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N
este segundo semestre, o consultor fi nan-
ceiro Gustavo Cerbasi relançou, pela edito-
ra Sextante, o livro Como Organizar Sua 
Vida Financeira. Autor de best-sellers 
como Casais Inteligentes Enriquecem 
Juntos; Mais Tempo, Mais Dinheiro e 
Investimentos Inteligentes, Gustavo acre-
dita que esse volume é o mais importante 

de sua obra, por ajudar o leitor a fazer desde o diagnósti-
co da situação fi nanceira até a elaboração de um planeja-
mento de longo prazo, passando por tópicos como a esco-
lha dos melhores investimentos, os cuidados ao fazer 
operações de crédito, o que avaliar ao adquirir seguros e 
a preparação do imposto de renda. Num momento em que 
a infl ação crescente reduz o poder de compra dos brasi-
leiros e no qual o alto custo do crédito aumenta o risco 
de endividamento, Gustavo Cerbasi falou a VOCÊ S/A 
sobre como a organização do orçamento e o planejamen-
to fi nanceiro podem fazer a diferença para quem deseja 
conciliar gastos menores com maior qualidade de vida.  

Por que você afi rma que o passo mais importante para 
a organização fi nanceira é o autoconhecimento?
Até 2009, antes de escrever esse livro, eu tinha um escri-
tório para orientação fi nanceira individual. Uma das 
coisas que mais me surpreendiam nessa experiência era 
a constatação de que nove em cada dez dos meus clientes 
não sabiam sequer se gastavam menos do que ganhavam. 
Normalmente, as pessoas endividadas ou que não conse-
guem poupar não compreendem por que sua conta nunca 
fecha. Elas entram 300 reais no negativo, mas têm uma 
série de estoques em sua casa que nem percebem – ali-
mentos não consumidos estragando na despensa, roupas 
paradas no cabide. Mas, como não entendem o que está 
acontecendo, se acham azaradas. Creditam os problemas 
fi nanceiros a um excesso de imprevistos. Imprevistos 
todos têm e ninguém consegue controlá-los. Eles só se 
tornam um problema quando temos um orçamento muito 
engessado, porque comprometemos muito da nossa renda 
no fi nanciamento da casa, do carro e na escola dos fi lhos. 
Para que consigam enxergar sua real situação, convido 
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Como evitar que as compras de 
grande valor levem a dívidas?
A orientação é, antes de fazer a com-
pra, aumentar sua reserva de emer-
gências. Todo mundo deveria econo-
mizar, ao menos, dois ou três meses 
das suas despesas e colocar numa 
aplicação que garanta liquidez, para 
ter segurança e poder sacar o mon-
tante em caso de imprevistos – ou 
de uma boa oportunidade de inves-
timento. Antes de um parcelamento 
de longo prazo ou um fi nanciamento, 
deve-se elevar essa reserva a um 
valor equivalente a quatro ou cinco 
meses das suas despesas. Ela é o seu 
colchão em períodos turbulentos. 

os leitores a fazer um mapeamento 
de sua vida fi nanceira. É como um 
hemograma, em que você consegue 
identifi car onde estão os desequilí-
brios – nos triglicérides, no coleste-
rol ou no número de leucócitos, por 
exemplo – para conseguir tratar cada 
um desses problemas.  

E como começar esse diagnóstico? 
Para quem não está habituado a mo-
nitorar seus gastos, o ideal é que, 
pelos menos nos 30 primeiros dias, 
todos os gastos sejam registrados 
num aplicativo ou numa planilha, 
com frequência diária. Até uma pe-
quena compra no camelô deve ser 
contabilizada. Os pequenos gastos 
costumam ser vilões do orçamento, 
por isso você precisa saber como está 
gastando. Depois de saber quanto 
você gasta com cada item, pode co-
meçar a programar essas despesas 
e, se for o caso, delimitar um valor 
menor para destinar a determinada 
categoria. Mas atenção: ao prever as 
despesas mensais, você tem de levar 
em conta a sazonalidade – afi nal, há 
gastos diferentes a cada mês, como 
viagens, Natal ou Dia das Mães. 

Depois de organizar o orçamento, 
como dar início a um planejamen-
to fi nanceiro de longo prazo?
Para elaborar seu planejamento, 
pergunte-se antes quais são seus 
desejos de longo prazo. Sabendo o 
preço dos seus sonhos e o montan-
te necessário para viabilizá-los, você 
fará um esforço consciente para 
economizar. A cada ano, refaça as 
contas para saber se fatores como 
a infl ação afetaram o custo do sonho 
e se o ritmo em que você vem eco-
nomizando continua sendo sufi cien-
te para atingir seus planos. Verifi que 
que gastos deixaram de fazer sen-
tido e se já há pacotes mais vanta-
josos para itens como TV a cabo, 
planos de telefonia e outros serviços 
contratados por assinatura. 
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Quais os principais erros cometi-
dos pelos brasileiros nas opera-
ções a crédito, uma das principais 
causas de descontrole fi nanceiro?
Em primeiro lugar, o brasileiro não 
tem pesquisa e, por isso, desconhece 
alternativas, como as cooperativas 
de crédito, que oferecem juros me-
nores. Com as opções oferecidas por 
outros bancos e entidades em mãos, 
você pode escolher a melhor ou levar 
para o seu gerente. Se ele não cobrir, 
pode estar na hora de trocar de ban-
co. Outro erro é confundir emprés-
timo com fi nanciamento. O primeiro 
é um aluguel do dinheiro do banco, 
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e só deveria ser usado em difi culda-
des passageiras e ser quitado o quan-
to antes. O segundo tem algum bem 
como garantia e, por isso, tem risco 
e custo menores. Eu aconselho as 
pessoas a substituir o excesso de 
empréstimos por fi nanciamentos. O 
refi nanciamento do carro ou um fi -
nanciamento que tem o imóvel como 
garantia sai muito mais barato.

Em sua opinião, quais os critérios 
para se escolher um investimento?
O que deve pautar essa escolha não 
é a maior ou menor rentabilidade de 
uma aplicação em determinado pe-
ríodo. O que eu recomendo é investir 
sempre, degustar as opções, experi-
mentar. Só assim você vai conhecer 
a dinâmica de cada aplicação e, com 
o tempo, ganhar confi ança para in-
vestir da melhor forma. Se, mesmo 
com esse tempo, continuar se sen-
tindo desconfortável com aquele tipo 
de investimento, ele não é para você. 

Por que o planejamento fi nanceiro 
não deve visar a cortar custos, 
mas a nos permitir gastar mais 
com o que gostamos?
Quem planeja seus gastos consegue 
preços e condições de pagamento 
mais vantajosas, poupando mais di-
nheiro para fazer o que gosta. É o 
mesmo raciocínio de programar as 
férias com antecedência para conse-
guir os melhores serviços aos meno-
res preços. É justamente por não 
planejar que o brasileiro gasta de 
15% a 18% da sua renda apenas para 
pagar juros. O planejamento nada 
mais é do que um gasto de tempo 
pago com economia de dinheiro. 


