
Planejamento na ponta do lápis  
 
Um processo de transição de carreira tranqüilo muitas vezes depende de uma boa reserva 
financeira. Estudo mostra que 15% dos entrevistados conseguiria manter a estabilidade financeira 
por um período de até seis meses, 9% por até um ano e 13% por mais de um ano 
 
Por quanto tempo você conseguiria manter sua estabilidade financeira após uma demissão? 
Provavelmente você nunca pensou sobre isso, já que as suas reservas financeiras devem ter um 
outro destino, como a educação dos seus filhos ou uma aposentadoria tranqüila, por exemplo. 
Mas você não está sozinho: muitos brasileiros descartam a importância de manter um bom pé-de-
meia para ajudar num dos momentos mais críticos de suas vidas profissionais, o desemprego.  
 
Esse é o perfil comportamental detectado em uma pesquisa realizada pela consultoria Mariaca & 
Associates, em parceria com a Câmara Americana de Comércio de São Paulo. Abrangendo um 
universo de 466 pessoas, o estudo mostra que 15% dos entrevistados conseguiria manter a 
estabilidade financeira por um período de até seis meses, 9% por até um ano e 13% por mais de 
um ano. Esses números são baixos quando comparados aos resultados de pesquisa similar 
realizada pela Lee Hecht Harrison, empresa especializada em serviços de carreiras, com 725 
profissionais norte-americanos. Lá, o hábito de poupar para períodos de desemprego parece ser 
mais comum, já que 35% afirmaram ter reservas que lhes permitiriam passar mais de seis meses 
procurando uma nova colocação.  
 
 
Sinal de alerta  
 
Um executivo pode levar até oito meses no processo de transição de carreira; se contar com a 
ajuda de uma consultoria especializada nesse tipo de serviço, o tempo pode ser reduzido pela 
metade. Mas, independente da condição, o fato é que se ele não contar com uma boa reserva 
financeira as chances de aceitar um emprego apenas para estabilizar as despesas são grandes. 
Mas essa atitude pode ser facilmente evitada caso esse profissional conte com um planejamento 
de carreira e financeiro.  
 
Ignorar o fato de que os índices de demissão no País estão altos e que as freqüentes fusões e 
aquisições de empresas geram reestruturações é um risco que não vale a pena ser assumido. 
Dados norte-americanos mostram que a mobilidade dos profissionais é cada vez maior. Portanto, 
um planejamento de carreira não deve considerar apenas o que o profissional quer e o que 
precisa para atingir seus objetivos; ele deve prever também a instabilidade do mercado e os 
obstáculos que poderão surgir, incluindo-se a possibilidade de desemprego. Investir na 
estabilidade financeira garante uma vida mais confortável mas, sobretudo, permite que passemos 
com mais serenidade por períodos de dificuldade.  
 
 
Controle de gastos  
 
Os analistas financeiros defendem a regra de que, ao organizar o orçamento familiar e as 
despesas pessoais, um indivíduo deve evitar que mais de 70% da sua renda mensal seja 
destinada ao pagamento de dívidas. Para isso, algumas mudanças de hábitos e controle dos 
gastos são imprescindíveis, como mostram os mandamentos a seguir.  
 
1. Saiba qual é o valor real do seu salário. Muita gente acaba incorporando o limite do cheque 
especial ao salário, esquecendo-se de que essa é uma grande armadilha, já que os juros cobrados 
são muito altos.  
 
2. Identifique seus gastos mensais. Uma boa medida é desenvolver uma planilha que especifique 
todas as suas despesas, classificando-as em indispensáveis (condomínio, aluguel, energia elétrica, 



água, escola), que geram conforto (TV a cabo, assinatura de revistas e jornais, telefone celular) e 
que oferecem luxo (cabeleireiro caro, carro importado, idas a restaurantes). Os itens que 
estiverem no último grupo devem ser descartados ou então substituídos por opções mais baratas.  
 
3. Tenha prazer em poupar. Ao estipular objetivos para o dinheiro, fica mais fácil garantir uma 
boa reserva.  
 
4. Descubra qual o melhor investimento para o objetivo pretendido.  
 
5. Mantenha-se informado do que está acontecendo no mercado. Saiba, por exemplo, identificar 
os melhores investimentos do momento e aqueles do quais você deve manter distância. O gerente 
do banco ou sites especializados podem ajudar nessa tarefa.  
 
6. Não importa a situação ou quem está do outro lado da mesa, o importante é saber negociar. 
Principalmente nos momentos de aperto, é preciso dar espaço à figura do negociador.  
 
Regra geral: convém lembrar que uma boa retaguarda financeira não significa que o ato de 
economizar deva ser colocado de lado num período de transição. Mais do que em qualquer outro 
momento, esta é a hora de cortar despesas supérfluas e de aprender a administrar as finanças 
pessoais.  
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