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Estou endividado.
E agora?
Como agir quando é preciso
replanejar as finanças da família

Por José Mário Carvalho dos Santos – Clínica de Finanças
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A situação econômico-financeira do
brasileiro melhorou muito nas últimas
décadas. O Plano Real foi o divisor de
águas entre uma época de inflação
galopante e a entrada do país no
rol das nações com economia
estável. O ganho real nos salários
propiciou uma folga financeira
às famílias brasileiras. Porém,
o despreparo da população
para 'essa nova realidade está
produzindo efeitos trágicos.
Maus
hábitos
financeiros,
desconhecimento
sobre
fundamentos de Economia e
Finanças, consumo represado e um
voraz interesse do mercado sobre a
renda adicional das famílias: essa é
a receita para a situação que vivemos
atualmente. A Pesquisa Nacional sobre
o Endividamento e Inadimplência do
Consumidor, da Confederação Nacional
do Comércio detectou que 62,5% das
famílias brasileiras possuíam alguma dívida
(agosto/2011), 24,4% delas afirmaram
que estão em atraso e 8% disse`ram que
não conseguirão pagar o que devem. O
problema está na cultura do brasileiro: não
sabemos planejar, e dificilmente fazemos um
orçamento doméstico. Este é o estopim do
verdadeiro estado de calamidade em que nos
encontramos.
A época que atravessamos é própria para
analisarmos uma questão importantíssima:
quando começar o planejamento para o
período “final de ano/férias/início das aulas”?
Na verdade, o ideal seria que essa planificação já
estivesse pronta, e funcionando. Mas sabemos
que, culturalmente, o brasileiro não se importa
com isso. Então, vêm as consequências: a pior
delas, sem dúvida, é o ciclo “endividamento/
tomada de dinheiro no banco”, seja na forma
de lançar mão do limite do cheque especial, ou
então a mais terrível, de efeitos mais danosos:
pagar o valor mínimo da fatura do cartão de

crédito e rolar o restante no rotativo.
Como é difícil encontrarmos alguma
família que já faça esse tipo de controle, a
recomendação é sempre a mesma: comece
já! Tudo na vida tem um início. Pode ser que
em um primeiro momento o processo seja
doloroso, com cortes e substituições de gastos.
Mas é por uma boa causa, e você verá isso
no desenrolar do processo. Há que se eleger
prioridades e cada família tem as suas. As
realidades são diversas. Feito o levantamento
da situação, é hora de agir: nessa fase, o controle
é fundamental. Evitar desatenções e não sair
daquilo que foi planejado é indispensável.
Mas o que fazer quando se já está endividado?
O primeiro passo é identificar para quem se
deve. A seguir, definir prioridades: há certa

hierarquia no que concerne a quem pagar
primeiro. É fundamental que a fatura de
cartão de crédito esteja regularizada. Após
isso, é hora de providenciar a cobertura do
saldo devedor da conta de depósitos. Esses são
os dois produtos com as taxas de juros mais
altas do mercado financeiro. Feito isso, partese para as dívidas consideradas menos severas:
financiamentos imobiliários e de automóveis,
carnês diversos, etc. Lembre-se das prioridades
de que falamos anteriormente, e não esqueça
que – no caso de total desconhecimento sobre
matemática financeira e assuntos correlatos –
um profissional é indispensável para que não
se corra o risco de efetuar algum pagamento
indevido.
Evite, sempre que possível, compras a prazo.
O financiamento impacta no futuro, uma
variável que está fora do nosso controle:
durante o período das prestações, não sabemos
se estaremos empregados, com renda; não
podemos afirmar que estaremos saudáveis
e em condições de cumprir com nossas
obrigações. Enfim, um terreno pantanoso. Após
o saneamento financeiro, procure – na medida
do possível – comprar apenas à vista.
Lembre-se da máxima
que diz: “quem tem
dinheiro
faz
o preço”.

Negocie, pesquise os melhores preços, exija
descontos, faça valer o seu dinheiro. Se
você não valorizá-lo, ninguém mais o fará.
Na necessidade de ter que assumir algum
financiamento, que seja para uma boa causa.
Financiar consumo está fora de cogitação.
Os educadores financeiros e especialistas no
assunto são unânimes em afirmar: elaborar um
orçamento doméstico é um processo que tem
que envolver toda a família. É preciso que cada
integrante saiba qual a sua responsabilidade
para alcançar o objetivo, que é o equilíbrio
financeiro, com sobras para investimento.
Esta parcela de poupança/investimento pode
começar com 10% do total da renda familiar,
e é desejável que atinja – nos melhores casos –
20%. Se houver margem para mais, melhor. Se
você conseguir poupar um valor pequeno no
início, não desanime: o começo normalmente
é assim. Avance no compromisso de constituir
um “colchão financeiro de segurança”.
Havendo dificuldades, não hesite em consultar
ou contratar um assessor financeiro: é um
investimento que se paga, tranquilamente.
Nos Estados Unidos é comum famílias
contratarem esse profissional quando
nasce um filho. A finalidade é
montar todo um processo que
garanta os estudos e a saúde
do pequeno, bem como
uma eventual reserva
financeira para começar
sua vida profissional. Como
se vê, uma visão bastante
diferente da nossa.
Enfim, tudo é uma questão
de “querer”. Não assuma
compromissos do tipo “vou
começar depois do Carnaval”, ou
algo semelhante. Apenas faça! Senão
isso se transforma em sentimento
de culpa, frustração. O tempo corre
contra quem deve: os juros não param. E
jamais esqueça a regra de ouro para evitar
consumismo: diante de uma gôndola de

supermercado, ou em uma compra qualquer,
lembre-se de fazer as “três perguntas de ouro”:
Eu quero?
Eu posso?
Eu preciso?
Se alguma das alternativas receber um
“não” como resposta, desista. Você não se
arrependerá. O seu futuro, e o da sua família,
agradecem.
E lembre-se: todo “milagre” é fruto de uma
ação positiva. Faça!
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