Para ler

Planeje e Realize Sonhos

Vamos Morar Juntos, e o $ como fica?

Muitos casais costumam evitar o assunto e quando percebem estão com
sérios problemas financeiros. Se estão pensando em morar juntos, leia
algumas dicas:
1. Falar sobre dinheiro não “esfria” a relação. Pelo contrário.
Não criamos o hábito de falar, revelar erros, comemorar acertos e,
principalmente, aprendermos sobre conceitos básicos de economia.
Muitos jovens são maduros sexual e profissionalmente, mas ainda estão
engatinhando quando se trata da relação com o dinheiro. Falar sobre
finanças é uma forma de fortalecer a relação amorosa, uma vez que
proporciona o respeito mútuo, eleva a cumplicidade, o estabelecimento
dos limites e evita problemas financeiros que podem levar à separação.
2. Por onde começar?
O casal pode começar a falar sobre os sonhos que envolvem dinheiro:
primeiro o sonho individual e depois um em comum, que será o sonho do
casal. Depois, podem começar a planejar como, quando e quanto precisam
para realizar os sonhos. O terceiro passo é desenvolver o conhecimento e
o autoconhecimento. Estudar e se conhecer quando o assunto é dinheiro
ainda é o melhor investimento. Quarto passo: estabelecer um dia fixo
(uma vez por mês, ao menos) para falar sobre finanças.
3. Criar uma rotina e seguir um passo a passo para organizar as finanças:
• Anotar todos os gastos.
• Passar para a planilha de controle mensal.
• Avaliar mensalmente as despesas em cada item e cortar exageros.
• Planejar férias, compras e presentes.
•
Investir 10% dos ganhos (salário, rendimentos) para longo prazo
(aposentadoria do casal).

Infidelidade Financeira

É possível conciliar dinheiro e relacionamento de forma saudável, para isso
devemos evitar a infidelidade financeira.
As configurações dos casais são muitas e o bom funcionamento não está
na “receita certa” para todos, porque é impossível ditar uma regra geral (um
pode ganhar mais e o outro não trabalhar (vice-versa); um pode ter herdado
herança e dispor de mais dinheiro que o outro; etc).
O que funciona é 1º fazer uma combinação clara entre o casal, e o 2º que
o combinado seja respeitado. A traição é, por exemplo, se comprometer a
pagar e não pagar; mentir sobre o valor dos produtos; fingir que não compra
e esconder objetos; etc.
As brigas são intensas quando envolvem dinheiro, porque a traição, a usura
ou a exploração estão presentes. Então, além do afeto, precisam lidar com
o aspecto prático que é o dinheiro, contas e dívidas.
Dicas:
1. Tenham objetivos do casal
Mesmo que cada um administre o seu dinheiro de forma individual, um
ganhe mais que o outro ou só um trabalhe, é importante o casal construir
objetivos comuns. Da manutenção da casa, a troca do carro ou a viagem
em família, objetivos definidos pelo casal é uma forma de fortalecer o
relacionamento.
2. Definam claramente a responsabilidade de cada um
Depois de definirem os objetivos, esclareçam a responsabilidade de cada
um e escrevam. É comum o casal esquecer, um entender de uma forma e o
outro interpretar diferente, então escrevam o acordo feito, definam valores
e datas. Assim evitam mal-entendidos e desgastes desnecessários.
3. Monitorem e Comemorem
Checar os objetivos é muito importante. Uma vez por mês, chequem as
contas, os objetivos e a participação de cada um, assim, vocês tornarão
habitual a conversa sobre dinheiro e evitarão problemas financeiros. Mas
não esqueçam de comemorar, afinal, finanças em dia é mais um meio de ser
feliz com quem você ama, aproveite.

