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14.
Duas práticas rápidas 

para repensar sua 
vida financeira

Precifique seus sonhos

Nas primeiras vezes em que sentei para colocar preço nas coisas que gos-

taria de fazer (um curso, uma viagem, um filho...), achei que seria dolorido 

demais porque perceberia que minhas movimentações na vida dependem 

de muito dinheiro. Achei que rapidamente me daria conta de que precisa-

ria pensar em outros objetivos, outras vontades, já que essas, ruminadas 

há tempos, seriam caras demais. De fato, essa é uma prática que, por vezes, 

se mostra desconfortável, mas o 

motivo do desconforto é outro. 

Colocar preço nos nossos sonhos 

é desconfortável porque, no geral, 

percebemos que é tudo muito mais 

realizável do que achamos que seria. 

A questão financeira, que antes era 

uma desculpa muito válida, passa a 

não valer, não conseguimos mais nos esconder atrás de discursos como: 

“não viajo porque é muito caro”, “não mudo de emprego porque não conse-

guiria me sustentar até achar outro”, “não saio da casa dos meus pais porque 

não consigo bancar um aluguel sozinho”, “não estudo tal coisa porque não 

consigo pagar o curso”, “não me visto melhor porque roupa custa caro”. São 

grandes as chances de essas justificativas todas não funcionarem mais. 

O planejamento bem-feito é 

aquele que, de alguma forma, 

contempla nossos sonhos. 

Expliquei como incluí-los em nossa 

vida financeira na página 74.
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Não tenha medo de escolher projetos grandes, de visualizar grandes 
mudanças, mas, na hora de colocar a coisa no papel, quebre em etapas. 
Exemplo: trocar o guarda-roupa todo é algo trabalhoso, mas trocar cinco 
peças maltrapilhas por cinco peças novas ou planejar a compra de uma 
peça por mês já são movimentos mais planejáveis e factíveis. Além disso, 
não breque todo o processo por conta de burocracia. Se, para determi-
nado plano, você não tiver todos os dados de que necessita com exatidão, 
trabalhe com estimativas. Se possível, convide um amigo para rabiscar os 
planos junto com você. É impressionante como o olhar não enviesado de 
alguém pode ajudar.

O passo a passo, para facilitar: 

1. Escolha um sonho.
2. Desdobre em etapas pequenas e mensuráveis.
3. Precifique, etapa por etapa, sem se preocupar se caberá no bolso ou não.
4. Some.
5. Refine cada um dos valores, buscando possibilidades. Não descarte 

soluções que, num primeiro olhar, pareçam absurdas. Se for uma via-
gem, quais as hospedagens possíveis? Quais itinerários? Se for a quita-
ção de uma dívida, quais as possibilidades de parcelamento? Com quem 
negociar? De onde levantar dinheiro? Se for a reforma de um aparta-
mento, quem contratar? Qual o prazo? Qual o material?

6. Se você se sentir confortável, compartilhe seu plano com os amigos. 
Deixe mais gente sonhar junto com você.

7. Incentive seus amigos a fazer o mesmo. Quais recursos as outras pes-
soas utilizaram na hora de precificar os sonhos delas? Para quais pontos 
elas atentaram? Como utilizar a experiência dos outros para melhorar a 
sua prática?

Nossa motivação para correr atrás dos valores e dos detalhes oscila. Os 
primeiros passos são doloridos, como em qualquer processo. Mas, conforme 
notamos que a realização é viável, é comum nos sentirmos mais animados. 
Muitas vezes dá preguiça. Isso não quer dizer que aquele sonho ou projeto 
não seja importante. Aquela história de “se fosse realmente importante, eu 

dinheirosemmedo_MIOLO_P4.indd   185 27/07/17   17:01



186 DINHEIRO SEM MEDO

me sentiria automaticamente muito 
motivado” é balela. Quanto mais es-
tressamos os números, mais perce-
bemos quais pontos do sonho são 
realmente importantes. Percebemos 
que não nos dói tanto abrir mão de 
algumas coisas, e que outras, porém, 
são fundamentais.

