
PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL: VALE A PENA? E QUANDO EU DEVO PENSAR NISSO?
Por Rogério Nakata, LifeC.O.A.C.H.™

Atualmente vivemos num mundo onde sobra muito pouco 
tempo para cuidar do dinheiro que ganhamos sem contar na 
organização de nossas Finanças Pessoais.
Lidar com o dinheiro está cada dia mais complicado e 
planejar-se financeiramente é fundamental para uma boa 
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. 

Alguma vez você já se deu conta de quanto dinheiro passou 
pelas suas mãos?

Por exemplo, uma pessoa que recebe R$3.000 mensais em 
10 anos passou em suas mãos algo em torno de R$360.000, 
em 20 anos R$720.000 e em 35 anos R$1.260.000. A 
questão não é especificamente quanto dinheiro passou pelas 
suas mãos e sim quanto você foi capaz de reter daquilo que 
ganhou, portanto, mais importante que aquilo que se ganha é 
aquilo que se gasta e para isso que existe o Planejamento 
Financeiro Pessoal e Familiar. 

O Planejamento Financeiro ajuda as famílias a seguirem uma 
estratégia para acumulação de bens e valores que formarão 
seu patrimônio e com a Educação Financeira que está inserida 
dentro desse planejamento poderá contribuir para que 
possam tomar decisões importantes na hora de comprar uma 
casa, na hora de escolher um plano de investimentos para a 
aposentadoria, a faculdade dos filhos ou o iniciar um negócio 
próprio, pois as pessoas que tem conhecimento sobre o 
assunto podem contribuir muito mais com a economia do país 
do que aquelas que não têm nenhum conhecimento sobre 
questões financeiras lembrando sempre que nós seres 
humanos trabalhamos 70% de nossas vidas correndo atrás 
de dinheiro e pela preguiça ou pela falta de ajuda profissional 
pode-se acabar ficando sem ele justamente quando mais 
precisamos, ou seja, no futuro.

Diante de todos os fatos e acontecimentos na economia 
mundial muitos ainda se perguntam: Qual o melhor momento 
para pensar em Planejamento Financeiro?
A resposta seria IMEDIATAMENTE, pois, é nessa fase em que 
você está em plena atividade de trabalho é que o 
Planejamento Financeiro se torna essencial para proteger o 
presente e garantir o futuro e isso começa com decisões 
simples como à de escolher um Seguro de Vida adequado 
para proteção daquelas pessoas que tanto amamos até a 
preparação para uma aposentadoria que lhe garanta um 
futuro mais tranqüilo. 

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 1 consegue ter a sua 

Independência Financeira e para isso será que você está 
preparado para a sua festa de 90, 100 anos de idade? Isso 
tudo porque segundo um dos mais celebre presidentes norte 
americanos John F. Kennedy “a melhor hora para consertar o 
telhado é quando o sol está brilhando” então não deixe para 
depois aquilo que deveria ter sido iniciado ontem.  

Conhecer aspectos importantes sobre os diversos produtos 
financeiros que existem no mercado pode ajudá-lo a montar 
seu Plano de Investimento e com isso criar uma estratégia 
para seus Projetos de Vida fazendo dos Investimentos 
Freqüentes Diretos uma linha do Orçamento Doméstico e não 
uma sobra, pois, quando tratamos objetivos tão importantes 
como sobra não damos a prioridade devida aos nossos 
sonhos e objetivos que precisam de atenção, carinho e de 
dinheiro para que possam ser realizados. 

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 muitas vezes pelo crédito 
fácil, pelo consumo desenfreado e pela falta de planejamento 
financeiro que acaba comprometendo significativamente a 
renda das famílias que deixam de lado seus projetos e se 
dedicam somente a um único e triste objetivo: “pagar as 
contas”. Com isso muitos sonhos são engavetados e 
deixados para “talvez um dia”, em virtude da falta de um 
Orçamento Doméstico alinhado a um Projeto de Vida 
Financeiro, 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. 

Mas apesar de tudo isso, vale à pena planejar-se?

 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 
gostaríamos de estar e quando não se sabe aonde chegar 
qualquer lugar serve e talvez esse lugar não seja exatamente 
onde você e sua família gostariam de estar.
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Texto rápidos, porém com dicas preciosas 
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