DESCONTROLE FINANCEIRO - COMO
EVITAR?
“Planejar as finanças não é exatamente algo matemático e sim ligado ao fato de concretizar
sonhos”, diz Educador Financeiro do Blog de Valor

Descontrole financeiro baseia-se na falta de experiência para lidar com o próprio dinheiro e
sua principal causa é não ter uma educação financeira. No começo deste ano, uma
pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL, mostrou que 45% dos brasileiros não
controlam as próprias finanças. Este descontrole pode afetar diretamente a vida de uma
pessoa, levando até a problemas familiares ou doenças, como a depressão e ansiedade. Ao
não ter uma vida orçamentária equilibrada se torna mais simples ter que se restringir de
muitas coisas e escolhas por conta do dinheiro ou da falta dele, neste caso.
O consumo abusivo é um dos principais causadores do não-controle. As questões
emocionais também estão presentes em cenários como este. Para o Educador Financeiro

do Blog de Valor, André Bona, lidar com números e finanças é um grande desafio para
grande parte da população. “Planejar as finanças não é exatamente algo matemático e
sim algo ligado ao fato de concretizar sonhos, é se conduzir rumo a isso”, diz o Educador
Financeiro. A administração também é um hábito que agrega para se evitar o descontrole.
“Partindo da premissa que já se entendeu que o planejamento é a base de tudo, a
administração precisa ser aplicada diariamente. Aplicativos para o celular podem auxiliar e
facilitar a tarefa de administrar as finanças diárias”, ressalta Bona.
As dívidas são o termômetro do descontrole financeiro, portanto, quitá-las e evita-las é o
passo mais importante para se distanciar da falta de controle. “Após solucionar esse
problema, é necessário começar a poupar e investir, então, iniciando o processo de
formação do patrimônio”, explica André.
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