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PARTE II

O PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO
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3.
Como começar 

um planejamento 
fi nanceiro

Quando eu era criança, minha mãe trabalhava como 
professora de educação infantil e me cobrava a res-
peito dos estudos. Certa vez, numa tarde de pre-
guiça, aleguei que não estudaria porque não tinha o 
caderno que ela havia prometido comprar para mim. 
Era só (mais) uma desculpa esfarrapada. Tínhamos 
papel e cadernos usados em todos os cantos, e eu 
poderia pegar qualquer um e utilizar as folhas em 
branco. Eu estava me enganando. A resposta dela 
veio bruta: “Quem quer estudar escreve até em rolo 
de papel higiênico”. Rebato com esse raciocínio sem-
pre que alguém diz que não começa a poupar por-
que não sabe onde investir, que não se organiza 
porque não sabe utilizar o Excel, ou que está espe-
rando receber um salário maior antes de começar a 
pensar em um planejamento mínimo. A palavra que 
explica essa postura é autossabotagem. Na prática, o 
planejamento fi nanceiro é uma sucessão de fazer, 
analisar, refi nar e fazer de novo. Para colocar a mão 
na massa, não faz sentido esperar.

Antes de entrar nos dilemas comuns (“continuo uti-
lizando o cartão de crédito?”, “rola continuar gastando 
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o que eu gasto em bares e festas?”, “vou virar um pão-duro?”, “qual é o aplica-
tivo mais legal?” etc.), precisamos saber de onde estamos partindo. 

Imagine que, amanhã, todos os bancos vão fechar e todos os caixas 
eletrônicos e maquininhas de cartão vão quebrar. Antes que esse cenário 
caótico se instaure, você terá direito a um único saque, que deve cobrir 
todas as suas despesas dos próximos 30 dias – as fixas, as variáveis e as 
sazonais. Aluguel, faculdade, supermercado, gasolina, seguro do carro, 
internet de casa, celular, parcelas (as que estão no cartão e as que estão 
em boletos ou carnês). Tudo. De quanto precisaria ser esse saque? Quanto 
custariam os próximos 30 dias da sua vida?

Não recorra a planilhas que você por acaso tenha nem ao seu extrato 
bancário. Tome alguns segundos, lembre-se de que é apenas um chute. 
Não enumere gastos ainda, nem utilize uma calculadora. Anote esse valor 
no cantinho de uma folha em branco e, acima dele, coloque a sua renda 
(por “renda”, entenda salário, proventos de aluguel ou rendimentos de apli-
cação). No nosso exemplo, consideraremos uma renda total de R$ 3.000.

De acordo com o conhecimento que você tem a respeito da sua vida 
financeira hoje, é esse o custo dos seus próximos 30 dias. Chute dado, 
vamos dar um passo para trás, tentando entender qual foi nosso raciocínio.
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É provável que a gente tenha 
elaborado nosso chutão a partir 
dos grandes valores. O aluguel e o 
condomínio, ou a parcela da casa 
própria. No caso dos adeptos do 
cartão de crédito, talvez ele tenha 
entrado na conta. Algo mais ou 
menos assim: “gasto R$ 1.200 de 
aluguel, R$ 350 de condomínio, R$ 100 de luz, R$ 50 de água, mais uns 
R$ 400 de restaurante, mercado e lazer, mais uns R$ 500 de cartão… no 
total deve dar uns R$ 2.600”. 

No geral, temos bastante consciência dos gastos fixos, alguma noção 
a respeito dos gastos variáveis e quase nada de controle sobre os gastos 
sazonais. Essa distinção vai ser importante daqui para a frente, então vale 
a pena esclarecermos:

 » chamaremos de gasto fixo o gasto que não se altera em um horizonte de 
seis meses (o aluguel, o condomínio, o valor médio da conta de luz etc.);

 » gasto variável é aquele valor que oscila todos os meses (restaurantes, 
mercado, gasolina, cafezinho etc.), mas que sempre acaba acontecendo;

 » gasto sazonal é o que tem época certa para acontecer, independen-
temente se parcelamos ou se pagamos de uma vez só (o seguro do 
carro, o IPVA ou um grande parcelamento que está rolando no cartão). 
Perceberemos, um pouco mais para a frente, que vale a pena trocar 
gastos variáveis e sazonais por gastos fixos, já que estes são bem mais 
fáceis de gerenciar. 

×××

Não sei se por azar ou sorte, um de meus primeiros clientes de consultoria 
financeira foi um cara bastante eloquente. Nos encontramos num café e 
ele falou feito uma metralhadora por quase uma hora, e eu, levemente ner-
voso, não tive o mínimo tato para interromper. Meio contrariado, fiz valer a 

Fiquei quase meia hora com a Julia 

(página 99) até descobrirmos 

para onde é que iam parar R$ 2.000 

dos R$ 4.000 que recebe de 

salário. É um exercício que vale 

fazer, de tempos em tempos.
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32 DINHEIRO SEM MEDO

minha regra de não ultrapassar o tempo combinado e me despedi quando 
esse tempo se encerrou.

Saí de lá sem ter falado praticamente nada, imensamente frustrado, 
pensando que em breve eu precisaria de uma consultoria financeira para 
dar um jeito na minha falência como consultor. Cheguei em casa e recebi 
um e-mail desse mesmo cara, dizendo que havia achado nossa conversa 
fantástica, que ele se sentia menos angustiado e estava animado para o 
próximo encontro.

Na época, eu não sabia se ria ou se entrava em desespero, por não fazer 
ideia do que tinha acontecido. Passados os anos e os clientes, percebi que 
o processo que ocorreu ali é muito comum. A gente acha que o que nos 
incomoda é a dívida, o cheque especial e o cartão de crédito, mas na raiz 
mesmo, debaixo das camadas, o que realmente não nos deixa dormir é a 
preocupação, a ansiedade e a ausência da sensação de controle.

Muitas vezes a gente nem parou para pensar nas implicações práticas 
da escassez financeira, mas já estamos sofrendo de antemão. O descon-
forto vem da preocupação latente com as finanças, e não necessaria-
mente da real falta de dinheiro. A gente suporta, sem surtar, uma redução 
no padrão de vida. Mas não suporta meses de ansiedade, nó na garganta 
e completo descontrole sobre o que vai acontecer dali pra frente. Para 
meu cliente, o que era uma gigantesca névoa se transformou em uma 
grande missão, e o primeiro passo em direção à solução foi ele mesmo 
quem deu ao buscar ajuda. O problema financeiro, claro, continuou exis-
tindo depois daquele primeiro papo, mas o desconforto sumiu. O que a 
gente quer é movimento. 

É capaz que você experimente um sentimento de conforto parecido 
durante o seu planejamento. Vale a pena buscar um equilíbrio: não quere-
mos que essa sensação gostosa traga consigo uma postura de “já ganhei”, 
que acomoda e faz com que deixemos de dar os próximos passos. Também 
não queremos atropelar todas as emoções (boas e ruins) que surgem 
durante o processo. É uma oportunidade preciosa de entendermos como 
nossa mente funciona. Presenteie-se com pequenas pausas, mantenha-se 
curioso a tudo o que acontece enquanto você rabisca os números no papel, 
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cOMO cOMEÇAR UM PlANEjAMENTO fINANcEIRO 33

não se apresse em tomar decisões, modificar hábitos ou assumir o controle. 
Teremos momentos específicos para isso lá na frente. De novo, seja gentil 
com você mesmo.

