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RESUMO 

CORDEIRO, Elizangela Aparecida. Planejamento Financeiro Pessoal. 

Esta monografia tern por objetivo apresentar o tema Financ;:as Pessoais, 
demonstrando a necessidade e importancia da administrac;:ao financeira pessoal. A 
monografia apresenta os conceitos relacionados a economia, finanyas, finanyas pessoais 
e outros assuntos que envolvem o tema, bem como demonstra a necessidade de controle 
financeiro pessoal. 0 ser humano tern dificuldade em controlar de maneira eficaz suas 
finan<;as, principalmente por razoes de influencia cultural: como nao dispunham de 
refrigeradores, nossos antepassados consumiam tudo o que ca<;avam. A possibilidade da 
falta de comida no outro dia fazia com que se alimentassem o maximo possivel para 
manter reservas de energia. Alem disso, atualmente, o homem e fortemente influenciado 
pelos meios de comunicac;ao, pelas facilidades de obten<;ao de credito e acesso aos bens 
de consume, comprando · mais do que real mente necessita, gerando dificuldades de 
controle financeiro. Portanto, a finalidade principal deste trabalho e contribuir para que as 
pessoas se conscientizem da necessidade e importancia de urn planejamento financeiro 
com o objetivo de orientar na administra<;ao eficaz do dinheiro. 

Palavras chaves: Planejamento financeiro, Finangas pessoais, 

Facilidades de cn§dito, Controle financeiro e Or<;amento. 
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1. INTRODUCAO 

A presente monografia visa apresentar um tema da area de Economia: 

Financ;as Pessoais. Muitas pessoas dotadas de desejos e necessidade de 

satisfaze-los nao tern consciencia da importancia de um planejamento financeiro 

adequado, com a agravante de que a mfdia induz ao consumo excessivo e o 

comercio facilita as condic;oes para esse consumo. A constante evoluc;ao da 

tecnologia contribui tanto para a facilidade do credito, como para despertar o 

desejo ainda maior de consumo, visto a praticidade, conforto e status almejado 

pelas pessoas. A ausencia de um planejamento financeiro provoca uma 

desestabilizac;ao em varios aspectos relacionados ao comportamento humano. 

Um descontrole financeiro pode acarretar estresse, conflitos familiares, desgaste 

emocional, alterac;ao no desempenho profissional, entre outros problemas. 

Aspectos como o carater, a moral e a confiabilidade estao sendo cada vez 

menos valorizados. Atualmente, muitas pessoas estao deixando se levar pelo 

desejo de consumo e nao dando o devido valor a reputac;ao pessoal, deixando de 

cumprir com obrigac;oes financeiras assumidas, contribuindo desta forma para o 

crescimento do nfvel de inadimpl€mcia, elevando, em conseqOencia, o custo dos 

emprestimos e financiamentos a medio e Iongo prazo. 

Este trabalho esta desenvolvido de forma a apresentar caminhos e tecnicas 

para auxiliar as pessoas na administrac;ao eficaz do seu dinheiro, demonstrando a 

importancia e as principais vantagens dos investimentos a serem realizados 

adequadamente, e os principais problemas enfrentados em func;ao de uma vida 

financeira mal sucedida. 
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1.1 Objeto de Estudo 

Financ;as pessoais. 

1.2 Contexto 

Pessoas interessadas em bem administrar suas financ;as. 

1.3 Problema de Pesquisa 

Como administrar seu dinheiro de maneira eficaz? 

1.4 Ponto de vista a defender 

Demonstrar que por meio do mapeamento das fontes e os montantes de 

recursos, em confronto com os gastos, sera possivel administrar as financ;as de 

maneira produtiva e eficaz. 

1.5 Metodologia 

0 desenvolvimento do trabalho sera realizado atraves de pesquisa 

bibliografica em livros especificos e informac;oes adicionais em sites da 

INTERNET. 

1.6 Justificativa 

Cuidar do orc;amento familiar pode ser o primeiro passo para conseguir 

ampliac;ao da poupanc;a e dos investimentos. Dentre os diversos problemas que 

incomodam o cidadao, com certeza, estao aqueles relacionados a situac;ao 

economica e financeira. Uma crise financeira pessoal e um serio problema para 

qualquer pessoa: depressao, ansiedade, baixa auto-estima e enfraquecimento da 

saude sao alguns dos efeitos de uma crise financeira pessoal. 
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Um planejamento financeiro orienta as pessoas quanto a correta 

administra<;ao de seus recursos, ajudando a evitar problemas pessoais e 

contribuindo para o crescimento da economia do pals. 

1.7 Objetivo geral 

Oferecer subsfdios para que as pessoas possam evitar problemas 

financeiros e melhor administrar seus recursos. 

1.8 Objetivos especificos 

• Conceituar finan<;as pessoais e or<;amento domestico, dentre 

outros termos relacionados ao assunto; 

• ldentificar as melhores praticas adotadas para manter uma 

situa<;ao financeira confortavel; 

• Apresentar as vantagens e os beneffcios de um or<;amento 

domestico; 

• Alertar sobre possfveis surpresas por fatos previsfveis; 

• Demonstrar a necessidade de criar um plano de contingencia para 

lidar com situa<;oes realmente imprevisfveis. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Economia 

Troster e Moch6n (1994, p. 5) descrevem: 

A economia estuda a forma na qual os indivfduos e a sociedade fazem suas 

escolhas e decisoes, para que os recursos disponiveis, sempre escassos, possam 

contribuir da melhorforma para satisfazer as necessidades individuais e coletivas 

da sociedade. (..) De forma intuit iva, pode-se dizer que a economia se preocupa 

com a forma que os indivfduos "economizam" seus recursos, isto e, de como 

empregam sua renda de forma cuidadosa e sabia, de modo a obter o maior 

aproveitamento passive!. Do ponto de vista da sociedade, em seu conjunto, a 

economia trata de como os indivfduos alcanr;am o nivel de _bem-estar material 

mais alto passive! a partir dos recursos disponfveis. A economia somente se 

preocupa com as necessidades que sao satisfeitas par bens econ6micos, ou seja, 

por elementos natura is escassos ou par produtos elaborados pelo homem. 

A economia retrata as questOes relacionadas a satisfa9ao de necessidades 

e desejos das pessoas e da sociedade, e de tudo o que o ser humano possa 

escolher. 

Observa-se que a forma como as pessoas utilizam seus recursos tern 

grande influencia na economia do pais. 
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2.2 Finanyas 

Sandroni (2000 p.122) define financ;as: 

Area da economia que engloba os ramos de atividade e os processos relacionados 

com a gestao dos recursos publicos privados, o dinheiro, o credito, titulos, ar;oes 

e obrigar;oes pertencentes ao Estado, as empresas e aos individuos. Refere-se ao 

sistema financeiro, que engloba os estabelecimentos financeiros e seus agentes: 

hancos centrais, hancos comerciais, bancos de desenvolvimento, de 

investimentos, de instituir;oes nao hancarias, de credito, como, por exemplo, as 

associm;oes de poupanr;a e emprestimo, instituir;oes cooperativas, sociedades de 

investimentos, casas e agentes de cambia, balsas de valores, corretoras e agentes 

intermediarios na colocar;ao de val ores. 

Constata-se na definic;ao apresentada que financ;as e uma area bastante 

ampla, envolvendo diversos setores da economia, tanto das areas publicas como 

privadas. Diante disso, fica evidente a importancia de financ;as para a economia 

global e principalmente como as financ;as pessoais refletem nessa economia. 

Schenini (2004, p.11) faz o seguinte comentario sobre financ;as: 

Para quem nao e um especialista nesse mercado, as vezes e urn pouco dificil 

saber exatamente o que significa o termo "finanr;as ". Na realidade, no nosso dia

a-dia, quando lidamos com dinheiro ou produtos, de certa maneira estamos 

trabalhando com "finanr;as ". Como na nossa vida produtiva, sejamos 

trahalhadores, estudantes ou donas-de-casa, nao podemos deixar de tratar com 

dinheiro e produtos, aprender urn pouco sabre finanr;as certamente vai nos ajudar 

a entender e manejar melhor aquila que possuimos ou desejamos possuir. 
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As pessoas, mesmo sem se dar conta, estao envolvidas diariamente com 

financ;as, ao utilizar dinheiro para adquirir ou vender algum produto, para fazer 

algum investimento ou resgate, para fazer o pagamento de alguma compra a 

prazo. 

2.3 lnfluencia Cultural 

Segundo HALFELD (2001, p.5), dentre outros motivos, as pessoas tem 

dificuldade em poupar em func;ao de heranc;a cultural de nossos antepassados: 

Ha poucas pesquisas sabre o assunto. Creio que n6s, seres humanos, temos, 

natura/mente, uma grande dificuldade em poupar. Nossos antepassados na pre

hist6ria consumiam tudo o que conseguiam obter nas cm;:adas. Eles nao 

dispunham de refrigeradores. A possibilidade de nao ter o que comer no dia 

seguinte fazia com que devorassem o maximo que podiam para manter nos 

tecidos adiposos as reservas de energia. 

Nossa civi!izac;ao mudou muito e, hoje, nao s6 dispomos de refrigeradores, como 

de divers as form as de guardar dinheiro. A Internet }a se pro poe a revolucionar o 

sistema jinanceiro, reduzindo, substancialmente, os custos dos bancos e das 

corretoras de valores. Entretanto, parece que n6s ainda mantemos conosco o 

mesmo instinto de nossos antepassados. Desejamos ardentemente consumir tudo 

hoje. 

