
ORIENTAÇÃO l PLANEJAMENTO FINANCEIRO

EXERCÍCIO QUE
SE FAZ EM CASA

Para economista do IBEF, orientação e comportamento
dos pais são exemplos para que os filhos aprendam

a poupar e gastar com mais responsabilidade

Controlar o dinheiro é sem-
pre uma tarefa difícil, indepen-
dentemente da classe social.

De acordo com o economista
e administrador Luiz Afonso Cer-
queira, membro do Conselho Con-
sultivo do Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças (Ibef), a
solução para administrar as
finanças pessoais não é um
bicho-de-sete- cabeças. Uma boa
conversa pode ser a saída para
espantar a pressão financeira que
pesa sobre os ombros dos che-
fes de família.

Para isso, basta uma reunião
informal entre pais e filhos e a
avaliação do orçamento domés-
tico. Esse é o momento para ana-
lisar quanto dinheiro entra, em
forma de salário e outros rendi-
mentos, e quanto sai levado pe-
las contas e dívidas.

Tudo na ponta do lápis e bem
organizado. "É preciso saber se
os gastos são compatíveis com
a renda", diz Cerqueira, para
quem é importante ter priorida-
des e deixar de lado o supérfluo.

Segundo ele, as despesas
obrigatórias exigem atenção es-
pecial. São impostos como IPTU,
IPVA, ou a manutenção pessoal
de higiene, limpeza, alimentação
e vestuário. Assim mesmo é pos-
sível prever como economizar na
hora da compra de produtos.

Outras despesas importantes
como educação, por exemplo, po-
dem ser discutidas. Boas escolas,
cursos de inglês ou informática
não são, necessariamente, aque-
las das instituições mais caras.

Na categoria de supérfluo es-
tão as marcas de produtos, pelas
quais os consumidores às vezes
se permitem pagar um preço mai-
or. "As necessidades se criam,
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mas devem ser controladas. O
grande problema é que somos,
desde crianças, bombardeados
por apelos de consumo. Na tevê,
as novelas mostram situações ir-
reais. Nos shoppings, as vitrines
também. E essa é uma das razões
para a violência atual", afirma.

O economista lembra da im-
portância de ensinar os filhos,
desde cedo, a planejar os gas-
tos. Uma alternativa é dar, ao in-
vés da mesada, a semanada. Para
calcular o valor destinado a ela,
os pais devem verificar quanto
gastam com as crianças por se-
mana em teatro, locadora ou lan-
che no shopping.

Fica para os pequenos — ou
nem tanto — a tarefa de plane-
jar como usar e administrar o
próprio dinheiro. "Em países
como os Estados Unidos, as
crianças são preparadas na es-

cola para a vida financeira. Eles
têm aula de economia domésti-
ca enquanto nós não somos trei-
nados para isso", conta.

As dívidas são consideradas
por ele a grande vilã das finanças
pessoais. "Elas só devem ser fei-
tas em casos de extrema necessi-
dade, como o de doenças", ensi-
na. E quando não há como esca-
par delas, o economista sugere a
procura por taxas mais baixas e
prazos mais longos. "O crediário
também deve ser evitado e as
compras devem ser planejadas
para serem pagas à vista."

É raro para a maioria dos bra-
sileiros, mas em situações em
que há uma sobrinha de dinheiro
no bolso, a orientação de Cer-
queira é reservar essa quantia.
Para quem gosta de correr riscos,
a melhor aplicação é a bolsa de
valores. Já os mais conservado-

rés podem optar pela caderneta
de poupança. "Rende pouco,
mas é líquido e seguro", conclui.

Na família Cerqueira, a regra
de gastar menos e sempre ter uma
reserva financeira é uma herança
dos pais do casal, Luiz Afonso e
Rose. Ele conta que esta era a prá-
tica comum de seus pais e que
quando casou, descobriu que os
sogros tinham a mesma conduta.

"Quem cuida do orçamento
em casa é minha esposa. Tive-
mos o cuidado de passar desde
cedo noções de ganho e despe-
sas para nossos filhos", fala.
Mesmo adultos, os filhos ainda
consultam os pais quando o as-
sunto é investimento. Seguindo
esta regra — gastar menos do
que se ganha —, a família Cer-
queira conseguiu formar um pa-
trimônio,razoável entre imóveis
e aplicações financeiras. ®
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A melhor orientação é o exemplo
O senhor usa as
orientações que dá aos
associados do Instituto
na condução de suas
finanças pessoais?

CERQUEIRA — Sim, pois
penso que a melhor orientação
é o exemplo.

De que forma?
As finanças pessoais no

meu caso são familiares. Minha
esposa é responsável pelo total
do orçamento doméstico. Faze-
mos em conjunto grande parte
do planejamento de nossos gas-
tos, bem como a decisão de nos-
sos investimentos.

Os filhos quase sempre
se orientam a partir do
exemplo dos pais.
Os seus seguem suas
orientações em relação
às finanças pessoais?
Sim, cada um deles com as suas
características pessoais. Tive-
mos o cuidado de passar desde
cedo noções de ganho e despe-
sas para os nossos filhos. Am-
bos aprenderam na prática, por
volta dos 16 anos, ao participa-
rem de programas de intercâm-
bio no exterior e tiveram que to-
mar decisões. Como eles não
moram mais conosco, vez por
outra nos consultam. Damos

nossa opinião, apoiamos sempre
que necessário, mas não inter-
ferimos diretamente nas deci-
sões deles.

Qual a sua opinião
sobre compras a crédito.
O senhor costuma usar
esta modalidade de
pagamento?

Compra a crédito diretamen-
te já nem lembro mais quando
ou o que foi comprado. Usamos
com freqüência os cartões de
crédito, observando as datas de
vencimento e parcelando apenas
quando há promoções, desde
que sem juros. Parcelar o saldo

devedor da fatura jamais, é uma
das dívidas mais caras que se
pode contrair. É um caminho es-
treito, perigoso e que requer mui-
ta habilidade para se sair dele.

Compartilha do ditado
que diz que "mais vale
um gosto do que um
tostão no bolso?"

Sim (risos), mas em termos.
Isto é, somente quando há dis-
ponibilidade para isso. O que fa-
zemos em família é ter uma reser-
va para o caso de, nas férias ou
viagens curtas em feriados ou
fins de semana, as despesas
jirem um pouco do orçamento.
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