Uma fotografia da nossa vida financeira atual

Se você ainda não pegou o papel e a caneta, este é um ótimo momento. 
Vamos agora tentar fazer uma lista dos gastos fixos, ou seja, os gastos que 
acontecem todos os meses. Trata-se dos valores que serão debitados da 
sua conta, você estando de bom humor ou não, quer você pague no boleto 
ou no cartão. Procure ser preciso, mas não deixe o exercício de lado se não 
souber algum valor com exatidão. Você pode atualizar essa lista depois. 
Vale lembrar que aqui não entram os gastos que mudam a cada mês (como 
supermercado, gasolina etc.). Isso virá a seguir.

A maneira de listar os gastos é indiferente, mas é bem importante que 
esteja tudo bem claro e visível. No nosso exemplo, vamos utilizar a mesma 
folha do exercício anterior. No fim, você deve encontrar algo assim:
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34 DINHEIRO SEM MEDO

É irresistível começar a analisar 
os gastos e buscar percentuais que 
representem quanto gastamos com 
cada categoria. Uns dizem que não 
devemos gastar mais do que 30% 
da nossa renda com moradia, ou-
tros que os gastos com lazer não 
devem exceder 20% do salário. Mi-
nha sugestão é que você não se 
prenda a nenhum desses valores. 

Podemos amadurecer, pouco a pouco, a maneira como encaramos nossa 
vida financeira, de modo que recomendações genéricas como essas fazem 
pouco (ou nenhum) sentido. Some esses valores e anote. 

Essa primeira listagem (a dos gastos fixos) costuma sair com certa faci-
lidade, uma vez que esses gastos já estão incorporados à nossa rotina. 
Compare essa soma aos valores que você escreveu no cantinho da folha. 
Há, certamente, uma grande diferença.

Esses percentuais até podem servir 

de guia, mas a verdade é que tem 

gente bem feliz desrespeitando 

todos eles, um por um. A Aninha, 

cuja história eu conto na 

página 102, é um bom exemplo disso: 

recebe R$ 1.300 de salário e faz 

uma viagem internacional por ano.
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Vamos seguir com nosso mapeamento, agora tentando estimar os 
gastos variáveis: alimentação (restaurante, café, mercado), transporte 
(gasolina, bilhete de ônibus e metrô), lazer (bar, balada, cinema), salão de 
beleza, farmácia, entre muitos outros. Essa listagem já não é tão simples. 
A ideia é estimarmos, com a máxima precisão possível, quanto gastamos, 
em média, por mês, com nosso dia a dia. Se pensar em um mês inteiro for 
difícil, pense por semana. Algo mais ou menos assim:

Durante a semana eu gasto uns R$ 50 de transporte e R$ 100 entre mercado 

e feira. Geralmente na sexta-feira eu janto fora, então vão mais R$ 50. No final 

de semana, de lazer, devo gastar uns R$ 150. E tem a grana do café também, 

mais uns R$ 50.

Traduzindo, por semana: 

 » Jantar de sexta: R$ 50

 » Transporte: R$ 50

 » Mercado e feira: R$ 100

 » Lazer no final de semana: R$ 150

 » Café e “dinheiro de bolso”: R$ 50

 » custo semanal: R$ 400

Com o custo variável por semana já estimado, fica bem mais fácil. Agora 
é só multiplicar por 4 e teremos uma ideia do custo variável mensal, como 
você vê na figura da página a seguir. 

Some o custo fixo com o custo variável e compare, novamente, com o 
valor anotado no cantinho da folha. Bastante coisa surge dessa compara-
ção. Na grande maioria dos casos, percebemos que nosso chutão inicial foi 
bem ruim. Normalmente chutamos para baixo. O cenário fica ainda mais 
preocupante quando levamos em consideração que, nessa listagem, ainda 
não contemplamos outro grande grupo de gastos que é importantíssimo: 
o grupo dos gastos sazonais.
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Vamos a eles. Os gastos sazonais são aqueles que acontecem eventual-
mente. Em alguns casos não sabemos muito bem em qual época, já em 
outros o período é fixo – um ótimo exemplo é o Natal, que normalmente 
produz um efeito devastador em nossas contas. Outros bons exemplos 
são o IPVA, o seguro do carro, a festa de Ano-Novo, a viagem de férias, 
as vacinas do bichinho de estimação, o material escolar do filho, roupas, 
presentes, enfim, gastos que não se enquadram nem nos fixos nem nos 
variáveis, mas que certamente acontecerão em algum momento.

É bem difícil fazer a previsão dos gastos sazonais, mas não se preocupe. 
Isso é apenas uma estimativa. Voltaremos a ela com frequência. Durante 
o processo de consultoria financeira, gosto de fazer esse exercício logo 
no primeiro encontro. Geralmente, o cliente sai com uma lista que julga 
bem boa, bastante próxima da realidade. Pura ilusão. A lista fatalmente é 
rabiscada, corrigida e refeita ao longo dos encontros seguintes.

Adicione esses gastos à sua folha, sempre considerando o valor total, 
ou seja, se você paga R$ 2.000 de IPVA, em quatro parcelas de R$ 500, o 
valor a ser adicionado é R$ 2.000; se você estima gastar R$ 1.200 em roupas 
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por ano, o valor a ser adicionado é esse, mesmo que em determinado mês 
você gaste R$ 100 e em outro gaste R$ 600. Uma vez que temos a soma 
anual dos gastos sazonais, fica fácil estimarmos, também, o valor mensal. 
Basta dividirmos o valor total por 12, como você vê na figura acima.

Novamente, some o custo fixo mensal, o custo variável mensal e o 
custo sazonal mensal e compare com o valor anotado no cantinho da 
folha. Como está? O chute inicial foi bom ou ruim? Chegou perto?

É possível que você tenha tido dificuldade em tirar essa fotografia da 
sua vida financeira, e muitas vezes isso acontece porque parte significa-
tiva dos nossos gastos é realizada através do cartão de crédito. Não se 
preocupe com isso. Atenha-se aos gastos por enquanto, não à forma de 
pagamento. Falaremos sobre o cartão mais à frente. 

Essas são as grandes categorias de gastos que seguirão conosco 
durante todo o planejamento: fixos, variáveis e sazonais. Existe outro grupo 
de gastos, porém, que merece menção: os imprevistos. São os responsáveis 
por grande parte da eventual sensação de fracasso que pode nos acome-
ter durante esse começo de planejamento. Perceba que eu escrevi sensação 
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de fracasso, e não fracasso. O surgimento de um grande gasto imprevisto 
(como o conserto do motor do carro ou uma viagem de última hora) afeta 
o planejamento, gera um grande impacto nos números, mas não é causa de 
fracasso. Lidar com números doloridos e menores do que os que estávamos 
esperando é ruim, claro, mas o planejamento segue, atualizado e revisto. O 
fracasso seria, por conta do imprevisto, você deixar tudo de lado e ficar com 
a vida financeira à deriva.

Não é possível listar os possíveis imprevistos, por razões óbvias, mas 
podemos incorporar essa categoria à nossa fotografia através de uma 
margem. É bem simples. Levaremos em consideração a soma dos gastos 
que apuramos anteriormente (fixos, variáveis e sazonais) e multiplicaremos 
por 15%. Esse será nosso valor inicial para imprevistos. Se a soma dos seus 
gastos fixos, variáveis e sazonais é R$ 4.000, o valor inicialmente destinado 
aos imprevistos será R$ 600. 

