3 - Só o dinheiro não resolve o seu problema;  
4 - Estabeleça sempre suas prioridades e objetivos – Visão de Futuro;  
5 - Imagine continuamente o que você quer alcançar; 
6 - Defina o que é ser rico para você; 
7 – Sempre poupe parte dos seus rendimentos, mesmo que sejam R$ 5,00 por mês; 
8 – Cuidado com a sedução do crédito; 
9 – Sempre que possível, prefira poupar para comprar mais na frente do que financiar; 
10 – Cartão de crédito – use com consciência; 
11 – Cuidado com as “pequenas” despesas diárias, que no final do mês pesam no bolso; 
12 – Busque sempre o Auto-conhecimento = Lidar com o dinheiro com consciência. 

 


