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ra descobrir a fotografia exata da sua situa-
ção econômico-financeira. O objetivo é sim-
ples: identificar de onde vem e para onde vai
o dinheiro, fazendo uma comparação entre o
patrimônio acumulado e as dívidas que pre-
cisam ser honradas durante um determina-
do tempo — no caso das empresas, esse perí-
odo é, normalmente, de um ano. É claro que
as companhias lançam mão de diversos ar-
tifícios mais detalhados do que aqueles que

separamos aqui. Com a ajuda de especialis-
tas, nos concentramos apenas nos tópicos
que, de fato, interessam ao controle do orça-
mento familiar. Não é nada complicado. Um
bom começo é pegar a sua última declaração
de Imposto de Renda (IR) para estudar. "Nos-
so IR apurado anualmente perante o Fisco se-
gue basicamente a mesma lógica do balanço
corporativo. O governo quer conhecer nossa
variação patrimonial para saber se devemos
pagar imposto ou receber de volta valores re-
tidos com antecedência", diz Nelson Beltra-
me, consultor-chefe da Data Custos, em São
Paulo. Então, mãos à obra!

riar uma planilha de controle para
as contas domésticas, como se fos-
se um balanço patrimonial de em-
presa, pode ser o primeiro passo pa-



dinheiro PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Planeje sua
vida financeira
Assim como as empresas elabo-
ram um plano de negócios, você
também pode ter um plano para
sua vida financeira, que inclui
metas, projetos e crescimento
para curto, médio e longo prazo.
Para chegar a um objetivo, trace
um plano com ponto de chega-
da (objetivo final), a rota (como
chegar) e o meio (o mecanismo
de realização do objetivo).

1Considera todas as
possibilidades da:

• Aumento de salário.
• Novos horizontes ftreinamen-
to, MBA, nova profissão ou aper-
feiçoamento da atual, outro em-
prego, novo negócio).
• Produção (despesas dimen-
sionadas) para melhoria.
• Ação na gestão de caixa
(atuar na gestão dos investimen-
tos de forma programada).

2Para a construção do plano
considere as analogias:

• Um solteiro ê uma firma indivi-
dual; o administrador pode pro-
jetar o crescimento fazendo pla-
nos, investindo tempo e recursos
na formação e na carreira.
• Quem se casa ê como uma
empresa que vai se fundir (ou te-
rá um sócio ativo, não um inves-
tidor) e vira uma limitada (Ltda.).
• Na Inglaterra, a sigla Dink's
(Double Income, no Kids) quer di-
zer que os dois trabalham e têm
receitas, mas os custos estão
controlados por não terem filhos.

• Na prospecção de crescimen-
to da empresa (da família), os fi-
lhos são um investimento de lon-
go prazo, que vai até a maturida-
de deles (ou das filiais). A empre-
sa este expandindo!
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