É bem tentador jogar esse valor lá para baixo, na intenção de fazer com 
que os números caibam no nosso orçamento (ou que a realidade fique pró-
xima do chutão que demos lá no começo), mas essa é uma atitude bastante 
ingênua. Afinal, os imprevistos vão acontecer, cedo ou tarde, de maneira 
linear ou caótica. Em um mês, é capaz que os R$ 600 do nosso exemplo 
não tenham sido inteiramente consumidos. Em contrapartida, é plenamente 
possível que a compensação venha no mês subsequente. Um pouco menos 
em um mês, um pouco mais em outro. Adicione essa informação à folha.

Com isso, a fotografia dos gastos está completa, como você vê na figura 
ao lado. Agora, analise com calma as informações contidas na folha. É pre-
ciso que a gente tenha bastante convicção de que entendemos os quatro 
grandes grupos: fixos, variáveis, sazonais e imprevistos. Com as informa-
ções organizadas, compare novamente com o chute que você deu inicial-
mente. Se você errou, errou por quanto? Os erros aconteceram porque 
você subestimou qual grupo de gastos? Por que alguns gastos vêm à nossa 
mente de imediato e outros são esquecidos? Por que é tão fácil se lembrar 
dos gastos fixos e tão difícil se lembrar dos variáveis? 

Essa fotografia da sua vida financeira é uma ferramenta bem impor-
tante. Não porque você terá que consultá-la constantemente, mas porque, 
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durante o processo de listagem, você se viu obrigado a revisar seus gastos 
e, consequentemente, cada atividade que compõe a sua rotina. É um exer-
cício precioso, mas podemos ir além. 

Pegue sua fotografia, revise, olhe novamente com cuidado, faça corre-
ções e complementações, se necessário, e explique-a para alguém. Chame 
um bom amigo, interessado, com paciência, e conte a ele que você está 
tentando cultivar uma relação melhor com a grana. Conte como foi o 
processo de listar todas essas informações. Comece pelos gastos fixos, 
explicando quais são os maiores, quais são os que quase passaram des-
percebidos e quais são suas primeiras reações ao pensar em cada um 
deles. Algo como “eu acho essa academia cara” ou “eu acho meu aluguel 
uma pechincha”. Em seguida, parta para os variáveis. Aproveite para con-
tar da sua rotina. “Gasto R$ 150 de almoço toda semana”, “meu final de 
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semana custa R$ 200 porque geralmente saio para algum lugar mais ajei-
tado na sexta e almoço fora com minha mãe no domingo”. Abra os sazonais, 
tentando dar detalhes relativos à época em que esses gastos acontecem. 
“Costumo pagar o IPVA de uma vez só”, “gasto em média esse valor por ano 
com roupas e gosto de comprar um pouquinho todo mês”, “geralmente sou 
eu que banco o Natal lá de casa, por isso esse valor mais alto”.

Repita o exercício com outro amigo. Não importa se seus amigos têm 
mais ou menos dinheiro que você; não estamos em uma competição, es-
tamos criando familiaridade com o assunto e buscando parceiros. Quanto 
mais natural for para você contar a alguém como seus números funcio-
nam, mais tranquilo será entender o impacto que eventuais mudanças 
podem causar à sua vida financeira e mais profundo será seu entendimento. 
Essa é uma atividade que se beneficia da repetição. Na hora de escolher os 
amigos para realizar o exercício, procure por pessoas queridas, que serão 
capazes de acolher você da maneira mais confortável possível. 

Se sentir que, com tal pessoa, surge um bloqueio grande ao tentar falar 
sobre determinado dado, simplesmente omita-o. Não é necessário forçar a 
barra. A reflexão, porém, é sempre importante. Por que tenho vergonha de 
falar sobre isso com tal pessoa? 

Com algumas pessoas, é possível que você se sinta à vontade para contar 
qual seu salário, com outras, não. Isso não é um problema. É perfeitamente 
possível conversar sobre grana sem abrir, diretamente, o valor que você 
recebe todos os meses. Entretanto, é bem provável que a conversa role com 
muito mais fluidez se esse dado for aberto. 

Não espere um feedback imediato. A ideia do exercício não é receber 
uma bronca ou um tapinha nas costas. Ainda não, pelo menos. Queremos 
praticar a fala e, talvez, a troca. Esse é um ponto importante. Se você sentir 
que seu ouvinte está com vontade de falar, incentive-o. Procure escutar de 
maneira tranquila, sem grandes julgamentos (sem torcer o nariz, em sinal 
de reprovação, ou balançar a cabeça para cima e para baixo, como quem 
concorda e entende). 
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Mas eu não preciso anotar todos os gastos?
Muitas pessoas acreditam que o planejamento financeiro é, basicamente, 
anotar gastos. Cada bala, cada pãozinho, cada camiseta, tudo. Se essa é nossa 
compreensão do que é planejamento, fica fácil cairmos em um discurso de 
“isso não é para mim, só gente muito organizada e quadrada consegue fazer 
isso”. Esse é um entendimento raso e, no geral, inútil. O registro dos gastos 
pode ser uma atividade importante em alguns cenários, para fins específi-
cos, mas não é, nem de longe, a base de um bom planejamento financeiro. 

Isso é típico do planejamento que olha para trás. Sentar uma vez por 
mês para analisar o que foi gasto nos últimos 30 dias até pode render um 
ou outro insight, mas não passará disso. O bom planejamento não super-
valoriza a base histórica. Ele leva em conta nossa imensa facilidade de 
adaptação e se preocupa com o que está por vir, não com o que passou. 

O registro de gastos é particularmente útil no exercício da fotografia, 
quando você não se sente minimamente apto a dar um palpite a respeito 
dos gastos variáveis. Nesse caso, vale, sim, separar duas ou três semanas e 
fazer o trabalho sujo: caderninho e caneta na mão, anotando tudo o que sai 
da carteira. Mas é por duas ou três semanas e só. Se a lição de casa for bem-
-feita, você terá, de maneira razoavelmente apurada, o valor inicial relativo 
aos gastos variáveis, e pode seguir seu planejamento com base nele. 

Por favor, não gaste o pouco tempo e a pouca disposição que você 
possui para se dedicar às suas finanças rasurando um caderno, tentando 
decidir se o restaurante a que você foi ontem se enquadra na categoria 
lazer ou alimentação. Há chances imensas de desistirmos antes de o pro-
cesso completar um par de semanas – e digo isso por experiência própria. 
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4.
Como fazer um 

planejamento financeiro 
que beneficie sua vida

Um primeiro olhar sobre suas despesas

Agora que você fez a fotografia de sua vida financeira, é como se as roupas 
que antes estavam emboladas e ignoradas no seu armário estivessem na 
sua frente, todas expostas. Algumas realmente têm valor, servem bem e 
merecem ser mantidas, outras só estão ocupando espaço e impedindo que 
você armazene peças que realmente gostaria de ter.

Assim, com a fotografia em mãos, dê destaque às despesas nas quais você 
não pode mexer agora, tanto faz se são fixas ou variáveis. Estou falando dos 
gastos que estão tão incrustados na maneira como você organizou sua vida 
que seria inviável protagonizar qualquer modificação. Marque três, apenas, 
como na figura da próxima página. Pode ser um aluguel, uma mensalidade 
de academia, um boleto de loja. É só um começo de reflexão. 

É importante entendermos bem se temos gastos que, de fato, não 
estão em discussão. Queremos um planejamento de fácil manutenção, 
que não dê trabalho, então é importante limitarmos a quantidade de 

decisões a serem tomadas nos 
próximos passos.