A cultura recebida tem influencia negativa na administrac;ao financeira, pais 

os instintos naturais podem induzir as pessoas ao consumo imediato. 

HALFELD (2001, P.16) tem uma boa sugestao para vencermos os 

obstaculos naturais: 
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... uma boa maneira de superar as tentar,:oes naturais e assumirmos compromissos 

com n6s mesmos. Devemos sempre estabelecer metas, escrever regras e reavaliar 

nosso desempenho periodicamente. Esse exercicio requer muita disciplina, mas 

trarci bous recompensas. 

Para nos educarmos a economizar e necessaria que registremos nossas 

metas e objetivos, para que possamos fazer um acompanhamento constante dos 

resultados alcanc;ados. 

2.4 Como se consegue poupar? 

Segue abaixo o que HALFELD (2001, P.13) descreve sabre poupar: 

Poupar e adiar o consumo presente visando a um consumo maior no futuro. As 

pessoas poupam com dais objetivos basicos: 

• Consumir mais, em breve; 

• Enfrentar o dec!inio que a natureza impoe a capacidade produtiva do 

homem ap6s certa idade. 

Tais prop6sitos garantem, na pratica, uma compensar,:ao para o sacrificio de nao 

consumir hoje, de gastar menos do que nossa renda permite e de acumular 

reservas a serem utilizadas no futuro. 

A estabilidade financeira traz maior seguranc;a as pessoas, pais a reserva 

adquirida podera garantir uma necessidade imprevisivel. A instabilidade que o 

pais tem enfrentado, tambem incentiva os poupadores. 

"Poupar e importante para qualquer individuo e para qualquer nar;:ao que deseja se livrar da 

pobreza. Saber investir os recursos poupados e essencial tanto para o individuo, quanto para a Economia de 

um pais". 
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Alem da seguranga que a estabilidade financeira proporciona as pessoas, 

ha uma significativa contribuigao para o crescimento geral da Economia. 

Para Halfeld (2001, P.17) nao basta conseguirmos poupar, e necessaria 

que aprendamos a investir o dinheiro poupado: 

''Poupar e a primeira batalha. Investir corretamente, fazendo seu dinheiro crescer, e a segunda. 

Usufruir dos resultados obtidos e veneer a guerra!". 

Sao muitas as dificuldades encontradas para a construgao de um bam 

patrim6nio, mas a recompensa certamente sera satisfat6ria. 

2.5 Para onde esta indo seu dinheiro? 

Segundo HALFELD (2001, p.116), para saber onde esta indo seu dinheiro 

e necessaria efetuar um relat6rio de Demonstra9ao do Resultado do Mes: 

" ... montar um pequeno relat6rio com as Receitas e Despesas, chegando ao 

Result ado do Perfodo ". "Ele sera seu melhor ali ado no contro!e dos gastos. 

A maioria das pessoas consegue se lembrar de suas maiores despesas, tais como 

aluguel, prestar,:ao do carro, seguro saude, etc. Entretanto, poucos conseguem 

perceber aqueles gastos pequenos, mas diarios, que se acumulam ate o final do 

mes. Par exemplo, alimentar,:ao fora de cas a. Ninguem se importa muito com esse 

item, mas ele costuma ser enorme, caso voce more em uma grande cidade. 

Comece a vigiar esses pequenos viloes. Nao deixe seu dinheiro tao suado fugir 

pelo ralo. 

Segue abaixo planilha, apresentada par HALFELD (2001, p.113), que pode 

ser utilizada para saber quais sao seus gastos mensais: 
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2.6 Or~amento domestico 

Segundo Schenini (2004 , p.77): 

0 orc;amento donuistico tem haver com os sonhos mais profundos de todos nos. 

Como? Voce ntio esta exagerando a relac;tio? Lembre-se, enttio, de que, para 

realizar a grande maioria dos nossos sonhos, Iemos urn Iongo caminho a 

percorrer que geralmente requer muito esforc;o e dedicac;tio e, quase sempre, 

a/gum dinheiro extra. Quais sao seus sonhos mais acalentados? Comprar uma 

casa propria? Comprar urn carro? Abrir seu proprio negocio? Como voce pode 

perceber, a grande maioria de nossos sonhos sempre envolve a necessidade de 

recursosflnanceiros - seja de maneira direta seja indireta. 
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Por exemplo, voce pode querer fazer um cur so gratuito; porem, para freqiienta

/o, voce precisa parar de trabalhar por um tempo. Entao seu sonho e gratis; mas, 

para realiza-lo, !he sera necessaria formar um monte de recursos suficiente para 

sua sobrevivencia nesse periodo. 

Para qualquer objeto ou atividade que as pessoas desejam obter ou 

realizar sao necessaries recursos financeiros; sendo assim, e de grande 

importancia um born planejamento para a obtengao e utilizagao desses recursos. 

A elaboragao do orgamento domestico, embora nao seja uma tarefa facil, 

por exigir muita disciplina, e de extrema necessidade quando envolve pianos 

futuros. Estabelecer objetivos comuns e conversar francamente sabre as finangas 

com a familia e o caminho para que cada urn esteja comprometido e faga sua 

parte. E a forma de garantir a estabilidade das finangas, no presente e no futuro. 

2. 7 Trac;ando objetivos 

Para SCHENINI (1997, p. 79): 

Trm;ar objetivos e saber aonde voce quer chegar, o que voce pretende alcanr;:ar e 

em quanta tempo. Quando voce e sua familia pensam em comprar a casa propria, 

voces estiio estabe/ecendo um objetivo a partir de uma propriedade comum, a de 

niio ter mais que pagar alugue/, terem um espar;:o, um bem para o futuro de todos. 

Mas basta determinar esse propos ito para o sonho se concretizar? Nem e preciso 

responder, niio e? Claro que as metas de nossa vida nao se realizam por si s6. 

Quase sempre. grande esforr;:o e uniiio sao essenciais. 

0 ideal e determinar metas, como por exemplo: estabelecer um percentual 

de redugao de gastos e trabalhar em torno dele, reduzir despesas com juros, 
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tentando negociar com o gerente do banco os juros do cheque especial, 

alongando o prazo de pagamento de uma prestagao, entre outros. 

Conforme descreve Schenini (1997, p. 79, 80): 

E comum, de acordo com o tamanho da meta que se quer ver concretizada, que as 

pessoas desanimem no meio do caminho. Para que isso niio acontec;a, e preciso 

determinar objetivos intermediarios entre o Iugar em que voce esta e aquele a que 

deseja chegar. No caso da casa propria, os objetivos intermediarios podem ser: 

Comec;ar uma paupanc;a a quanta antes. 

Estudar formas de possfveis financiamentos oferecidos par bancos privados e 

pela Governo. 

Reduzir algumas despesas. 

Nao trocar de carro com muitafreqiiencia. 

Definindo objetivos intermediarios, voce podera conquistar pequenas vit6rias, e 

assim manter acesa a chama do prop6sito maior que pretende realizar. 

Os abjetivos podem ser financeiros au niia-financeiras, mas ambos os casas 

precisam ser claros. Como vamos canvencer nos sa familia a perseguir met as que 

niio silo transparentes ou cujos beneficios nao sejam perceptiveis? Atingir ideias 

norma/mente implica a/gum tipo de sacrificio - trabalhar mais, ter menos laser, 

.fazer racionamenta, etc. Todas precisam acreditar que o es.forc;o que esta sendo 

.feita vale a pena. E essencial o comprametimento de todas as pessoas envolvidas 

com o plano, para que ele seja implementado com sucessa. 

Normalmente, quando as pessoas pensam em reduzir suas despesas ou 

cortar gastos, comegam a se desencorajar porque pensam que deixarao de ter 

determinadas coisas ou nao poderao aproveitar as coisas boas da vida. Ao tomar 
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a decisao de cortar despesas para ajudar a alcanc;ar os objetivos financeiros, e 
importante encarar como uma coisa boa e que vai ajudar a melhor utilizac;ao do 

dinheiro. 

Esse mesmo autor ensina que: 

Convem lembrar que a vida e dinamica, aspecto que as vezes nao percebemos. 

Todos os dias estao ocorrendo fatos novas, que modiflcam a nossa realidade, e, 

principalmente, nossas perspectivas em relar;ao ao futuro. Em vista disso, os 

objetivos que trar;amos precis am ser jlexiveis, nao podendo "engessar" nossa 

vida. Eles devem refletir o "momenta" da familia. Diante do desemprego de urn 

dos c6njuges, a intenr;ao de comprar um carro novo pode e tem que ser 

postergada, uma vez que o montante de dinheiro que estava acumulado para esse 

jim devera ser uti!izado para outras coisas mais urgentes (SCHENJNI, 1997, p. 

80). 

Em vista dos diferentes fatores que podem interferir nas metas trac;adas, alguns pianos talvez 

precisem de alterac;oes, de ac;oes complementares, e devemos estar preparados para as mudanc;as necessarias. 

Para Schenini (1997, p. 80, 81): 

A/em disso, e necessaria que OS objetivos sejam realistas, factfveis. Sempre e 

interessante flxarmos met as ousadas, para talvez lanr;ar um desajio a familia, urn 

desajio diflcil de alcanr;ar, mas nao impassive!. Se todos estao acreditando no 

sonho e estao comprometidos, as metas mais ousadas podem ser levadas a 

superar;ao. Par outro /ado, se o que esta sendo proposto e uma especie de "sonho 

impassive!", em pouco tempo todos estarao desmotivados, e o recomer;o sera 

muito d{fici/. 

