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Resumo
Neste artigo proponho uma metodologia para a realização do planejamento
financeiro pessoal, denominada DIPE-SISGO. A intenção foi desenvolver
um método para o diagnóstico do perfil financeiro pessoal e a gestão do
orçamento doméstico. Além disso, também foram desenvolvidos alguns
indicadores que devem servir de parâmetro àqueles que pretendem iniciar
o planejamento financeiro pessoal, mas não possuem nenhuma referência
e nem tem condições de arcar com os custos de um consultor financeiro.
Com o DIPE a pessoa poderá fazer uma leitura de sua situação financeira.
A partir desta situação ela poderá utilizar os indicadores de planejamento
para estabelecer suas metas e seus objetivos financeiros de curto, médio e
longo prazo. Por meio do SISGO será possível fazer a gestão do orçamento
doméstico identificando os gastos a reduzir e os gastos a eliminar. Assim,
será possível conduzir as finanças buscando sempre o equilíbrio no
orçamento.
Palavras-chave: Planejamento financeiro pessoal, finanças pessoais,
orçamento doméstico
Introdução
Embora ainda insipiente, a educação financeira vem ganhando
corpo nos últimos anos, acompanhando as próprias transformações
econômicas que vêm ocorrendo no mundo e, em particular, no Brasil. Em
nosso País, o crescimento da renda, a ampliação do crédito e a consolidação
da classe C tem imposto o desafio de preparar a sociedade para o uso
consciente do dinheiro, algo ainda ignorado pelo Sistema de Ensino.
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Reconhecendo a importância do planejamento financeiro pessoal,
proponho neste artigo uma metodologia que desenvolvi para o diagnóstico
do perfil financeiro (DIPE) e a gestão do orçamento doméstico (SISGO).
A intenção implícita do método é fornecer informações ao planejamento
inicial das finanças e alimentar a gestão do orçamento por meio de um
sistema que identifique os gastos a reduzir e a eliminar.
Inicio o artigo apresentando a primeira parte da metodologia que
desenvolvi que consiste num modelo para diagnóstico de perfil financeiro
pessoal, o DIPE. Em seguida apresento uma proposta para elaboração do
planejamento e um conjunto de indicadores que servem como parâmetro
nesta etapa de preparação.Dando continuidade à proposta metodológica,
sugiro uma técnica para avaliação da natureza do consumo, condição
necessária para êxito na execução do modelo de gestão do orçamento
doméstico, SISGO, que é apresentado em seguida. Finalizo o artigo
indicando por meio de alguns indicadores, o destino do dinheiro gasto.
A expectativa é de que todo instrumental desenvolvido no corpo
deste trabalho seja utilizado com objetivo de equilibrar as finanças pessoais,
abrindo caminhos para que as pessoas e famílias consigam atingir seus
objetivos de vida.
Diagnóstico de perfil (DIPE)
Há muito a filosofia socrática nos ensina que a base de toda
sabedoria é o autoconhecimento, cujo princípio é o reconhecimento da
própria ignorância. Sócrates teria tomado a inscrição da entrada do templo
de Delfos como inspiração para construir sua filosofia: Conhece-te a ti
mesmo.
Também estamos desenvolvendo aqui uma filosofia cujo
ensinamento é: se eu quero e ajo para atingir, os resultados vão acontecer.
O ponto comum entre essas filosofias é que para agirmos sobre nossa vida
financeira, precisamos antes conhecê-la em profundidade.
Alguém já viu algum médico prescrever uma receita ou propor um
tratamento antes de uma longa e investigativa conversa com seu paciente?
Provavelmente não, felizmente. Assim como o médico, um bom consultor
financeiro antes de propor soluções mirabolantes ao seu cliente deverá
conhecê-lo melhor, sobretudo nos aspectos relativos à sua vida financeira.
Esse é o primeiro passo para se diagnosticar o problema e, a partir dele é
que deverá surgir o tratamento. Segundo o especialista Gustavo Cerbasi:
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Quando um cliente procura um consultor financeiro pessoal em
busca de respostas, o que ele encontra, logo de cara, é um monte
de perguntas, nada de respostas. A primeira etapa do trabalho de
orientação financeira de uma família é o diagnóstico da sua
situação financeira. As primeiras duas ou três horas de
atendimento são as mais importantes de todo o processo, pois é
nestas que identificamos quão desequilibrada está a situação
econômico-financeira da família. (CERBASI, 2009)