Com os gastos imutáveis já des-
tacados, vamos realçar agora três 
pontos passíveis de mudança. São 
gastos que sabemos que podem 
ser alterados, de maneira leve ou 

Queremos um 

planejamento de 

fácil manutenção, 

que não dê trabalho
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drástica. Procure realçar os que, na sua opinião, trazem pouco prazer, 
benefício ou satisfação (veja um exemplo na figura da página 44).

“Mas se o gasto está sendo feito hoje, é óbvio que ele traz prazer!”, 
você pode pensar. Isso não é verdade. É muito comum que, na correria 
da rotina, nos meses (ou anos) de cegueira financeira, nós incorporemos 
à nossa vida uma série de gastos que, atualmente, não trazem benefí-
cio algum. Trabalhei por alguns anos como desenvolvedor de software 
para uma grande empresa de telefonia celular e tinha acesso a uma 
réplica da base de dados da companhia, para executar testes. Era sem-
pre chocante perceber que um percentual imenso dos usuários estava 
pagando por serviços que nunca haviam utilizado. Planos e pacotes adi-
cionais, que estavam sendo cobrados todos os meses (explicados na 
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conta, em letras bem miúdas) e não haviam sido experimentados sequer 
uma única vez. 

Enquanto escrevia este capítulo, refiz o exercício da fotografia, expli-
cado no capítulo anterior, a fim de perceber pequenas sutilezas. Utilizei 
minha própria vida financeira como base. Dediquei alguns minutos à 
tarefa e percebi que há quase 24 meses eu pago uma assinatura de um 
provedor de conteúdo em vídeo pela internet. Não é um valor alto, cerca 
de R$ 20, mas me chamou a atenção o fato de que não lembro quando 
foi a última vez que assisti à televisão em casa. Liguei para cancelar e pedi 
para a atendente me informar a última vez que utilizei o serviço, a título 
de curiosidade. Ela me disse que o último login havia sido há 11 meses. 
Logo em seguida, me contou que era plenamente possível congelar a 
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conta e que, caso eu quisesse reativar, bastava fazer uma nova ligação 
que em menos de cinco minutos tudo estaria normalizado. Quase R$ 250 
gastos de maneira bem inútil nos últimos meses. Agora entendo um 
pouco melhor o comportamento dos assinantes da empresa de telefonia 
celular onde eu trabalhava.

Os gastos com alimentação também costumam ser pontos fáceis de 
mudar, seja com uma mudança de supermercado (por vezes, a diferença 
entre a compra em um mercado “chique” e em um mercado de padrão médio 
chega a ser de 20% a 30%), seja com uma alteração na rotina. Lembro-me de 
um casal para quem prestei consultoria que gastava cerca de R$ 2.500 por 
mês em restaurantes (basicamente almoçavam e jantavam fora todos os 
dias). Eles foram bem enfáticos nesse ponto, dizendo que certamente era ali 
que poderiam pensar em algo, caso precisassem rever seus gastos. Levantei 
a bola de que a ideia não era que levassem uma vida chata, sem graça, cheia 
de privações, e eles me explicaram que não era esse o ponto, que os restau-
rantes não eram nada de mais (o brócolis e a couve-flor tinham o mesmo 
gosto de “tempero pronto”) e que eles facilmente poderiam se organizar 
melhor para economizar. 

Não mude sua vida financeira do dia para a noite

Durante esse processo de curadoria e classificação dos gastos, é possível 
que você sinta vontade de protagonizar uma grande mudança, drástica, 
quase heroica. Cancelar todos os serviços, parar de frequentar restaurantes, 
quebrar o cartão de crédito no meio. É uma péssima ideia. É como começar 
uma dieta maluca, em que você não come praticamente nada. A chance 
de a empolgação durar e gerar o resultado esperado é pequeníssima. 
Passos pequenos, constantes e duradouros são melhores do que uma 
grande virada romântica que dura apenas uma semana.

Estratégias do tipo “economize em todos os lugares possíveis” são empol-
gantes, mas não duram. Logo você lembra que o cafezinho pode ajudá-lo a 
encarar melhor o restante do dia e que uma noitada em boa companhia é 
um motivo justíssimo para um gasto maior, desde que não seja desenfreado. 
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A partir de uma consciência finan-
ceira mais aguçada, desdobram-se 
várias frentes que podem ser traba-
lhadas. Vamos caminhar com base 
nesse detalhamento de sua posição 
financeira atual, mas sem pressa.

Se alterarmos muitos itens da 
fotografia inicial de uma vez só, 
perderemos uma chance ótima de 
entender o que é importante e o 

que não é. Explicando: se você alterar dez itens e sua rotina ficar uma lás-
tima, vai ser difícil descobrir qual dos dez itens fez com que sua qualidade 
de vida caísse tanto. A mesma coisa vale para o sentido contrário. Se você 
alterar dez itens e sua vida ficar ainda mais incrível, como descobriremos 
quais deles causaram a melhora? 

Nosso discernimento para esse tipo de situação é bem precário. Temos 
dificuldade em saber o que causa um impacto realmente positivo na nossa 
vida e o que é irrelevante. Por isso, o palpite inicial das três mudanças é 
só isso: um palpite. Só vamos saber se as alterações foram ou não boas 
quando as colocarmos em prática. Tenha em mente também que, prova-
velmente, de um jeito ou de outro, você estava vivendo de maneira digna 
sem o planejamento, então não coloque peso demais sobre ele. Se tudo 
der errado, vamos refazer, alterar, testar outra coisa, explorar mais.

Então, repense os gastos elencados. Veja se há outras possibilidades. 
Muitas vezes, uma pequena mudança na rotina já funciona e produz um 
grande efeito. No caso da alimentação, por exemplo, ter a geladeira de casa 
abastecida, no geral, é muito mais barato do que frequentar restaurantes 
diariamente. Na figura a seguir, destaco os gastos (os manejáveis e os que 
certamente não podem sofrer nenhum tipo de alteração).

Ainda sobre as mudanças, não esqueça que, na enorme maioria dos 
casos, elas são reversíveis. Se algo der errado, voltamos atrás, sem pro-
blema algum. Essa postura cuidadosa, aliás, vale para todas as etapas do 
planejamento. Vamos sempre devagar, sempre prestando atenção em 

Estratégias do tipo 
“economize em 
todos os lugares 
possíveis” são 
empolgantes, 
mas não duram 
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como nosso humor oscila de acordo com cada pequeno passo e nas von-
tades e percepções que surgem ao longo do caminho. Agora que temos 
uma boa fotografia, revisada e alterada, colocaremos tudo em prática. 

Como colocar o planejamento financeiro em prática
Já temos uma fotografia da nossa vida financeira e já arriscamos alguns 
palpites, agora vamos entender de que forma podemos colocar tudo isso 
em prática, incorporar toda essa reflexão ao nosso dia a dia.