Como comentamos anteriormente, quanta mais Ionge do futuro se situar nossa 

meta, mais objetivos intermedidrios precisariio ser estabelecidos. Nesse caso, 

sempre trace objetivos de curta, media e Iongo prazos - respectivamente, ate urn 
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ana, de mais de um ana ate do is anos e mais de cinco anos. Os pianos feitos com 

horizontes de tempo d{ferentes tambem servem para atender as necessidades de 

objetivos que sao factfveis em um perfodo mats curta. 

A correta definigao das metas e uma etapa bastante importante para a 

realizagao dos objetivos; pais, alem de serem realistas, todos os envolvidos 

devem estar de acordo, comprometidos e acreditar que elas poderao ser 

alcangadas. 

SCHENINI (1997, p. 81) descreve que: 

Na construc;ao do plano, e precis a ter consctencia de que sua familia nao vive no 

vacuo. Uma serie de import antes fat ores extern as pod em interferir no andamento 

do seu plano independentemente de sua vontade, entao, o melhor e antecipar-se e 

incorpora-los ao seu planejamento. Assim, fatores como as taxas de injlac;ao e de 

cambia, a situac;ao geral da economia, o fndice de desemprego, etc. devem ser 

analisados para se tentar antever seu impacto no orc;amento familiar. Um 

aumento crescente de taxas de desemprego pelo menos nos leva a acender a luz 

amarela, nao e? 

Talvez alguns fatores externos possam afetar os pianos tragados, par isso, 

ao definir as metas, e ideal que sejam previstos e constem no planejamento 

possfveis influencias do meio externo, como par exemplo o fndice de 

desemprego. 

2.8 Cada orcamento domestico e diferente 

Segundo Frankenberg (2002, p. 200-201 ), existem diversas raz6es para 

que nao exista um padrao de percentuais para eliminar despesas: 

I 8 



• Famflias sao compostas par maior ou menor quantidade de pessoas. 

Voce pode tambem ainda estar vivendo sozinho. 

• Em algumas famflias, apenas uma pessoa ganha o ptio de cad a dia. Em 

outras, duas au mais pessoas contribuem para o sustento da cas a. 

• Voce pode morar em uma capital ou em a!guma cidade do interior, sua 

vida pode ser muito frugal e simples ou mais sofistica, possuindo, 

portanto, elevadas de~pesas. 

• Essas diferentes condir;oes afetam o seu sustento de diferentes maneiras. 

• Voce pode pagar aluguel, estar adquirindo sua casa propria ou morar 

na casa dos pais. 

• Seus jilhos ainda podem ser pequenos au ja um pouco maiores e, 

portanto, consumindo maior fatia de seus ganhos com educar;tio, 

vestuario, alimentar;tio etc. 

• Voce pode ter ou ntio ter condur;tio propria, gastando com seu proprio 

carro ou enttio com a/gum outro meio de trans porte publico. 

• Seu cargo au funr;tio podera exigir que voce invista muito au pouco em 

vestuario e representar;tio. 

• Voce podera ter seguro-saude da empresa na qual trabalha ou ter de 

pagar do seu proprio balsa, des de a farmacia ate a consult a medica ou 

internar;tio em hospital. 

Para Frankenberg (2002, p. 201) "voce, individualmente ou emfamflia, pode pertencer a 

uma das diferentes classes de ganhos em nosso pais, que costumam ser divididas de acordo com a 

quanti dade de sa/arias mfnimos mensa is recebida par seus membros ". 
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As familias sao divididas de acordo com as classes socioeconomicas, ou 

seja, de acordo com os salarios minimos mensais recebidos pelos seus membros. 

Frankenberg (2002, P. 201) destaca que "seja qua! for a classe a qual voce 

pessoalmente pertence, os componentes habitar;:fio, alimentar;:fio e transporte geralmente sao os mais 

import antes it ens do orr;:amento da maioria dos brasileiros ". 

Normalmente a habitagao, a alimentagao e o transporte sao os 

componentes fundamentais do orgamento em nosso pais, por serem os mais 

representatives proporcionalmente. 

Frankenberg (2002, p. 201) menciona ainda que "a medida que sobem asfontes de 

renda mensais de cada fami!ia, os itens recem-nomeados costumam passar a ter pesos proporcionais 

menores. E, contrariamente, itens antes desprezfveis ganham maior importancia". 

Conforme os rendimentos das familias crescem, os componentes 

fundamentais passam a representar um percentual menor do orgamento e itens 

de menor relevancia passam a ter significado. 

2.9 Quais sao os ingredientes da maioria dos or~amentos 

domesticos? 

Segue uma Pesquisa de Orgamento Familiar realizada pela Fundagao 

Getulio Vargas (FGV) entre o fim de 1999 e inicio de 2000 em doze capitais 

brasileiras, com 11.548 familias. 0 resultado foi divulgado em margo de 2001 e 

explicava como a maioria das pessoas gastava seus ganhos, conforme apresenta 

Frankenberg (2002, P. 202): 

Habitar;:ao 31,14% 

A limentac;:ao 25,12% 

Tramporte 13,94% 
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Saude e Cuidados Pessoais !2,01% 

Educar;:ao 9,22% 

Vestuitrio 5,07% 

Despesas Diversas 3,45% 

Total 99,99% 

2.10 Os ingredientes do seu orcamento pod em ser 

diferentes 

Frankenberg (2002, p. 202) enfatiza que "e um exercicio interessante determinar que 

itens predominam em seu proprio orr;:amento ... Somente ap6s conhecer seu perfil de despesas e gastos, voce 

deve determinar os cortes que poderafazer ". 

As pessoas devem definir os itens mais importantes do seu orgamento, 

para entao poder identificar os componentes que poderao ser diminuidos ou ate 

eliminados. 

Frankenberg (2002, p. 202) alerta que "a Pesquisa de Orr;:amento familiar, POF, da 

Fundar;:ao Getulio Vargas, podera ser completamente diferente do seu proprio cas a". 

0 orgamento familiar deve ser realizado conforme as necessidades de 

cada familia, podendo ser muito diferente da pesquisa divulgada. 

2.11 Criando aos poucos uma boa reserva financeira! 

Para Frankenberg (2002, p. 199) "0 mundo passa a ser muito menos hostile bem mais 

bonito -- mais otimista quando ao seu futuro - quando voce comer;:a a construir sua propria reserva 

financeira. Sua autoconfianr;:a saltara para cima". 
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A partir do momenta em que as pessoas conseguem poupar e fazer uma 

reserva financeira, esse comportamento fara com que se sintam mais motivadas, 

considerando que poderao esperar boas expectativas com rela9ao ao futuro. 

A ideia obvia que esta por tras de todo planejamento .financeiro pessoal e a 

formac;ao de uma reserva de dinheiro para as emergencias e imprevistos. lsso 

implica na sua decisao de nao gas tar tudo o que ganha. 

Para criar essa reserva, voce tera quefazer algumas alterac;oes naforma de gerir 

o orr;amento domestico, sacrificando algumas despesas que habitualmente 

mantinha (FRANKENBERG, 2002, p. 199). 

0 motivo dos individuos efetuarem 0 planejamento financeiro e para 

conseguir manter uma reserva de dinheiro para ser utilizada diante de uma 

necessidade futura. Para isso, e precise que as pessoas economizem uma 

parcela de dinheiro recebido, ou seja, gastem menos do que ganham. 

Para Frankenberg (2002, p. 200): 

"Cada familia /era de adotar cortes em it ens de sua livre escolha. Mas cortar despesas nao e facil, 

quando o dinheiro ja e curta e medido. Por isso, e preciso um pouco de metoda para definir prioridades e 

descobrir onde e quanta cortar". 

"0 processo deve comec;ar pelo detalhamento de suas despesas mensais. Para isso, monte uma 

p!ani!ha, re!acionando todas as saidas de dinheiro no mes, mesmo as que parec;am totalmente 

insignificantes ". 

2.13 Formando urn fundo de reserva passo a passo 

FRANKENBERG (2002, P. 202) orienta que: 

... quando se deseja iniciar um programa serio de poupam;:a, cada pessoa, cada 

familia tera de achar a sua propria formula para diminuir certas despesas e, a 

partir do mont ante economizado, comer;ar a investir em um fundo de renda fixa 
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ou caderneta de poupanr;a. Os unicos requisitos que recomendo ao iniciar esse 

processo de criar;ao de reservas sao o estabelecimento de quais sao esses 

objetivos e muita determinar;ao para alcanr;a-los. 

Para criar um fundo de reserva as pessoas devem definir as metas e fazer 

o possfvel para atingi-las. 

Frankenberg (2002, p. 204-206) demonstra alguns passos a serem 

seguidos para os interessados em criar um fundo de reservas: 

Passo I 

Far;a urn minucioso levantamento, durante dais ou tres meses, de todas as suas 

despesas pessoais e familiares, como detalhadas. Nao se esquer;a de incluir os 

itens de menos valor ou impacto, como gorjetas, cervejinha etc. A soma de todos 

os itens considerados despreziveis pel a maioria das pessoas pode alcam;ar R$50, 

R$100, R$200, R$500, R$1.000 ou ainda mais!. 

Na parte dos rendimentos: a renda bruta representa sua remunerar;ao total, 

enquanto a renda lfquida e 0 que sabra depois dos diversos descontos que 

incidem sobre salarios, tais como INSS e 1mposto de Renda na fonte, e outros 

iten.~ que aparecem no contracheque. 