A Independência e A Força
do Planejamento Financeiro
Todo investimento financeiro tem um correspondente emocional? Ao destinar
dinheiro para um fim, seja comprando algo ou usufruindo de alguma situação,
investimos não apenas dinheiro, mas também afeto, tempo e pensamento. Esses
quatro elementos estão presentes em todos os investimentos realizados ao
longo da vida de cada um, formando uma rede que envolve as pessoas, tenham
elas consciência disso ou não, e que trarão liberdade ou aprisionamento.
A liberdade é o poder de fazer escolhas que não prejudiquem nem a própria
pessoa nem aos que a rodeiam. É a liberdade, por exemplo, de trabalhar em algo
de que se gosta, no tempo de cada um e conseguindo, assim, aproveitar a vida.
Esse sonho é percorrido por muitos, mas a maioria logo abandona o “barco” por
ter, no fundo do coração e da mente, a voz da resistência sussurrando: você
nunca conseguirá!
(Vamos fazer um parêntese: Outro dia, um grande amigo, investidor financeiro,
fez o seguinte comentário sobre o inconsciente: “Inconsciente é um cara
estranho que eu conheço de longe”. Foi uma das melhores definições que ouvi
e está diretamente ligada com o conceito psicanalítico. Para a Psicanálise, o
inconsciente tem essa configuração, ou seja, é algo familiar e estranho ao mesmo
tempo. Como no exemplo acima, uma pessoa possui um sonho, mas não dá
crédito a seu desejo; portanto, não irá investir, e sem investimento, logicamente,
nada acontecerá. Embora conscientemente, a pessoa queira trabalhar em algo
que realmente gosta, inconscientemente ela tem algum impedimento. Na prática,
não tomará as atitudes necessárias para chegar a ter a vida que deseja; isso é um
boicote inconsciente, um autoengano e uma resistência.)
Retomando a ideia inicial, todas as ações são acompanhadas por alguma espécie
de pagamento. Cada escolha corresponde a uma perda; quando algo é escolhido,
outra coisa é deixada para trás, há uma constante relação entre as perdas e os
ganhos. Portanto, é muito importante saber o que está sendo perdido e aquilo
que, de fato, está sendo adquirido.
Voltando ao exemplo, trabalhar naquilo que se quer pode ser atingido, mas, como
não vivemos em mundo mágico, é fundamental criar as condições necessárias
para viver como se deseja sem esperar pelos outros ou sem estar aprisionado
em um estilo de vida que não se quer. Para isso, é necessário planejar e executar
aquilo que foi estabelecido. Eis a força do planejamento financeiro.
A independência financeira, quando conquistada de modo lícito e honesto, é sinal
de inteligência e dedicação em fazer boas escolhas. A independência emocional
é atingida quando se deixa de culpar os outros e exigir dos mesmos aquilo que
é de competência da cada um. Concluo essa reflexão com o pensamento de um
especialista, incentivando os jovens a buscarem independência: “Um homem
não pediria dinheiro, nem a outro homem, nem a uma mulher. Um filho pediria”.
Ser independente passa por abrir mão do lugar de filho ou de filha, sem romper
com o laço amoroso que sempre unirá pais e filhos.

Equilíbrio Financeiro

Precisamos estabelecer um ponto de partida em nossas vidas, até para que
possamos saber onde queremos chegar. Talvez este não seja o primeiro
passo ou o mais importante, mas sem dúvida é necessário se quisermos
criar um equilíbrio entre as nossas vontades e o nosso bolso.
Como conquistar equilíbrio financeiro? Em uma resposta rápida é: primeiro,
pare de perder dinheiro! A resposta mais demorada inclui a inexorável
explicação de que nossa vida é influenciada por nossos afetos e que sem um
autoconhecimento mínimo as chances de obtermos sucesso são bastante
limitadas.
Mas o que é ter sucesso? Sucesso pode ser uma bela carreira profissional,
uma polpuda conta bancária, viagens ao exterior, os filhos na faculdade,
os netos morando com os pais não divorciados, a aposentadoria sem
preocupação financeira, muitas mulheres no portfólio afetivo, um homem
muito apaixonado em casa, um belo corpo, uma casa na praia, um churrasco
com amigos no fim de semana, trocar o carro todo ano, ter ao menos uma
bolsa de cada nova coleção da Louis Vuitton, tudo isso ao mesmo tempo, ou
ainda, nada disso.
Sucesso e felicidade são confundidos na nossa fala, no nosso coração e na
nossa mente, mas acima de tudo, sucesso e felicidade são absolutamente
singulares, com significados individuais. Embora a sociedade estabeleça
alguns parâmetros, é na subjetividade de cada um que reside o valor
essencial do que realmente é ter sucesso e ser feliz.
Quando conseguimos expandir as fronteiras dos nossos pensamentos e
das nossas convicções, ainda que seja para fortalecermos algumas velhas
ideias, criamos tanto uma legitimidade interna, quanto uma rede repleta
de pessoas com as quais podemos trocar experiências e, efetivamente,
evoluímos enquanto seres humanos. É assim que conseguimos trocar
uma cultura do endividamento pelo desafio do investimento saudável e
conquistamos um equilíbrio financeiro.
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