Começaremos alterando nossa unidade básica de tempo. Para fins de 
controle, em vez de utilizar o mês, utilizaremos a semana, simplesmente 
porque um mês é tempo demais. Muita coisa acontece em um intervalo 
de 30 dias, tudo pode mudar. Esquecemos compromissos, recebemos 
boas e más notícias, mudamos nossas prioridades, fica difícil acompanhar. 
Vamos assumir, então, logo de início, que nossa capacidade de planeja-
mento e controle é bem pequena. Criaremos um planejamento que dê pas-
sos menores, caminharemos de sete em sete dias. Utilizaremos uma nova 
folha em branco e a dividiremos em quatro quadrantes, numerados de 
1 a 4. Cada quadrante representa uma semana do mês. Se você quiser, pode 
escrever mais especificamente quais são os dias do mês (por exemplo, a 
primeira semana de março vai do dia 3 ao dia 10). 
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O quadrante número 1 representa a primeira semana do mês, o quadrante 
número 2 representa a segunda, e assim sucessivamente. Os quadran tes 
servem para que a gente adicione ao nosso planejamento uma boa dose de 
previsibilidade, já que a fotografia, construída no capítulo anterior, é ape-
nas um extrato aproximado do momento atual. É difícil utilizá-la como base 
para protagonizar qualquer mudança efetiva na nossa rotina. Aplicando o 
método, seremos capazes de responder desde perguntas simples, como 
“quanto dinheiro terei daqui a sete dias?”, até questões um pouco mais ela-
boradas e dependentes de muitas variáveis, como “quanto venho gastando 
com imprevistos nos últimos dois meses?” ou “qual será meu saldo bancário 
daqui a três meses?”.

Utilizaremos a mesma lógica em todos os quadrantes. O quadrante 
sempre começa com o saldo bancário do começo daquela semana e ter-
mina com o saldo esperado para o fim (o saldo que encontraremos de fato, 
caso nenhum imprevisto aconteça). O primeiro quadrante é equivalente ao 
intervalo de tempo que vai da primeira segunda-feira do mês até a segunda 
segunda-feira do mês. Por convenção, utilizo a segunda-feira como dia base, 
mas você pode escolher o dia mais conveniente, de acordo com sua rotina. 

O que está sendo explicado na imagem a seguir (que representa o qua-
drante 1) é que a primeira semana começa com o saldo descrito no quadradi-
nho do topo. Ao preencher o miolo do quadrante, devemos começar sempre 
pelos gastos fixos, que são bem mais fáceis de organizar. Quais gastos fixos 
acontecerão nessa primeira semana? Podemos consultar nossa fotografia 
para facilitar. Entre essa primeira segunda-feira e a próxima, quais contas 
pagaremos? Aluguel, conta de celular, condomínio, mensalidade da acade-
mia? Coloque cada um desses valores no quadrante, com o sinal negativo 
na frente – afinal, serão débitos que ocorrerão em sua conta. Se você possui 
algum dinheiro a receber nessa semana, coloque também. Pode ser um salá-
rio, um adiantamento de salário, algum pagamento referente a um trabalho 
que você fez. Esse valor entra com sinal positivo – afinal, é um crédito que 
acontecerá na sua conta. 

Com isso, já temos um desenho grosseiro de como será essa semana. Porém, 
não colocamos na conta nem os gastos sazonais nem os variáveis. Parta para 
os sazonais. Existe algum gasto sazonal que, de acordo com sua fotografia, 
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entra nessa semana? Alguma compra de roupa? A parcela do IPVA? O seguro 
do carro? Adicione ao quadrante, com sinal negativo. Em seguida, parta para 
os variáveis. Com esse grupo de gastos, trabalharemos de maneira diferente. 
Seria bem cansativo se preocupar em listar todos os pequenos gastos variáveis 
que acontecem em uma semana, então adotaremos aqui o conceito de variável 
da semana. É um valor, fixo, que agrupa os possíveis gastos variáveis de uma 
semana, sem distinção. Já calculamos esse valor anteriormente no exercício 
da fotografia (veja a página 35). No exemplo utilizado, consideramos R$ 400 
por semana. É o valor que usaremos para gastos com supermercado, gasolina, 
lazer de final de semana, café, pequenas compras, enfim, todos os pequenos 
gastos que tornariam nosso planejamento um inferno caso precisássemos 
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anotar tudo em um caderninho. Com isso, nosso quadrante já contempla os 
fixos, os sazonais e os variáveis, como você vê acima. É razoavelmente seguro 
afirmar que já somos capazes de prever, com chance de acerto bem razoável, 
quanto dinheiro teremos no começo da segunda semana. 

Com o primeiro quadrante feito e a lógica já entendida, fica fácil preen-
cher os outros três. O saldo do final da primeira semana será o saldo do 
começo da segunda. Seguindo a lógica de preenchimento, basta repetir: 
adicione os gastos fixos e as entradas, acrescente depois os gastos sazo-
nais, adicione o variável da semana e calcule o saldo previsto para o final 
daquela semana. Parta para a próxima e repita o processo. Chegaremos a 
algo parecido com a figura a seguir:
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Isso quer dizer que começaremos o mês com o valor inserido no topo do 
quadrante 1 e esperamos fechar o mês com o valor encontrado no rodapé 
do quadrante 4. É provável que o raciocínio tenha ficado bem claro para 
você, uma vez que essa é a maneira como a maioria das pessoas se organiza, 
mesmo sem colocar no papel: lista as contas fixas e tenta organizar o mês 
para que o que sobrou dure todas as semanas. O conceito de variável da 
semana, porém, não é tão usual, e é por isso que dedicaremos mais tempo e 
esforço ao seu entendimento na seção a seguir. 

O dinheiro de papel, o variável da semana 
e a sensação de pobreza ou riqueza

Como vimos, em cada quadrante há um registro bem especial que chama-
mos de variável da semana. É, basicamente, o custo da sua semana, ou seja, 
a quantidade de dinheiro que você precisará despender, em média, para 
viver bem de uma segunda-feira até a outra (sem considerar, é claro, suas 
contas fixas). Esse é um valor bem emblemático e importante, porque foge 
do que estamos acostumados a intuir quando pensamos em planejamento 
financeiro. 

Em vez de anotar cada pequeno gasto e, por consequência, criar um 
planejamento muito complexo, cheio de pequenas notinhas, optaremos 
por empacotar as despesas do dia a dia em um único montante. Dessa 
forma, fica muito mais fácil planejar (criar os quadrantes) e executar (fazer 
com que as previsões desenhadas nos quadrantes de fato se concretizem). 
Esse registro do seu controle tem uma série de peculiaridades, e destrin-
charemos uma a uma a partir de pequenas frases ou questões.

Vou ter que ficar olhando meu extrato para saber quanto já gastei e quanto 
ainda tenho para gastar?

Não. Quer dizer, talvez. Essa é apenas uma das possibilidades. Se você 
optar por pagar tudo no débito, o registro e o controle dessas pequenas 
despesas, de fato, ficarão dependentes de visitas frequentes ao caixa ele-
trônico ou ao internet banking. Já adianto que esse é um método que fre-
quentemente falha, por falta de tempo, disciplina ou ambos. 
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Para simplificar ao máximo o 

processo, fica aqui um conselho de 

coração: saque seu variável sema-

nal. Com o dinheiro na carteira, fica 

absurdamente mais fácil fazer esse 

controle. Talvez isso seja algo novo 

para você, então eu sugiro que faça 

o teste. Experimente a sensação de 

ter pleno controle do seu extrato 

bancário sem precisar acessá-lo a 

cada um ou dois dias. Na segunda-

-feira, dia em que começará um novo 

quadrante, saque o valor estipulado 

na sua fotografia e utilize-o para os gastos que você intitulou anterior-

mente como variáveis. Sempre que abrir a carteira, você dará uma olhada 

em quanto ainda tem, mesmo que de maneira inconsciente. Fica muito mais 

fácil controlar. Você se beneficiará, também, do fato de que temos mais 

dificuldade de gastar dinheiro em espécie. Aliás, esse é outro teste interes-

sante: na próxima compra que for realizar (um tênis, um corte de cabelo, 

um livro mais caro, enfim, qualquer item), experimente sacar e pagar em 

dinheiro. É bem provável que você sofra um bocado tirando cada uma das 

notas da carteira. Essa é uma agonia que não surge quando pagamos com 

cartão de crédito.