Lembre-se que a renda bruta ou liquida tambem pode ser composta pela soma 

dos rendimentos de todafamilia. 

Passo 2 

Desde o primeiro levantamento das despesas mensais, identifique e corte as 

des pes as de menor valor e que nao afetam de forma drastica os estilo de vida da 

familia. 

Passo 3 
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Junto com seu par, analise e discuta o formulario 1, de modo a definir outros 

cortes possiveis e estabelecendo os objetivos a serem atingidos em um segundo 

momenta. 

Passo 4 

Com os objetivos definidos e tendo eliminado certos itens, torna-se passive! 

iniciar um programa de poupanr;a e investimento. Estabeler;a um valor fixo ou um 

percentual da receita lfquida mensa! que sera alocado para o seu programa de 

poupam;:a. Pode ser pouco au muito, R$50, R$100, au 5%. 10% au ate mesmo 

I 5% do orr;:amento mensa/. 0 que interessa e cumprir o compromisso consigo 

mesmo e disciplinar-se, poupando todos os meses. E preciso fazer da poupanr;:a 

mensa! um habito. 

Passo 5 

Agora e a vez de decidir sabre como aplicar o dinheiro economizado. As 

estrategias podem variar muito, dependendo de diversos fatores, dentre eles: 

valor total, perfil (de risco) do investidor, experiencia com investimentos etc. 

Para quem est a se iniciando no planejamento financeiro pessoal, o mais indicado 

ainda e a caderneta de poupanr;:a, ou a/gum dos inumeros fimdos de renda fixa 

existentes, pais sao instrumentos que aliam tres predicados importantes: renda, 

seguranr;:a e !iquidez. 

Passo 6 

Sempre avalie com to do cui dado a instituir;:ao finance ira na qual voce vai colocar 

o seu dinheiro. Escolha as que possuam tradir;:ao, sao transparentes, cobram 

taxasjustas, e que merecem ter sua total confianr;:a. 

Passo 7 
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Antes de investir, considere os rendimentos da aplicar;iio, seu status tributario 

(impastos, incentivos etc.) e os custos diretos e indiretos envolvidos na 

administrac;ao das contas. Obtenha a opiniiio do gerente do banco para conhecer 

os investimentos de menor impasto (!OF, IR ou CPMF), a taxa de administrar;iio 

e os custosfixos do banco, se houver. 

Lembrete 

Sempre tenha cui dado com pessoas leigas, ou fimcionarios do proprio banco que 

tentam convence-lo a colocar sua poupanr;a em locais que interessam somente a 

eles e nao a voce. Niio !eve em considerar;iio contas de poupanr;a ou de 

capitalizar;iio que oferer;am premios ou sorteios, pais silo apenas artificios para 

atrai-lo. 0 custo dos premios e sorteios sempre sera em detrimento do rendimento 

alcanr;ado. 

Para alguns indivfduos ou familias a melhor forma de iniciar um plano de 

poupanr;a sistematica e par meio de um plano de poupanr;a sistematica e par meio 

de um plano de previdencia comp!ementar. De qualquer maneira, idade, estado 

civil e outros devedores deverao ser considerados, antes de se adotar a melhor 

forma para criar um fun do de reserva. 

Procure orientar;ao com a/gum consultor ou planejador financeiro de sua 

confianr;a, pais e!e podera ajudar quanta a melhor forma de criar suas reservas. 

2.14 Quanto devo poupar para alcan~ar a tranquilidade 

financeira? 

Frankenberg (2002, p. 207) explica que: 
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"A resposta para essa pergunta difere para cada pessoa ou familia. Existem alguns criterios 

universa!mente adotados, mas nao dever ser considerados com absoluta rigidez". 

"Em geral, uma pessoa ja encaminhada na vida, porem solteira, tern maiores possibilidades de 

economi::ar do que aquela que ja tern familia ou sus tent a pais ou outros familiaresldependentes ". 

Os criterios apresentados podem ser diferentes para cada individuo, e 

deverao ser adequados conforme a realidade de cada familia, pois diversos sao 

os fatores que influenciam no on;:amento financeiro. 

Frankenberg (2002, p. 207) acrescenta que "fatores como educar;ao dos Jilhos e 

compra da moradia propria certamente afetam o poder de poupanr;a de urn casal. 0 pagamento de uma 

pensiJo alimentfcia referente a urn casamento anterior tambem compromete a capacidade de fazer 

ec·onomia ". 

Frankenberg (2002, p. 207) descreve alguns criterios te6ricos que podem 

ser levados em considera9ao: 

• Para pessoas solteiras, no comer;o da vida profissional: de 5% a 10% do 

rendimento !fquido. 

• Para pessoas casadas e sem filhos, em comer;o de carreira: de 5% a 15% 

do rendimento liquido. 

• Para pessoas casadas, com filhos pequenos e financeiramente estaveis: 

10% do rendimento liquido. 

• Para pessoas casadas, com filhos que exijam despesas elevadas: 5% do 

rendimento !fquido. 

• Para lares nas quais duas pessoas tern ganhos, com ou sem filhos: I 0% 

a /5% do rendimento liquido de ambos somado. 

• Para pessoas maduras, com filhos ja encaminhados na vida: 15% a 20% 

do rendimento liquido. 

26 



2.15 lnvestimento 

Kiyosaki (2004, p.1 00) descreve investimento "0 que eu chama de ciencia do dinheiro 

quefaz dinheiro. lsso envolve estrategias e formulas. Eo /ado direito do cerebra, ou /ado criativo ". 

0 objetivo de se fazer um investimento e fazer o dinheiro crescer, por isso 

e necessaria que seja feito uma analise criteriosa antes de investir. 

Sandroni (2000 p.155) define investimento como: 

"Apficar;:ao de recursos (dinheiro ou tftulos) em empreendimentos que renderao 

juros ou lucros, em geral a Iongo prazo. Num sentido amplo, o termo tanto se 

aplica a compra de maquinas, equipamentos e im6veis para a instalar;:iio de 

unidades produtivas, como a compra de titulos financeiros (tetras de cambia, 

ar,:oes, etc). Nesses termos, investimento e toda aplicar;:ao de dinheiro com 

expectativa de Iuera ". 

Ao efetuar uma aplicagao, o investidor espera um retorno positivo sobre 

seu dinheiro, ou seja, resgatar um valor superior ao valor aplicado. 

Para Sandroni (2000 p.247) poupanga significa "em Economia, parte da renda 

nacional ou individual que niio e utilizada em despesas, sendo guardada e aplicada depois de deduzidos os 

impastos". 

2.16 Como administrar riscos 

Segundo HALFELD (2001, p. 71), todos os investimentos apresentam um 

certo grau de risco, e necessaria analisa-los " ... niio ha investimentos sem riscos. 0 segredo 

esta em conviver com eles, balanceando as recompensas oferecidas pelas diversas aplicar,:oes com a 

possibi/idade de perder em cad a uma ". 
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Halfeld (2001, p. 71 ), explica o que e risco de um investimento: 

''Se voce sempre recebe exatamente o que esperava de uma aplicar;ao financeira, voce esta 

trabalhando livre de risco. Entretanto, todos os investimentos trazem surpresas decorrentes de eventos 

inesperados. Risco e a parcel a inesperada do retorno de um investimento ". 

No momenta em que o retorno esperado de uma aplicac;ao passa a ser 

desconhecido, essa aplicac;ao e considerada de risco. 

HALFELD (2001, p. 72), apresenta os tipos de riscos: ''Em essencia: risco do 

neg6cio, risco do mercado, risco de credito, risco de liquidez e risco de perda do poder de compra". 

Risco do Neg6cio 

Sao os imprevistos especfficos de cada tipo de investimento, como o 

exemplo citado por Halfeld (2001, p.72): "No caso de um im6vel, a abertura de uma boate emfrente 

a sua casa e a/go que trara conseqiiencias para voce, mas que nao vai afetar o prer;o dos im6veis do outro 

/ado da cidade ". 

Risco do mercado 

Podem ser imprevistos mais gerais e que dependem de notfcias sabre a 

macroeconomia brasileira, por exemplo, uma alta nas taxas de juros, como cita 

Halfeld (2001, p.72): ''( .. ) uma alta nas taxas dejuros, que deve reduzir os prer;os em geral e, mais 

suavemente, dos im6veis tambem ". 

Podem ser imprevistos relacionados ao comportamento da Economia 

mundial, como uma recessao nos Estados Unidos, conforme comenta Halfeld 

(2001, p.72): "Em um mundo globalizado, isso tera conseqiiencia imediata na Economia de quase todos 
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OS paises. Tal tipo de risco e nao-diversificavel. Par mais que voce tente diversificar suas aplicar;oes, voce 

nunc a estarci completamente livre dele". 

Risco do cn3dito 

E o risco de nao poder receber o dinheiro emprestado, conforme conceito 

apresentado por Halfeld (200 1, p. 73): "Eo risco que voce corre ao emprestar dinheiro a uma pessoa 

ou em pres as. Talvez elas niio honrem o compromisso de !he pagar de volta". 

Existe no Brasil, o Fundo Garantidor de Cn3ditos Liquidez (FGV), para 

algumas aplicagoes conforme descreve Halfeld (2001, p.73): 

"Eie da uma proter;iio para os depositos a vista, o RDB, o CDB e a caderneta de poupanr;a ate o 

valor total de R$ 20.000,00 por deposit ante, par instituir;iio financeira ". 