Talvez você perceba que não tem 
nenhum sonho eminente. Não há 
problema algum nisso. Alegre-se co  -

nhecendo o sonho dos outros. É bem comum que nossas vontades e de-
sejos surjam nesse processo. Não se preocupe em utilizar ferramentas 
complexas, aplicativos, planilhas, nada disso. Comece no papel mesmo, na 
folha sulfite. Quanto menos empecilho, melhor.

Explique sua vida financeira para alguém  
em um minuto

Grande parte de tudo o que vimos até aqui poderia ser resumido em duas 
palavras: simplicidade e clareza. Quanto mais simples e clara for nossa 
vida financeira, maiores as chances de conseguirmos mantê-la saudável. 
Dá para manter as coisas nos eixos de maneira complexa, utilizando ferra-
mentas robustas e de difícil manutenção? Dá, mas são altíssimas as chan-
ces de, em um momento de exaustão, chutarmos o balde. Como vimos, a 
ideia é que os pequenos processos nos ajudem, e não que sejam fonte de 
desânimo, como se cuidar do dinheiro fosse mais uma obrigação em meio 
a tantas outras.

A prática de explicar sua vida financeira a alguém em um minuto pode 
ser interpretada de muitas formas. Para quem fala, é um exercício exce-
lente para medir o conhecimento sobre a própria vida financeira e, além 
disso, validar se a maneira como as coisas foram estruturadas é simples o 
suficiente. Acredite, por mais que você entenda tudo sobre seus números, 

Não se preocupe em 
utilizar ferramentas 
complexas e 
aplicativos. Para 
a maiorias dos 
casos, papel e 
caneta bastam
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se eles forem complexos, cheios de camadas, com três contas-correntes, 
dois cartões de crédito, empréstimos consignados e cheques caindo de 
maneira inesperada, dificilmente você conseguirá explicar de maneira 
minimamente satisfatória em tão pouco tempo. Se ela for realmente sim-
ples, mas você não tiver se debruçado sobre os números, chegaremos ao 
mesmo resultado: será inviável contar para alguém como tudo funciona, 
pois você provavelmente não saberia por onde começar. 

Ao falar sobre aquele emaranhado de coisas em voz alta, parece que 
nos forçamos a repensar item por item. Falamos um pouco sobre essa 
revisão geral de gastos no início do Capítulo 4. É uma maneira realmente 
interessante de ganhar domínio e evitar que o processo entre no piloto 
automático e vire um monte de números anotados em um papel, que não 
rendem nenhum insight e, no fim do dia, não servem para nada. 

Para quem escuta, a oportunidade é preciosa. Tente não esboçar reações, 
mesmo que sutis. Entenda que aquele é, pura e simplesmente, o momento de 
o outro falar. O outro não está querendo conselho, dica ou solidariedade. Ele 
só quer ser escutado. Muitas vezes a tentação é grande. O outro fala: “Todo 
mês eu consigo separar uma grana!”, e a gente sorri. O outro fala: “Todo mês 
entro R$ 500 no cheque especial”, e a gente faz uma cara de pena. Evite isso. 
Depois que o discurso for encerrado, é mais do que válido trocar percepções, 
mas, durante esse um minutinho, tudo o que você precisa fazer é realmente 
escutar. Controle os automatismos e a vontade de interromper. Se surgir um 
silêncio constrangedor, deixe ele lá, não há problema algum. Se a outra pes-
soa gaguejar, tudo bem também.

Busque sempre novos ouvintes. Note como seu discurso muda, como a 
vergonha some, como você se sente mais à vontade para abrir os trechos 
doloridos. Perceba que, em alguns dias, você está mais solto, mais disposto 
a falar, e em outros parece que as coisas simplesmente não fluem. Respeite 
esses momentos todos. Sempre que possível, repita o exercício. Quanto 
mais praticamos, mais fácil fica.
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