E se faltar dinheiro no final da semana?

Se faltar dinheiro, saque mais. A ideia aqui não é levar uma vida de pri-

vações. Se, por alguma razão, você gastar mais do que havia planejado, 

faça um novo saque e siga a vida. Não é uma grande questão, nem quer 

dizer que o valor que você escolheu ter como base está errado. No entanto, 

se faltar toda semana, vale a pena repensar o valor sacado, levando em 

consideração dois fatores. O primeiro é se o planejamento comporta um 

valor maior. Se sim, ótimo. O segundo é se você, de fato, gostaria de empre-

gar um valor maior para essa categoria de gastos.

Experimente a 
sensação de ter 
pleno controle 
do seu extrato 
bancário sem 
precisar acessá-lo 
a cada um ou 
dois dias. 
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E se sobrar dinheiro no final da semana?
Talvez você se sinta tentado a colocar o dinheiro de volta no banco. Não 

é a melhor estratégia. Se sobrar dinheiro, minha sugestão é que você o 
utilize. Gaste com um supérfluo, com um pequeno luxo, com algo que você 
geralmente não se permite. Vá a seu restaurante preferido, compre alguma 
peça de roupa, se presenteie de alguma forma. É uma recompensa simbó-
lica por ter cumprido um acordo que você fez consigo mesmo, lá no começo 
do processo de planejamento. Não saque a menos na semana seguinte.

Não seria melhor sacar mais nas semanas em que sei que gastarei mais e 
menos nas semanas que sei que serão mais tranquilas?

Não. No geral, nós nos damos muito bem com a regularidade. É bem impor-
tante sacar sempre o mesmo valor. Com o tempo, vamos adaptando nossa 
semana, de modo que nossa rotina passe a caber no valor que estipulamos. 
O processo se torna automático muito rapidamente, vira hábito. Passamos 
a entender quanto custa uma semana confortável. Não vale a pena adicio-
narmos mais essa decisão ao processo de planejamento (“quanto será que 
essa semana vai custar?”). Vamos nos 
esforçar para reduzir os pontos de 
tensão, para que o próprio ato de se 
planejar não seja um grande esforço. 
O planejamento tem de ser fácil. 

Preciso comprar um presente para 
alguém esta semana, devo usar meu 
variável para isso?

Não. A ideia do variável da se-
mana não é cobrir imprevistos. Ele 
é um valor reservado para os gastos da nossa rotina, especificados lá na 
fotografia. Vamos abordar os imprevistos no Capítulo 5.

Está tudo muito confuso porque meus gastos estão todos no cartão de cré-
dito. Como faço para incluí-los?

Vamos falar sobre o cartão de crédito nos próximos capítulos, mas, por 
ora, adicione a próxima fatura (o valor cheio!) como um gasto no quadrante 
e, se possível, comece a migrar para o dinheiro de papel. Ficará muito mais 
fácil controlar. Veja um exemplo na figura a seguir.

Todo mês aparece algum gasto 

imprevisto, especialmente na vida de 

quem mora sozinho. A Lorena, que 

está encarando a missão de gerir 

uma casa há pouco tempo, ficou  

bem incomodada com isso.  

A história dela aparece na página 110.
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Comece a qualquer momento

Não se preocupe em esperar o próximo mês para colocar seu planeja-
mento em prática. Sei que é bem tentador deixar para começar no dia 1o, 
mas é perigoso esperar até lá. Não sabemos como seu eu do futuro se com-
portará, e delegar tarefas a ele é bobeira. Daqui a uma ou duas semanas 
talvez você já tenha outras prioridades, talvez já tenha deixado este livro 
em algum canto ou colocado ele de volta na estante. É perfeitamente pos-
sível começar na segunda ou na terceira semana do mês. Aliás, essa é uma 
das belezas do esquema dos quadrantes: é muito fácil começar e recome-
çar. Leve em conta aquela regra suprema que nos guia quando estamos em 
busca de um novo hábito: inicie na próxima segunda-feira. E use o tempo 
até lá para refinar todos os dados que você já levantou. Ficaria algo como 
o exemplo da figura a seguir (página 58). 

O método é bem simples, e por conta disso talvez você pense que só fun-
ciona em cenários igualmente simples, sem muitas variáveis. Não é verdade. 
Se você tem uma vida financeira complexa, com muitos cenários e poréns, 
ainda assim pode organizá-la de maneira tranquila. O maior problema é, de 
fato, começar. A confusão geralmente parece maior do que é. 

Os quadrantes serão a base do nosso planejamento. Recorreremos a eles 
sempre que quisermos saber se um novo gasto cabe no orçamento, se está 
sobrando dinheiro, se está faltando dinheiro ou quanto teremos no fim de 
determinado mês. É importante ganharmos intimidade com o método. Apesar 
de aparentemente simples, é possível extrair dele bastante informação.

No exemplo ao lado, podemos concluir que nosso personagem está 
gastando mais do que ganha, apesar de ter terminado o mês com algum 
dinheiro. Não é preciso fazer a soma, é só comparar o começo e o fim do 
mês. Se terminou com menos do que começou, é fato que está gastando 
mais do que ganha. Se terminou com mais do que começou, é porque está 
gastando menos do que ganha. Com o agrupamento dos gastos variáveis 
em um único registro semanal (o variável da semana), é provável que seus 
quadrantes tenham poucos registros, algo entre 15 e 20 entradas. Essa é 
uma boa observação. Tenha como meta reduzir a quantidade de entradas 
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nos seus quadrantes e, consequentemente, no seu extrato bancário. Dá 
menos preguiça de olhar; quanto mais simples, melhor. Você pode fazer 
isso agrupando despesas semelhantes. Se você gasta R$ 50 por semana 
com transporte, por exemplo, esses gastos podem ser agrupados em um 
único gasto, de R$ 200, a ser realizado no início do mês. Você pode separar 
esse dinheiro em um envelope (e tratá-lo à parte) ou “carregar seu cartão” 
para um período mais longo, caso a cidade onde você mora conte com um 
sistema eletrônico para o pagamento das passagens.

Dê uma boa olhada no saldo do fim do mês e analise, sem muito cari-
nho, se terminar o mês com esse valor é aceitável ou não para você. Se sim, 
ótimo. Se não, prepare-se para promover outras mudanças. 

Com o planejamento do primeiro mês feito, será fácil manter o processo 
nos próximos. A base já está pronta, basta replicar, tomando o cuidado de 
adicionar as peculiaridades do mês seguinte. É possível que haja algum 
gasto sazonal que não existia no primeiro mês, por exemplo. Mantenha 
o variável da semana igual, a não ser que perceba que está errando (para 
cima ou para baixo) com muita frequência. Seja paciente com você mesmo. 
Vale relembrar: resista à tentação de modificar um monte de coisas logo 
de cara. Acostume-se, em primeiro lugar, ao jeito de monitorar e acompa-
nhar sua vida financeira. Quanto mais natural for olhar para esse pedaço 
de papel, mais fácil será incluir modificações e, mais importante do que 
isso, mais fácil será fazer com que nosso dia a dia reflita as modificações 
que desenhamos no papel.