Segundo esta descrito no site www.bcb.gov.br, Fundo Garantidor de 

Creditos Liquidez (FGV) significa: 

"E uma enridade privada, sem fins lucrativos, que administra um mecanismo de proter;ao aos 

correntistas, poupadores e investidores, que permite recuperar os depositos ou creditos mantidos em 

instituir;iiofinanceira, em caso defa!encia ou de sua liquidar;iio. Silo instituir;oes jinanceiras que contribuem 

com uma porcentagem dos depositos para a manutenr;ao do FG V". 

Risco de Liquidez 

Conceito de liquidez para Halfeld (2001' p. 74): "0 conceito de Liquidez e uma 

referenciu ao pra::o e ao cusw com que um investimento se torna em dinheiro vivo". 

Risco da Perda do Poder de Compra- lnflagao 

A lnflagao deve ser levada em consideragao ao ser realizado um 

investimento, conforme apresenta Halfeld (2001, p. 74): 
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"Imagine que voce tenha investido em urn titulo publico, com dez nos de prazo, 

com jurosfzxos de 8% ao ano. Sea injlar;:ao sofre urn drastico aumento e atinge a 

casa dos 20% ao ano, voce estara perdendo o seu poder de compra. Os prer;:os 

das mercadorias em geral tera subido muito mais do que o rendimento de seu 

capital. Esse e um risco oferecido pel a injlar;:iio nas aplicar;:oes de renda fix a". 

2.17 Os cuidados ao comprar im6veis 

Halfeld (2001, P.18) demonstra os principais motivos que levaram alguns 

investidores em im6veis terem obtido grande retorno entre as decadas de 50 e 80: 

"0 Brasil, entre os anos 40 e 80, viveu uma enorme migrar;iio do campo para as 

cidades ". '' ... em 1940, 69% da popular;i'io brasi!eira viviam na zona rural; em 

/996, apenas 2 2% da popular;iio permaneciam no campo. Em decorrencia, os 

im6veis urbanos assistiram a uma excelente apreciar;:iio em seus valores. A/em 

disso, comprar casas e terrenos foi uma import ante defesa contra as altas tax as 

de injlar;:ao. Esses im6veis sairam-se bern diante dos diversos pianos de 

estabilizar,:i'io econ6mica que vivemos a partir de 1986: Cruzado, Bresser, Veri'io, 

etc. juntem-se a isso os enormes subsidios pelo Sistema finance ira de Habitar;ao 

nos anos 70 e 80. Todos os ingredientes estavam reunidos para urn boom 

imobiliario ". 

Porem, segundo Halfeld (2001, P.19), os investidores em im6veis na 

decada de 9Q naO Obtiveram 0 mesmO reSUitadO: "Entretanto, OS im6veis ni'io conseguiram 

suportar as e/evadas tax as de juros praticadas nos anos 90, principalmente ap6s o Plano Real". 
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2.18 lnvestir em im6veis implica riscos 

Para Halfeld (2001 I P. 21) a compra de um im6vel e motivo de grande 

preocupac;ao 1 porem podem trazer bons resultados: "A compra de um im6vel costuma ser 

muito estressante. Masse esse bem constituir-se na maior parte de seu patrim6nio, nao poupe preocupac;oes. 

Etas deverao ser recompensadas ". 

Seguem abaixo os principais riscos dos investimentos em im6veis: 

Depreciac;:ao 

Halfeld (2001 I P. 21) descreve que: 

" ... no Brasil. im6veis de 10 anos ja sao considerados antiquados. Ha modismos 

quanta a planta, ao acabamento e as benfeitorias necessarias. !sso pode 

depreciar bastante um im6vel antigo. E se voce comprar um im6vel novo, devera 

arcar com o maior impact a da depreciar;:ao ". 

A desvalorizac;ao do bem deve ser levada em considerac;ao no momenta 

da compra de um im6vell principalmente se o im6vel for novo. 

I nvasoes em terrenos 

Esse mesmo autor alerta que: 

"lnvestir em grandes terrenos na periferia das cidades foi um 6timo neg6cio ate a 

decada de 90. As principals cidades brasileiras cresceram intensamente e estes 

investidores tiveram um maravilhoso retorno. Mas hoje, existem riscos de invasao 

dos terrenos. As .favelas, infelizmente, crescem em ritmo muito maior que o PIB 

brasileiro e as grandes cidades ficaram rodeadas par bolsoes de miseria. Ha 

riscos no investimento em terrenos na periferia. " ( HALFELD, 200 I, p. 22) 
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Ao investir em terrenos, devem-se procurar regioes pr6speras, com 

diferentes atividades produtivas, com emprego e que possam se desenvolver. A 

valorizac;;ao do im6vel dependen~ destas caracterfsticas. 

Armadilhas 

Para HALFELD (2001, P. 24): 

"A compra de urn im6vel implica conhecer profundamente o Direito. A 

quantidade de leis no pais e tao grande que a presem;a de urn advogado de 

conjianr;a para assessorar o comprador torna-se condir;ao essencial. Sao 

inumeros os casas de frau des em neg6cios imobiliarios ". 

Faz-se necessaria o auxflio de um advogado no momenta de adquirir um 

im6vel, para evitar riscos de fraudes. 

Apaixonar-se pelo im6vel 

Segundo Halfeld (2001, p. 24): "Percebe-se ainda uma desvantagem psicol6gica no 

im·estimento em im6veis. A dar de se vender um im6ve/ diante de uma necessidade e muito grande", 

No momenta em que e iniciada a formac;;ao do patrimonio, um dos objetivos 

e atender a uma necessidade futura imprevisfvel, mas muitas pessoas tem 

dificuldade em aceitar isso e se desfazer dos bens, recorrendo a outros meios, 

podendo ocasionar grandes prejufzos. 

lm6veis na planta 

HALFELD (2001, P. 25) demonstra os principais riscos da compra de um 

im6vel em construc;;ao: 
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"Muito cuidado ao comprar im6veis na planta. No passado, muitas pessoas 

orgulharam-se de ter obtido ganhos vultuosos nessas operar;oes. Mas elas sao de 

alto risco porque voce ficara dependente da saude financeira da construtora. E 

tem sido muito diflci/ administrar construtoras. Muitas empresas grandes e 

tradicionais quebraram nos anos 90, deixando milhares de clientes sem nada. " 

0 investimento em um im6vel na planta pode apresentar um alto risco, pois 

dependera do desempenho e da situagao econ6mico-financeira da construtora, 

para que o im6vel seja entregue nas condigoes estabelecidas em contrato. 

Para Halfeld (2001, p. 25): 

"A/em disso, voce pode nao ficar muito satisfeito com o produto final que 

receber. Comprar um im6vel na planta e como comprar um sonho. Na hora de 

recebe-lo, talvez ele nao seja tao bonito como voce imaginou. Espere mais um 

pouco, poupe mais e tente comprar um im6vel pronto, a vista. Nao se encante com 

uma tabela de prer;os financiada, oferecida pelo im6vel na planta. Nem pelo 

prer;o a vista mais barato ". 

Recomenda-se que sejam adquiridos im6veis prontos e com a maior 

parcela de entrada possfvel, preferencialmente a vista. 

Despesas com o im6vel novo 

HALFELD (2001, P. 26) descreve que: 

·· ... uma experiente corretora em Porto Alegre, indica que as me/hares neg6cios 

com im6veis residenciais sao aquelesfeitos comunidades entre tres e sete anos de 

vida. Certamente, os primeiros proprietarios ja terao dispendido recursos nos 

acess6rios do im6vel, tais como armarios embutidos, decorar;ao do condominia, 

me/haria no acabamento oferecido pela construtora, etc. Ao comprar um 

apartamento com sete anos de uso, par exemplo, voce ainda podera desfrutar 
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muito desse bern, sem pagar os elevados prec;os cobrados pelas construtoras, ao 

vender um im6vel "zero-quil6metro ". 

E recomendavel que as pessoas adquiram imoveis usados, tendo em vista 

que nao pagarao prec;os abusivos geralmente cobrados pelas corretoras par 

imoveis novas e ainda evitara despesas com acessorios e depreciac;ao. 

lmovel para residencia ou para investir? 

Segundo HALFELD (2001, P. 28): 

"0 im6vel para voce morar com a familia nao e necessariamente para voce 

ganhar dinheiro. Em geral, e preferivel pagar o prec;o Justo, praticado pelo 

mercado, por um bern que atenda perfeitamente as necessidades de sua familia. 

Reserve sua habilidade de garimpar oportunidades, procurar uma "galinha 

marta", para aqueles im6veis que voce deseja adquirir apenas como 

investimento ". 

0 imovel adquirido para residencia, deve atender as necessidades da 

familia, e e melhor que seja comprado pelo prec;o justa. Procurando encontrar 

boas oportunidades de comprar imoveis baratos somente para investimentos. 

Construir a propria casa 

Para HALFELD (2001, P. 30) "construir uma casa pode ser uma interessante alternativa. 

Primeiramente voce compra o terreno, faz o projeto e, a seguir, executa a obra de acordo com seu jluxo de 

caixa. Excelente opc;ao para obter a casa propria'"· 

Uma boa forma de adquirir um imovel proprio e construf-lo, pais apos obter 

o terreno, a construc;ao pode ser realizada conforme a pessoa pode. 

34 



Vale a pena investir em im6veis? 

Para Halfeld (2001, P. 34) (..) investir em im6veis adicionais pode nao ser o mais 

adequado a todos. 

