


comprar sem sentir. Saiba usá-
los. Só compre o que poderá hon-
rar no vencimento do cartão.

Somente assim tomará as ré-
deas de seu orçamento. Caso não
consiga, continuará com todos
os problemas advindos de uma
má administração orçamentária.
Para organizar sua vida financei-
ra, nada melhor do que se com-
prometer com um orçamento.
Resgatando o exemplo mostrado
no quadro , o líquido gastável é
de R$ 3.800,00. Então, este é o
limite dos gastos.

Entretanto, seu demonstrati-
vo de despesas e gastos mostra
um somatório superior, totalizan-
do R$ 4.325,00, conforme se pode
visualisar no quadro abaixo:

prioridade: TV a cabo (R$
150,00), Internet (R$ 105,00).

A partir dos ajustes propos-
tos, você conseguiu organizar
seu orçamento, saindo de um
déficit de R$ 525,00 para um su-
perávit de R$ 20,00. Ainda é pou-
co, mas já é um bom começo.

Quem opta por ter dívidas,
opta por pagar juros muitas vezes
escorchantes. Quem opta por gas-
tar menos e investir o que sobra,
opta por receber juros. E aí está o
caminho do sucesso. As financei-
ras já conhecem esse caminho há
bastante tempo. É o poder dos ju-
ros acumulados trabalhando para
você e não contra você.

É fácil diferenciar um investi-
dor de um gastador. Enquanto o
primeiro anda com um carro usa-
do, o segundo sempre está com
um carro do ano. O investidor
aplica suas reservas em uma opor-
tunidade de negócio, enquanto
o gastador não vê oportunidade
de investir, sua opção é sempre
pelo prazer imediato. O investi-
dor, no tempo oportuno, realizará
seus desejos de consumo. A um
custo infinitamente menor.

Você deve estar pensando
no tempo. Talvez não tenha tan-
to tempo de vida para começar
a investir em longo prazo. Mas
será que seu filho não tem? Seu
neto? Dar a oportunidade que
nos foi negada é uma forma de
construir vidas novas. É um le-
gado que ninguém poderá tirar
da pessoa que o receber. ®

A partir de um processo de re-
negociação, imaginemos que con-
siga um rescalonamento para pa-
gar estas dívidas em um prazo mai-
or, diminuindo o valor desembol-
sado mensalmente em R$ 500,00.
Com essa ação os desembolsos
com juros também caem para uma
cota mensal de R$ 210,00. Ainda
falta o valor de R$ 235,00 para eli-
minar o déficit. (R$ 525,00- 250,00
- 40,00). Resta cortar as despesas
"ruins", elencadas por ordem de

O que fazer? Dentro do raci-
ocínio proposto, já que você
está gastando mais do que ga-
nha, terá que reduzir as chama-
das despesas "boas" e cortar as
"ruins". Se estes cortes forem
suficientes para fazer com que o
seu orçamento saia do verme-
lho (déficit) e passe para o azul
(superávit), ótimo. Caso não seja
suficiente, terá que renegociar
as dívidas de modo a eliminá-
las dentro de um cronograma
previsto e dentro do seu orça-
mento, isto é, dentro de sua ca-
pacidade de pagamento.

O quadro a seguir retrata o
orçamento nas condições atuais.
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