Se você se sente seguro com o que já desenhou, faça o mesmo para os 
próximos três meses, prevendo os gastos que terá. Caso você não tenha 
grande previsibilidade a respeito dos seus números, não há problema, tra-
balhe com estimativas. Você irá refiná-las semanalmente. Lembre-se sem-
pre de que o saldo do começo do mês seguinte é igual ao saldo do final 
deste mês. É dessa forma que os quadrantes se conectam. Neste ponto, 
com os quadrantes prontos dos quatro primeiros meses e o raciocínio 
incorporado, talvez você queira transformá-los em uma planilha simples, 
para facilitar os cálculos. A utilização do papel é excelente para fins didáti-
cos, mas se mostra pouco prática quando você começa a rabiscar pequenas 
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modificações. Uma alteração em uma semana acarretará rasuras em todos 
os quadrantes dali em diante. Não há problemas em criar a planilha, mas a 
sugestão se mantém: faça do zero, mantenha tudo extremamente simples, 
sem gráficos, sem letras miúdas, sem fórmulas complexas. Lembre-se de 
que estamos adotando a planilha eletrônica simplesmente para não pre-
cisarmos rasurar o papel a cada pequeno novo registro que, porventura, 
precise ser incluído. Talvez você acabe criando algo parecido com isto:
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Sobre incorporar inteligência financeira em nossa vida

Depois da empolgação da fase de planejamento, entramos em uma etapa 
longa e, por vezes, frustrante: a vida real. Para que esse processo se torne 
menos dolorido, é importante termos bastante clareza do esforço que será 
despendido para colocar tudo em prática. Enquanto você está lendo este 
livro, é provável que seu foco esteja direcionado para a questão financeira 
da sua vida, mas o livro em breve termina e você retoma seu ritmo normal. 

Eu vou precisar ficar alimentando planilha e contando moeda todo dia?
Sejamos objetivos aqui: não. Você precisará, sim, separar pequenas jane-

las de tempo para pensar em dinheiro. Em um bom dia, sem interrupções e 
distrações, você levará, no máximo, duas horas para fazer os dois principais 
exercícios deste livro (a fotografia e os quadrantes). Eles são a base do pla-
nejamento. Isso posto, entram a manutenção e as possíveis refações, já que 
é bem provável que você perceba que errou um bocado na hora de estimar 
os números pela primeira vez (não se preocupe, é muito comum). 

Sobre a manutenção, se deixarmos para olhar só quando estivermos 
com vontade ou quando tivermos um tempinho sobrando, é provável que 
a missão obtenha pouquíssimo sucesso. Quanto mais regular, melhor. Se 
você entendeu bem o que foi explicado nos capítulos anteriores, perceberá 
que não precisa abrir seu extrato todo dia nem separar um dia de penitên-
cia, no final do mês, para fazer a contabilidade e fechar o caixa. Com tudo 
organizado, você precisará de 20 minutos por semana. Se você é um dos 
poucos felizardos que dormem oito 
horas por dia, isso significa que sua 
“semana acordado” possui 112 horas, 
logo, 20 minutos são 1/336 (um tre-
zentos e trinta e seis avos) do seu 
tempo disponível. Preço justíssimo 
a pagar, na minha opinião. A gente 
reserva um tempo para pensar em 
dinheiro, para não precisar pensar 
em dinheiro o tempo todo. 

A gente reserva 
um tempo para 
pensar em dinheiro, 
para não precisar 
pensar em dinheiro 
o tempo todo
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Se você conseguir deixar um espaço fixo reservado na agenda, melhor. 
Vai ser difícil encaixar esses 20 minutos de maneira casual e aleatória. 
Marque o horário e comprometa-se com ele. Com o tempo, isso se torna 
algo automático, que independe do seu humor. Ouvi de um cliente que o 
processo de sentar para bater as contas virou algo parecido com escovar 
os dentes. Não importa quão exausto você esteja, a chance de deixar de 
escovar os dentes é bem pequena (eu espero). Dá para fazer o mesmo com 
o planejamento financeiro. 

Crie um pequeno ritual:

 » Pegue sua folha de papel (ou sua planilha), abra seu extrato, confira se 
tudo ocorreu de acordo com o que você havia previsto.

 » Corrija possíveis erros que aconteceram na semana que passou.

 » Se você utiliza cartão de crédito, puxe a fatura parcial e atualize seu 
planejamento com base nesse valor.

 » Dê uma boa olhada no planejamento para as semanas seguintes. Nossa 
capacidade de prever a semana seguinte é muito maior do que nossa ca   -
pa   cidade de prever datas distantes, por isso a necessidade da revisão. 
Qual será o saldo no começo de cada uma das semanas, deste mês e do 
próximo? Estão todos coerentes? Se não estiverem, agora é a hora de 
corrigi-los.

 » Se você possui um investimento, e se lhe agrada a ideia de acompanhá-lo 
de perto, faça-o. Aproveite para entrar no site do banco ou da correto-
 ra de valores, veja qual a rentabilidade dos últimos meses, dê uma olhada 
no seu saldo. Esses dados são importantes, embora não sejam registra-
dos em seus quadrantes. Se para você isso não faz tanto sentido, não há 
problema, acompanhe de maneira mais espaçada. 

Além do processo de revisar o planejamento já feito, existem outras 
pequenas tarefas financeiras, como o saque do variável da semana. Não 
é uma regra, obviamente, mas percebo que costuma funcionar melhor se 
ambos forem feitos sempre no mesmo dia da semana, de preferência na 
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segunda-feira, dia oficial de recomeço. Se deixarmos para fazer quando 
der, há grandes chances de relegarmos a atividade e cairmos num modo 
bastante nocivo de operação, apressado, tentando equilibrar pratos e 
atender urgências. É uma cadeia: a pessoa não atualiza o planejamento 
financeiro numa semana, não saca o variável, fica frustrada, não quer mais 
olhar para isso, vai tocando do jeito que dá, não conduz a rotina do jeito 
que queria e, então, na semana seguinte vai precisar de esforço redobrado 
para colocar tudo de volta no prumo. 

Existem hábitos que servem de gatilho para muita coisa boa. Alguns exem-
plos: por conta do costume de olhar para o dinheiro guardado toda a semana, 
pode ser que nos lembremos de não 
perder nossos objetivos de vista. Por 
conta de lembrar que o valor esti-
mado para uma semana é X, pode 
ser que nos lembremos de que tem, 
ali, um valor reservado para lazer, 
que talvez não esteja sendo utilizado 
(você pode pensar: “gosto tanto de ir 
ao cinema, não sei por que tenho ido tão pouco”, ou algo do tipo).

 É viável adicionarmos, nesse mesmo balaio, atividades que têm relação 
indireta com nossa vida financeira, como ir ao mercado, ao açougue ou à 
feira. Sempre escuto de clientes que uma parte grande do salário é gasta 
em restaurantes ruins, frequentados com pressa, que servem uma comida 
bem meia-boca (“o brócolis e o frango têm o mesmo gosto, meu Deus”), e 
que olhar para os R$ 300 ou R$ 400 reservados mensalmente para o mer-
cado os ajuda a não esquecer que se comprometeram a comer mais em 
casa, a cozinhar mais.

Se acho que minha vida financeira está equilibrada, por que eu deveria “per-
der meu tempo” fazendo um planejamento e acompanhando meus gastos? Já 
está tudo aqui na minha cabeça, e tem funcionado bem.