Adquirir im6veis, como investimento, nao significa um bom neg6cio para 

todas as pessoas. 

Esse mesmo autor ainda acrescenta que: 

"Herdamos uma conviq:ao de nossos antepassados de que investimentos 

imobi/iarios ofereceriam alto retorno e baixo risco. Discordo. Cabe-me alertar o 

leitor para nao ser enganado pela lenda de que e impassive! perder dinheiro com 

im6veis. A o contrario, e muito mais facil perder do que ganhar, como em tudo na 

vida. S6 que nesse tipo de mercado, as pessoas costumam apregoar alto suas 

vit6rias e esconder suas derrotas. Tenha muito cui dado!" (HALFELD 2001, P. 

34). 

No passado, algumas pessoas obtiveram grandes lucros em obter um 

im6vel, mas atualmente, os investimentos em im6veis apresentam diversos 

riscos, como a depreciagao, invas6es em terrenos, leis do inquilinato, risco 

financeiro das construtoras para im6veis na planta, dentre outras armadilhas, por 

isso, os investidores devem pensar bem antes de comprar um im6vel. 

2.19 Bolsa de Valores 

Vejamos os conceitos de ag6es, carteira de ag6es, IBOVESPA e dividendo 

apresentados por Halfeld (2001, p. 35): 

"Ar;oes: titulos negociaveis, que apresentam parcela minima do capital de uma 

empresa". 
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"Carteira de ar:;oes: cor!}unto de ar:;oes. Recomenda-se fazer uma carteira para 

reduzir o risco do investimento ". 

"!bovespa: indice da Balsa de Valores de Silo Paulo. Representa o valor de urn 

conjunto de ar:;oes, constitufdo pelos papeis mais negociados na Balsa. No inicio 

de 2001, o !BOVESPA contava com 57 ar:;oes que silo selecionadas a cada 4 

meses. As participar:;oes de cada papel no indice silo determinadas de acordo com 

o volume de negociar;iio dessas ar;oes. 0 !bovespa serve como referencia para o 

mercado". 

"Dividendo: valor distribuido aos acionistas em dinheiro. Geralmente, e urn 

percentual dos Iueras da empresa ". 

Apesar do investimento em agoes estar se popularizando, muitas pessoas 

ainda tern duvidas see um born investimento. 

Para HALFELD (2001, P. 42): 

''fnvestir em balsa pode dar muito dinheiro. Se voce tivesse investido em ar;oes do Banco !tau, da 

Brahm a au do Bradesco, nos ultimos I 0 anos, hoje voce est aria muito feliz". 

''!nvestir em Balsa pode fazer voce perder muito dinheiro. 0 investimento em outras empresas, niio 

me nos .famosas, como Estrela e Sharp deram enormes prejuizos ". 

"!nvestir em uma carteira semelhante ao fndice Ibovespa, no Iongo prazo, tern 

sido urn 6timo neg6cio. E para isso voce niio precis a saber selecionar as ar:;oes. A 

propria Balsa cuida de rebalancear a carteira do Jbovespa, a cada quatro 

meses". 

0 IBOVESPA adota algumas estrategias conforme relaciona HALFELD 

(2001, P. 44): 
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• A carteira do Jbovespa e atualizada apenas a cada quatro meses. Os 

ajustes costumam ser suaves, em sua malaria. 

• 0 !bovespa nao faz marketing, isto e, nao tenta adivinhar se 0 mercado 

vai subir au cair. Ele est a, todo dia, 100% invest/do em ar;oes. 

• 0 lbovespa usa urn importante parametro para reajustar sua carteira: 

liquidez das ar;oes. Par tras dessa aparente ingenuidade, existe uma 

estrategia multo inteligente. Os invest/dares estao sempre procurando as 

melhores alternativas de investimentos para o futuro. Eles estao sempre 

procurando as melhores alternativas de investimento para o futuro. Eles 

estao sempre acompanhando as ultimas novidades na Economia, 

buscando antever quais os setores e empresas a serem mats beneficiados 

no momenta seguinte. Ha urn incremento no volume de neg6cios das 

ar;oes de empresas com maior potencial. Ja aquelas com menor 

potencial acabam tendo sua participar;ao reduzida no fndice. Jsso e uma 

depurar;ao natura!. Crescem no !bovespa as ar;oes com malar potencial e 

diminuem aquelas com menor potencial de lucros. 

Conforme HALFELD (2001, P. 45) os fundos de ac;6es similares ao 

lbovespa sao os mais indicados. 

"Muitos chamam de fundo de ar;oes passivo aquele que se limita a copiar o 

!bovespa. Mas perceba que investir no fndice nao e bern urn investimento passivo. 

Sua carteira, par si s6, e bastante ativa, procurando antever OS grandes 

movimentos na Economia ". 

"Evitefazer carteiras muito diferentes do Ibovespa. Nao efacil navegar contra a correnteza". 
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HALFELD (2001, P. 45) afirma que e possivel veneer o lbovespa no Iongo, 

porem e necessaria muito esforgo. 

"No meio academico, existe um grande debate sabre esse assunto. Fat;o parte do 

time que acredita que o mercado de at;oes nao e perfeito e que ha oportunidades 

de ganhos acima dos do Ibovespa. Na minha propria experii?ncia pratica, tenho 

obtido resultados superiores ao do Ibovespa ao selecionar at;oes com maior 

potencial de vaforizat;ao. Mas confesso que isso nao e facil. Exige muita 

pesquisa ". 

Segue abaixo dois pontos selecionados por HALFELD (2001, P. 45) 

justificando o motivo de tantas pessoas perderem na Bolsa. 

Os investidores, na sua maioria, perdem porque: 

• Apostam em duas au tres at;oes apenas. Colocam todos as avos em poucas cestas e erram. 

As cestas caem, e as avos se quebram. 

Ouporque: 

• Nao tem uma visao de fango prazo. Entram au saem da Balsa com muita rapidez. Deixam 

de ser investidores e assumem a !ado especulador. 

Aposto que os perdedores comet em um desses do is erros, senao as do is juntos. 

HALFELD (2001, P. 46) demonstra atraves de um fluxograma o momenta 

certo para investir na Bolsa: 

Voce tern reserva para 
emergencias, seguro de vida 
e seguro saude? 

/) SIM 

Voce precisa ganhar no curto 
prazo (menos de 5 anos)? 

NAO 

NAO 
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Providencie os tres, antes de 
pensar em ay5es. 

/) 
Voce quer ganhar no medio e 
Iongo prazo (mais de 5 
anos)? 



!) SIM 

Se voce tern urn objetivo 
dentro de 5 anos, nao invista 
em ac;oes. E arriscado' 

!) SIM 

Voce suporta quedas de mais 
de 30% em 1 ano? 

SIM 

!) 
Voce precisa ganhar no 
curto prazo (menos de 5 
anos)? 

NAO 

!) 
Comece aos poucos. Nao 
coloque mais de 30 % de seu 
patrimonio em Bolsa. 

Segundo HALFELD (2001, P. 47) os especuladores sao importantes para o 

mercado de ac;oes, pois tambem correm riscos como os demais participantes, 

mas e contra as pessoas ou grupos que manipulam o mercado. 

''Os especuladores correm riscos, em troca da esperam;:a de ganhos no futuro. 

Mas esses ganhos nem sempre acontecem, porque e muilo dificil antever o futuro. 

Todas as pessoas rcrcionais desejam obter ganhos, o que torna a competit;:iio 

muito acirrada. Por is so e diflcif ganhar sempre ". 

"Niio acredito que os especuladores sejam os viloes do mundo financeiro. Muito 

ao contrario, efes sao importantes para o aperfeit;:oamento dos mercados. Trazem 

liquidez, permitindo a quem deseja comprar ac;oes encontra-las com facilidade; 

ou a quem deseja vender ac;oes, assimfaze-lo em poucos minuto ". 

"Note que estou defendendo os especuladores que correm riscos como todos os 

demais humanos. Sou radica!mente contra a present;:a de manipu!adores no 

mercado, isto e, de pessoas ou grupos que tern tanto poder que sao capazes de 

conduzir os prer;:os na diret;:iio que desejam. Esses, junto com os que detem 

informac;oes privifegiadas sabre uma empresa e que obtem ganhos com suas 

ac;oes. devem ser punidos e afastados do mercado. As Balsas, junto com a 
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Comissao de Valores Mobiliarios, um 6rgao do governo federal, tern vcirios 

instrumentos para impedir a presenr;a de tais indivfduos ". 

Segue os conceitos de especulador, manipulador, investidor e Balsa de 

valores, apresentados por HALFELD (2001, P. 48): 

"ESPECULADOR: participante do mercado que aceita correr riscos, visando 

um ganho financeiro. Cos tum a entrar e sair do mercado com grande velocidade ". 

"MANIPULADOR: participante do mercado que detem informar;oes privilegiadas 

sabre uma empresa ou que tern muito dinheiro e comer;a a conduzir os prer;os de 

uma ar;ao na direr;ao que deseja. Trata-se de uma visao no mercado de ar;oes". 

"JNVESTIDOR: participante do mercado que tern objetivos de Iongo prazo ". 

"Balsa de valores e um clube de corretores de valores. E uma associar;ao, sem 

fins !ucrativos, que reune corretores, intermediarios no processo de comprar e 

vender ary·oes. As Balsas preocupam-se em ser transparentes. Todos os neg6cios 

realizados sao publicos. Qualquer urn de n6s pode, atraves da Internet, saber 

qual foi o ultimo neg6cio realizado com as ar;oes da Petrobras, por exemplo. Os 

prer;os e as quantidades negociados sao divulgados instantaneamente para todo o 

mundo". 

