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Qual a importância de ter seu próprio Planejamento Financeiro Pessoal? 

 

Atualmente vivemos num mundo onde sobra muito pouco tempo para cuidar de nossa Qualidade de Vida e 

principalmente de como fazer o uso inteligente do dinheiro que ganhamos. 

Lidar com o dinheiro está cada dia mais complicado: saber cuidar bem das finanças pessoais é fundamental para a 

Qualidade de Vida, pois sabemos que dinheiro não cai do céu e nem dá em arvores, mas é preciso plantar hoje para 

colhermos bons frutos no futuro.  

 

Você já se deu conta de quanto dinheiro passou pelas suas mãos? 

 

Por exemplo, uma pessoa que recebe R$3.000,00 mensais passou em 10 anos algo em torno de R$360.000,00, em 20 

anos R$720.000,00 e em 35 anos R$1.260.000 reais. A pergunta não é quanto dinheiro passou pelas suas mãos e sim 

quanto foi capaz de reter para o planejamento de um projeto de vida duradouro?  

 

Uma coisa é certa independentemente da renda de uma pessoa, em virtude da falta de tempo e de conhecimento 

acaba-se postergando o planejamento de uma reserva financeira adequada para etapas importantes da vida como a 

aposentadoria, a faculdade dos filhos ou o início de seu próprio negócio. Em fim, não recebemos a devida orientação 

para a tomada de decisão na hora de comprar um imóvel, um carro ou de simplesmente como investir melhor aquilo 

que recebemos e o pior disso tudo: Gasta-se mais do que se ganha. 

 

A Educação Financeira ainda não é uma matéria ensinada nas escolas, portanto, conhecer sobre o produto chamado 

dinheiro é fundamental para uma vida financeira mais próspera e tranqüila. Conhecer aspectos importantes que 

influenciam a economia do país também são fundamentais na tomada de decisões de investimento e ter informações 

sobre os diversos produtos atualmente disponíveis no mercado como CDB, FIF, PGBL, VGBL, LTN, LFT, ações dentre 

outros pode fazer uma grande diferença entre que tipo de estratégia ou plano adequado deveríamos tomar para 

garantirmos um capital suficiente para atender as nossas necessidades financeiras no futuro e com o aumento da 

expectativa de Vida planejar-se financeiramente deixou de ser uma opção e sim uma necessidade cada vez mais 

importante nos dias de hoje, pois de cada 10 aposentados somente um consegue ter a sua Independência Financeira.  

 

Livrar-se das dívidas é outro sonho que muitos querem conquistar, mas que por falta de um bom acompanhamento e 

orientação adequada transformam as mesmas em uma gigantesca bola de neve originada do consumo desenfreado, 

do crédito facilitado e não planejado comprometendo significativamente a renda das famílias que deixam de lado 

projetos importantes e se dedicam somente a pagar as contas. Com isso muitos sonhos são engavetados, deixados 

para “talvez um dia” devido à falta de Planejamento Financeiro e por não possuir um Orçamento Doméstico alinhado ao 

Plano de Vida acabam não atingindo seus objetivos, pois como dizia o filósofo John L. Beckley: “As pessoas não 

planejam fracassar, mas fracassam por não planejar” e, portanto podemos concluir que a nossa tranqüilidade financeira 

não depende da sorte e sim de um bom Planejamento Financeiro.  

 

Muitas pessoas podem se perguntar: Vale a pena planejar? A resposta para isso pode ser dada fazendo-se outra 

pergunta: Quem tem mais chances de prosperar financeiramente? Aquelas pessoas que tem um Planejamento 

Financeiro alinhado com seu Plano de Vida ou aquelas que nunca se deram a chance de pensar a respeito? Tudo isso 

porque quando não temos um Plano de Vida definido acaba-se por muitas vezes chegando a um lugar onde não 

gostaria de estar e quando não sabe-se aonde chegar qualquer lugar serve e talvez esse lugar não seja exatamente 

onde você e sua família gostariam de estar. 

 

Para isso é que existe o Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar que tem como objetivo auxiliar as pessoas na 

criação de uma estratégia precisa para acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de uma pessoa ou 

de uma família colocando o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas um meio para a obtenção do patamar de 

Qualidade de Vida almejado. E com a orientação de um Planejador Financeiro Pessoal e Familiar você pode colocar -

se novamente dentro do centro de seu Plano de Vida através do acompanhamento de um profissional que é 100% 

focado nos seus interesses e no de sua família, onde o sucesso deste depende exclusivamente de seu sucesso por 

isso o comprometimento é total.  

 

Lembre-se: “Mais importante do que aquilo que você obtém quando atinge um objetivo, é aquilo em que você se torna” 
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