É importante definirmos o que é estar com a vida financeira equili-
brada. Para alguns, é simplesmente ter alguma sobra todos os meses. Para 
outros, é sentir que o dinheiro está apoiando algo além da manutenção 

Utilizar o planejamento como 

ferramenta de reflexão é 

fundamental. O Vinicius (página 100) 

tem essa preocupação bem clara. 

Ele sempre se preocupa em viver 

simples, para depender de pouco.
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da rotina que você possui hoje. A vida é muito ampla e cheia de possibi-
lidades; considerar apenas seu fluxo mensal como métrica de sucesso é 
algo muito restrito. Provavelmente existem projetos em que você acredita, 
causas maiores pelas quais gostaria de batalhar. Quem você apoia? Quais 
rodas você ajuda a girar? 

De todo modo, para além desse olhar mais altruísta, pensar em dinheiro 
não é só pensar em dinheiro. O planejamento é uma ferramenta através da 
qual podemos reavaliar nossa vida e nossas prioridades. Não se trata do 
planejamento financeiro em si. Ele não se justifica sozinho. Se para você 
se alimentar bem é importante, reflita se o seu dinheiro está sendo utili-
zado para esse fim. Se você preza por uma rotina menos atribulada, reflita 
se está construindo sua vida financeira de modo que seja natural ganhar 
autonomia no futuro. Essas questões são mais importantes que o simples 
“sobra ou não sobra no fim do mês”. 

A gente tem que tomar cuidado, também, para não cultivar uma visão 
ingênua de que dinheiro serve só para pagar as contas. Existem utilizações 
mais elaboradas. Por exemplo, o dinheiro pode comprar o direito de fazer 
escolhas. Hoje você pode estar feliz com seu trabalho. Daqui a cinco anos, é 
possível que não esteja. Sem dinheiro, você se perceberá obrigado a seguir 
empregando seu tempo em algo que não o satisfaz, para, simplesmente, 
manter o padrão que possui hoje. Com dinheiro, é bem possível que você 
se movimente com maior facilidade. 

Se para você a maternidade ou a paternidade mais presente é um 
desejo, sem dinheiro você será capaz de usufruir dela, em sua plenitude, 
por 150 dias, se você for mulher, e por cinco dias, se você for homem. Em 
seguida precisará retornar ao batente. Com dinheiro você retoma, com 
maior facilidade, o direito de usufruir dessa experiência por muito mais 
tempo. O mesmo raciocínio vale para experiências ligadas a cultura e via-
gens, por exemplo. 

Precisamos considerar, também, que a impermanência bate com bastante 
força na vida de todos. Um por um, sem exceção alguma. Bate um vento e 
muda tudo, e às vezes a gente nem vê de onde vem o tapa. Consciência 
financeira ajuda um bocado nessa hora. Dá para utilizar o dinheiro para pro-
teger o que prezamos – e aqui me refiro a coisas, projetos e pessoas.
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De onde vem o resultado que esperamos?

Uma amiga nutricionista me contou como o exercício da sua profissão às 
vezes pode ser frustrante. “Eu apostaria que mais da metade dos meus 
pacientes não segue a dieta que eu monto por mais de três meses. Bem mais 
da metade, talvez. Isso é bem triste.” Perguntei, então, por que ela seguia tão 
apaixonada pela área, e ela me explicou que dá um jeito de enfatizar os pon-
tos-chave, ou seja, a parte responsável por impulsionar o resultado.

Na prática, ela entrega a dieta detalhada, refeição por refeição, já 
sabendo que é muitíssimo provável que o plano seja deixado de lado e que 
não há um grande problema nisso, desde que o paciente absorva alguns 
poucos hábitos capazes de levá-lo a uma vida mais saudável. “Não vejo 
problemas se ele deixar de medir as porções milimetricamente, todos os 
dias, ou se ele jogar o papelzinho da dieta fora. Tem coisas mais importan-
tes e impactantes que eu posso ensinar, e, se pelo menos algumas dessas 
coisas o paciente conseguir incorporar na rotina, meu trabalho foi bem-
-sucedido.” Pedi alguns exemplos, e ela me deu um monte deles: beber 
água constantemente, entender que arroz e feijão não são os únicos grãos 
que existem no Brasil, reduzir a quantidade de carboidratos consumidos 
à noite, encaixar pelo menos um lanchinho à tarde, não pular o café da 
manhã, cozinhar com menos sal, comer mais em casa e menos em restau-
rantes, maneirar no açúcar.

Aquela conversa me impactou bastante, e, desde então, vejo isso acon-
tecendo na prática durante o exercício da minha própria profissão. Às 
vezes, a planilha – ou a folha de papel, ou qualquer outra ferramenta de 
planejamento financeiro – é deixada de lado por algum tempo, e tudo bem, 
desde que a gente tenha conseguido tirar proveito de todo o processo de 
criação e manutenção. O exercício de criar e manter o planejamento finan-
ceiro é muito importante e rico, mas mais importante que isso é saber, por 
exemplo, quanto custa uma semana da nossa vida, mesmo que de forma 
aproximada. Ter um controle semanal é ótimo, é claro, mas ganhar sensibi-
lidade e traquejo para interpretar os números é que é essencial. “Hummm... 
não sei quanto dinheiro eu tenho em cada começo de semana, mas já sei 
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que, se chegou o dia 15 e tenho me   -
nos que R$ 2.000 na conta, é sinal 
de que preciso dar uma segurada, 
caso contrário vou me complicar 
no fim do mês.” 

São pequenas inteligências, mui      -
tas vezes sutis, capazes de manter 
nossa vida financeira saudável. Acho 
maravilhoso quando recebo uma 
men    sagem de algum cliente antigo 
dizendo que segue utilizando até 
hoje o método que desenvolvemos 
juntos, mas fico igualmente feliz 
quando vem alguém e me fala “olha, 
eu não uso o método dos quadran-
tes que você divulga por aí, mas 
por sua culpa eu dou uma olhada 

no extrato do cartão de crédito toda segunda-feira, e isso tem me ajudado 
demais” ou “depois que a gente parou com a consultoria eu larguei a plani-
lha, mas reduzir o limite do cartão e agendar as transferências foram atitu-
des que funcionaram muito bem para mim”.

A verdade é que é muito difícil mudar, em algumas semanas, hábitos 
que levamos a vida toda para construir. É um processo longo. Além dessa 
questão dos hábitos, entra em jogo o que a comunidade científica costuma 
chamar de pirâmide da aprendizagem, um estudo elaborado na década de 
1960 pelo National Training Laboratories (NTL), nos Estados Unidos. A teo-
ria da pirâmide foi bastante contestada nos últimos dez anos (você pode 
encontrar a teoria completa e as respectivas contestações através de uma 
busca rápida no Google), mas me sinto confortável em citá-la por aqui com 
as devidas ressalvas. O estudo pondera, percentualmente, a quantidade de 
conteúdo que absorvemos de acordo com o método de aprendizagem: 

O exercício de 
criar e manter 
o planejamento 
financeiro é muito 
importante e rico, 
mas mais importante 
que isso é saber, por 
exemplo, quanto 
custa uma semana 
da nossa vida
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Na grande maioria das situações, somos expostos à educação finan-
ceira de maneira bem superficial, lendo um livro ou assistindo a uma pales-
tra. É natural, então, que nossa absorção seja bem baixa. É por isso que os 
exercícios interativos que cito no decorrer do livro são tão importantes: 
eles nos colocam em uma posição diferente, de quem apresenta e explica 
algo a alguém. 

Fonte: National Training Laboratories, Bethel, Maine. 
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