''Em Balsa, a melhor oferta de venda sempre encontra a melhor oferta de 

compra, naquele instante ". 

Para HALFELD (2001, P. 49) o mercado de a96es pode ajudar a 

desenvolver as empresas brasileiras: 

"MERCADO PRIMARIO: mercado em que as empresas vendem ar;oes a 

investidores. Uma empresa pode conseguir dinheiro com investidores, dando

lhes, em troca, ar;oes. lsso e chamado de mercado primcirio. Os recursos serao 

utilizados em projetos da empresa que tern urn Iongo prazo de maturar;ao, isto e, 
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que s6 comec;arao a gerar dinheiro daqui a alguns anos. A empresa s6 tern dais 

caminhos para levantar recursos: contrair divida ou vender ac;oes. Optar pela 

segundo a!ternativa e menos arriscado para as empresas, porque os novas 

investidores tornam-se s6cios apenas dos Iueras. Ao eontrario dos credores, eles 

nao tern direito de exigir nada em pagamento; eles reeeberao apenas uma 

participac;ao nos Iueras, quando surgirem. Isso eostuma ser muito eonfortavel 

para uma empresa em fase de erescimento ". 

"MERCADO SECUNDARIO: mercado em que as acionistas vendem suas ac;oes 

para outros investidores. As Balsas de valores sao urn reeinto onde os 

investidores em ac;oes podem comprar e vender seus papeis atraves de eorretoras. 

As empresas nao se envolvem nessa etapa. Os neg6eios no pregao da Balsa e 

ehamado de mercado secundario ". 

Segundo HALFELD (2001, P. 49) o mercado de agoes pode ajudar as 

empresas brasileiras, mas nao diretamente com os neg6cios em Bolsa. 

"Diretamente, niio. Mas ninguem eompraria uma ac;iio diretamente de uma 

empresa se niio tivesse a oportunidade de vende-la no mereado em que desejasse. 

0 mereado de Balsa, chamado de mercado seeundario, e condic;ao necessaria 

para a existencia de urn born mercado primario ". 

Para HALFELD (2001, P. 50) o mercado de agoes pode ser uma boa fonte 

de recursos para investimento no crescimento e expansao das empresas: 

"Urn a empresa que possui ac;oes com boa liquidez, is to e, muito negociadas em 

Balsa, terc't mais jacilidade em eaptar novas recursos no mereado primario. 

Quando for inieiar um novo projeto, sera mais facil eaptar recursos de novas 

investidores se suas ac;oes tiverem bastante liquidez no mereado de Balsa. Os 

novas s6cios vao se sentir mais eonfortaveis diante da possibilidade de vender as 

ac;oes no momenta em que desejarem. Essa era a vantagem dos felizes 
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proprietarios do fusquinha. Eles diziam ter em casa um "cheque ao portador", 

isto e, podiam encontrar um comprador para o seu carro usado, a qualquer 

momenta. Isso justificava um valor relativamente do fusquinha no mercado de 

autom6veis ". 

Conforme HALFELD (2001, P .57) muitas pes so as ainda comparam a Bolsa 

como um cassino, quando na verdade e um forte instrumento para fazer render o 

dinheiro poupado: 

"Muitos brasileiros ainda pensam que a Balsa e um cassino. Acreditam que 

poucos silo capazes de ganhar com ar;:oes e que se eles se atreverem a entrar, 

sairiio como perdedores. ln.felizmente, estiio ignorando um dos melhores 

instrument as de fazer crescer seu dinheiro poupado ". 

Segundo HALFELD (2001, P.57) ao investirem em Bolsa, as pessoas estao 

adquirindo uma parte da empresa, tendo direito dessa forma, ao Iueras gerados 

por ela, proporcionalmente ao percentual de agoes adquirido. 

"Quando voce compra uma ar;:iio de uma empresa de capital aberto, no Brasil, 

esta comprando um pedar;:o do capital dessa empresa. Voce tera direito a receber 

parte dos lucros a serem gerados. 0 acionista da companhia tern uma fatia do 

futuro da empresa. Assim, uma ar;:iio representa um ativo real, lastreado por 

.fabricas, veicu!os, lojas e par muito capital intelectual ". 

2.20 Fundo de Renda Fixa 

Segundo HALFELD (2001, P.1 06) as aplicagoes mais comuns em renda 

fixa sao: caderneta de poupanga, COB e fundos de renda fixa; 
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"E!as geram poucas surpresas aos investidores no curta prazo. Por outro /ado os investimentos em 

ar;oes, em im6veis e em neg6cios pr6prios podem surpreender muito, sendo class(flcados como renda 

variavel"'. 

HALFELD (2001, P.1 07) apresenta os principais motivos das aplicac;oes 

em renda fixa terem rendimentos tao baixos nos ultimos 30 anos: 

"A remunerar;iio dos fundos de rend a fix a e da caderneta de poupanr,:a depende 

sempre de polfticas macroecon6micas do governo. Ele e o maior devedor do pais 

e tem o poder de criar regras. Em conseqiiencia disso, infelizmente, assistimos a 

diversas mudanr,:as nas normas que regem a divida publica brasileira no passado 

recent e. Por exemp!o, todas as vezes que se fazia um congelamento de prer,:os, 

jogava-se para debaixo do tapete parte da injlar,:iio do mes anterior. A 

jusf!ficativa era que o plano vinha para ficar e que os poupadores seriam 

recompensados pela estabilidades de prer,:os a seguir. Em poucos meses os pianos 

fracassavam e os poupadores ficavam com o prejuizo ". 

Segue abaixo quando se deve aplicar em renda fixa segundo HALFELD 

(2001, P.107 e 108): 

• "Quando voce deseja constituir sua reserva de emergencia, sugiro sempre que mantenha o 

equivalente a 6 meses de suas despesas usuais aplicado em renda fixa. Essa e um 

import ante estrategia para enfrentar emergencias; 

• Quando voce precisar do dinheiro no curta prazo, isto e, em menos de cinco anos. Se voce 

estiver planejando comprar um carro, fazer uma viagem ao exterior au comprar seu 

apartamento em menos de cinco a nos, recomendo-lhe fazer aplicar,:oes em renda .fix a. Os 

investimentos em renda variave/ tem sido muito rentaveis, mas apenas em periodos fangos. 

Um investidor nunca deve aplicar em renda variavel pensando em menos de cinco anos; 
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• Quando voce }a esta idoso, niio pode correr o risco de uma queda na Balsa ou de uma 

crise no mercado de im6veis. A medida que voce vai envelhecendo, va resgatando seus 

investimentos em rend a variavel e aplicando-os em renda fix a". 

Para HALFELD (2001, P.108) as aplica96es em rendas variaveis sao mais 

indicadas do que as de renda fixa quando os investimentos forem superiores a 5 

a nos: 

"Quando voce estiver trabalhando com horizontes de tempo superiores a cinco anos, prefira a 

renda variavel. Nesse grupo eu privilegiaria os investimentos em ar;oes; em segundo Iugar, os neg6cios 

pr6prios; em terceiro, im6veis ". 

Conforme HALFELD (2001, P.1 08) as aplica96es em rend as variaveis 

oferecem ganhos maiores do que as de renda fixa, e por isso, deve ser utilizada 

para os investimentos a Iongo prazo: 

"A renda variave!, embora mais volatil, oferece resultados muito superiores ao 

da renda fixa no Iongo prazo. Nao perca a oportunidade de aumentar seus 

rendimentos, aplicando em renda variavel. Esse e um dos segredos de uma 

aposentadoria mais cedo e mais confortavel ". 

Fundo de Renda Fixa- Dl 

HALFELD (2001, p.1 09) descreve que as taxas de juros dos fundos Dl sao 

p6s-fixadas: 

"Esse fundo procura oferecer rendimentos semelhantes aos do CD/ (Certificados 

de Dep6sitos fnterjinanceiros), que e uma taxa de referencia para emprestimos 

entre instituir;oes jinanceiras. Os fundos Dl tern rendimentos p6s-fixados, is to e, 

eles acompanham asflutuar;oes das tax as de juros ". 
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Fundo de Renda Fixa Pre-fixado 

Segundo HALFELD (2001, p.11 0): 

"'Esse fundo aplica em papeis com tccws de Juras previamente definidas. Traz um risco ao 

investidor. se houver um au menta repentino nas tax as de Juras praticadas pel a mercado ". 

Caderneta de poupanga 

A tradicional caderneta de poupanga e uma aplicagao de renda fixa 

acrescida da variagao da Taxa Referencial, conforme descreve HALFELD (2001, 

p.111): 

"E a investimento mais tradicional de renda fixa, prometendo pagar Juras de 

0,5% ao mes mais a varim;iio da TR (Taxa Referencial). Ela e considerada a ativo 

.financeiro de menos risco na Economia brasileira. Entretanto, hoJe, sua 

rentabilidade tem sido inferior a dos fundos DI". 

CDB (Certificados de Deposito Bancario) 

Para HALFELD (2001, p.111 ): 

"Sao tftulos emitidos par bancos com prazos curtos (30 a 180 dias). Seus 

rendimentos podem ser pre au p6s-fixados. Ha incidencia de CPMF toda vez que 

se faz uma renovar;iio do CDB. lsso tem levado as investidores a migrarem para 

os fundos de investimentos ". 
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2.21 Possuir autom6vel: sonho e realidade de milhoes 

Conforme FRANKENBERG (2002, P. 189): 

··o autom6vel e idolatrado no mundo inteiro quase como se fosse um deus. A sensar;ao de 

independencia, prosperidade e de status social ligada a posse de um autom6vel nao encontra rival au 

paralelo em nenhum Iugar do mundo ". 

Na sociedade atual, raras emo<;oes podem superar a sensa<;ao da posse 

de um autom6vel. 

Para FRANKENBERG (2002, P. 189): 

"Nao foi a toa que se tornou uma verda de ira obsessao ". 

"£ as fabricantes, concessionarios, intermediarios e financiadores, que tem perfeito conhecimento 

des sa obsessao, a incentivam de todas as maneiras ". 

"Sabem que ninguem resiste a um bela e potente carro, em especial as homens". 

"As condir;oes do pagamento das prestar;oes do carro jamais devem ser sin6nimo de sacriflcio nem 

representar cortes de outros itens obrigat6rios do orr;amento domestico. 

Os interessados no comercio de carros aproveitam a fragilidade das 

pessoas com rela<;ao ao desejo de posse de um autom6vel, e influenciam de 

diversas formas em seu consumo, inclusive atraves da facilidade de credito. 

Apesar de o autom6vel ser tao desejado, as pessoas nao devem permitir 

que seus gastos interfiram nos itens fundamentais do or<;amento domestico. 
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2.22 Como se dividem os usuarios de autom6veis 

Conforme FRANKENBERG (2002, P. 189, 190) os usuaries de autom6veis 

podem ser classificados em dois grandes grupos: 

• Os que tern o autom6vel principalmente como ferramenta de trabalho e !ocomoc;ao e 

secundariamente para lazer. 

• Os que tern o autom6vel principalmente para lazer e secundariamente como meio de 

locomoc;ao eferramenta de trabalho. 

2.23 Carro exclusivamente para o lazer 

Para FRANKENBERG (2002, P. 190): 

"Voce sabia que sustentar urn autom6vel custa tanto ou mais que urn filho? 

Evidentemente, tanto urn como o outro podem dar imenso prazer. Quando urn 

carro e utilizado somente para viagens de lazer e para passear aos domingos com 

a familia nao deve ser analisado unicamente sob o ponto de vista de despesa au 

custo, pais prazer, confraternizac;ao familiar e tantos outros aspectos subjetivos 

sao igualmente import antes para nos sa saude mental". 

As despesas de um autom6vel podem ser comparadas com as de um filho; 

porem, deve ser vista por outros aspectos, levando em considerac;ao que podem 

proporcionar mementos de alegria, tao necessaries ao bem-estar das pessoas. 

''Acontece que, para muitas familias, o autom6ve! acaba sendo urn peso excessivo 

no orr;:amento flnanceiro. Desse modo, e principalmente se voce estiver 

pesadamente endividado, !eve seriamente em considerac;ao a opc;ao de vende-lo". 

Segundo FRANKENBERG (2002, P. 190): 
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"Tanto as prestar;:oes mensais como os custos de manutenr;:iio podem ser a 

diferenr;:a entre viver dentro do orr;:amento ou estar se sacrificando e acumulando 

dividas". 

··£ muito diflcil desfazer-se da comodidade de urn autom6vel, mas em certas 

circunstdncias, talvez fosse melhor ficar sem ele, pelo menos ate recuperar o 

f6lego finance fro". 

Quando o carro esta afetando no controle do orgamento domestico, o 

mesmo devera ser eliminado, mesmo que temporariamente, ate que a situagao 

financeira volte a se estabilizar. 

2.24 Carro como ferramenta de trabalho 

Para FRANKENBERG (2002, P. 190): 

"Aquefes que utilizam o carro como ferramenta de trabalho devem encarar sua 

aquisir;:iio de modo completamente diferente daqueles que o usam apenas para 

/azer". 

"De quafquer maneira, a aquisir;:iio, a manutenr;:iio e todos os demais custos 

correlatos, exigem reflexiio e born sensa, pols a soma de todos estes itens pode 

comprometer seriamente o orr;:amento domestico ". 

Quando o autom6vel e utilizado para se trabalhar, deve ser visto de forma 

bem diferente dos que o usam somente para o lazer. Mas, de qualquer forma, as 

pessoas devem considerar todas as despesas geradas em fungao do carro, 

analisando o quanto ele afeta o on;amento domestico. 

Para FRANKENBERG (2002, P. 190): 
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"Se voce utiliza a autom6vel como ferramenta de trabalho, poderri descobrir que tern que suar 

muir a a cam is a para sustenta-lo ". 

"Sao poucas as pessuas que se preocupam em ca!cu!ar quanta lhes custa adquirir e manter um 

earn;". 

"Em alguns casas, utilizam motocic/eta, 6nibus, metro, taxi au ate mesmo uma bicicleta seria hem 

mais racional ". 

Quando 0 autom6vel e utilizado para trabalhar, as pessoas precisam 

aquilatar o quanta precisam trabalhar para arcar com as despesas por ele 

geradas. lnfelizmente, poucos se interessam em verificar o alto prec;o pago para 

adquirir e manter esse autom6vel. Nos casos em que a obtenc;ao e manutenc;ao 

do carro influenciam no orc;amento domestico, os individuos deveriam se 

conscientizar e optar por outro meio de transporte que seja mais economico. 

Conforme FRANKENBERG (2002, P. 193): 

"Para aqueles que costumam adquirir seus carros com financiamento e nfio a 

vista, acunselho escolher cuidadosamente a financeira que devera oferecer a 

credito. Muitas vezes a .financeira pertencente a montadora e a que possui as 

melhures taxas, pais obtem a seu Iuera na venda do veiculo e tambem no 

.financiamento do vefculo. Essa constatar:;!io e especialmente valida em periodos 

de poucos neg6cios, quando eles tern grande interesse na venda de estoque 

encalhado. A taxa de Juras aplicada ao financiamento tambem pode mudar, 

dependendo da epuca do ana ". 

As pessoas que desejam adquirir seus carros por meio de financiamento 

devem atentar para a escolha da loja ou concessionaria, analisando 

principalmente as taxas de juros e de abertura de credito, para desta forma, 

buscar realizar um bom neg6cio. 
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3. CONCLUSAO 

Os baixos reajustes salariais, o aumento das tarifas publicas e dos 

impastos tern deixado a classe media brasileira em momentos dificeis. Controlar 

as finangas pessoais de forma a veneer todos os compromissos, se dar ao luxo 

de algum lazer e ainda conseguir formar um patrimonio ou fazer reservas para 

uma aposentadoria digna tern sido um grande desafio. 

0 credito e um dos melhores instrumentos para 0 desenvolvimento social 

de um pais. Mas as atuais taxas de juros oferecidas aos consumidores brasileiros 

tern um efeito contrario, levando milhares de familias ao desespero. A facilidade 

de credito existente favorece o consumo e tern levado muitas pessoas ao 

endividamento. 

Precisamos ensinar nossos filhos desde cedo que economia e 

administragao de recursos escassos. Eles precisam entender que existe uma 

hierarquia nas contas e que precisamos primeiro pagar as contas da escola, 

supermercado, energia eletrica, gas, agua e telefone antes de comprar uma 

bicicleta, um celular novo ou roupas modernas. Escolher e renunciar. 

Vivemos em uma sociedade capitalista e e mais facil obter o 

comprometimento de todos quando os objetivos financeiros sao discutidos 

abertamente em casa e as metas definidas em conjunto. 0 ideal e determinar 

metas, como por exemplo: estabelecer um percentual de redugao de gastos e 

trabalhar em torno dele, reduzir despesas com juros, tentando negociar com o 

gerente do banco os juros do cheque especial, alongando o prazo de pagamento 

de uma prestagao, entre outros. 
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A defini<;ao correta de metas e uma etapa importante para a realiza<;ao dos 

objetivos; por isso, alem de serem realistas, todos os envolvidos devem estar de 

acordo, comprometidos e devem acreditar que poderao alcan<;a-las. 

A partir do momenta em que as pessoas conseguem poupar e fazer uma 

reserva financeira, esse comportamento fara com que se sintam mais motivadas, 

considerando que poderao esperar boas expectativas com rela<;ao ao futuro. 

0 motivo dos individuos efetuarem 0 planejamento financeiro e para 

conseguir manter uma reserva de dinheiro para ser utilizada diante de uma 

necessidade futura. Para isso, e preciso que as pessoas economizem uma 

parcela de dinheiro recebido, ou seja, gastem menos do que ganham. 

Os criterios apresentados para a escolha de um planejamento financeiro, 

podem ser diferentes para cada individuo, e deverao ser adequados conforme a 

realidade de cada familia, pois diversos sao os fatores que influenciam no 

or<;amento financeiro. 

Fazer um planejamento financeiro exigira muita for<;a de vontade, paciencia 

e disciplina, mas certamente os resultados serao compensadores. A pratica 

continua do or<;amento individual e familiar e bastante saudavel e indispensavel 

em nossa vida. Ap6s a elabora<;ao da planilha de or<;amento pessoal, algumas 

mudan<;as de habitos pessoais ou familiares podem ser necessarias. 0 futuro 

financeiro depende de atitudes tomadas no presente; portanto, e importante fazer 

uma avalia<;ao consciente e tentar incorporar novas habitos em nossa rotina, 

permitindo dessa forma a conquista de nossos sonhos. 
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