O diagnóstico da situação financeira deve levar em conta a renda
familiar, os gastos, o volume de dívidas, as características dos
investimentos, o modo como se organiza para o futuro, entre outras coisas.
Isso será conhecido por meio de muitas perguntas.
Como maioria das pessoas não tem acesso a um consultor
financeirodesenvolvi um método bastante simples para diagnóstico do perfil
financeiro, o DIPE.
O método DIPE consiste em um teste objetivo, com perguntas e
respostas. Para fazer o teste, basta ter um lápis na mão, ler com bastante
atenção e marcar a alternativa, ou as alternativas, que mais se aproximam
da realidade de cada um. São dez questões objetivas contendo as
alternativas A, B e C. Quando cabível, será possível marcar mais de uma
alternativa para uma mesma questão.
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Para obter o diagnóstico, é preciso responder todas as questões do
teste e em seguida somar a frequencia de resultados com as letras A, B e
C. A letra que aparecer com maior frequência indicará o seu perfil
financeiro. Em caso de empate ou proximidade, leia ambos os perfis.
Letra
A
B
C

Resultados
Frequência

Realizado o teste de diagnóstico do perfil financeiro, o próximo
passo e fazer o planejamento financeiro.
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Planejamento financeiro
O Planejamento é o elemento mais importante de qualquer projeto.
Sem ele não é possível conhecer o caminho a ser percorrido para se
alcançar um objetivo. Quando não conhecemos o caminho, as chances de
erro são maiores. Isso vale para tudo na vida. Errando, nos distanciamos
de nossos objetivos, ficamos desmotivados e às vezes até desistimos. Para
ter segurança de que vai dar certo, é necessário projetar tudo que for
possível.
Como em nossa sociedade quase tudo requer dinheiro, para atingir
objetivos materiais é necessário poupar. A poupança é uma atitude de efeito
imediato sobre as finanças, que representa o excesso de receita sobre os
gastos, ou seja, corresponde à renda não consumida no presente e que
poderá ser utilizada no futuro.
As razões para poupar são inúmeras e variáveis conforme a
realidade de cada um. Todavia, pode-se sintetizar dizendo que a poupança
é uma forma de guardar dinheiro no presente visando utilizá-lo no futuro
para: consumo, investimentos ou segurança.
Se poupar é guardar dinheiro hoje para usar no futuro, então
podemos afirmar com segurança que qualquer atitude em relação ao
dinheiro envolve sempre contrapor presente e futuro. Sendo assim, a pessoa
precisa saber onde está e onde pretende chegar, o que tem e o que aspira
ter. Em outras palavras, é preciso saber se vai usar o dinheiro hoje ou se
vai usá-lo amanhã e com qual finalidade.
A poupança deve ter uma relação direta com os objetivos. Assim,
a pessoa deve avaliar, com base nos próprios valores, o que deseja para o
futuro, pois poupar sem objetivo é como ser escravo do dinheiro e isso
não pode nem deve fazer ninguém feliz.
Os objetivos devem refletir as necessidades e os desejos de cada
um. Ao mesmo tempo, devem ser possíveis de ser atingidos, pois, do
contrário, podem gerar desmotivação. Por isso, é preciso ter os “pés no
chão” na hora de fazer o planejamento, que deverá incluir objetivos de
curto, médio e longo prazo, assim entendidos:
Planejamento
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Prazo
Até 1 ano
Até 5 anos
Acima de 5 anos

Revista CEPPG - CESUC - Centro de Ensino Superior de Catalão, Ano XV nº 27, 2º Semestre/2012

89

DIPE-SISGO: Um método para o planejamento financeiro pessoal

Alexander Dias Siqueira

Cada objetivo deve ser datado, fixando-se os prazos, e quantificado.
Neste caso, é imprescindível estimar o custo monetário de cada sonho a
ser alcançado e o seu grau de importância. Em regra, quanto maior o custo,
maior deverá ser o prazo para que as metas de poupança sejam compatíveis
com a renda. Claro, essa relação é subjetiva e dependerá das prioridades
de cada um.
Para se organizar, a pessoa deve utilizar a seguinte técnica. Os
objetivos devem ser distribuídos em termos de custo, prazo e prioridades.
É sempre bom lembrar que as metas devem ser possíveis de serem
atingidas. O quadro abaixo pode ser utilizado como referência. Nele temos
a fixação de objetivos de curto médio e longo prazos, o custo de cada um
e a classificação da prioridade, que poderá ser baixa, média ou alta,
conforme suas necessidades.

Para cada objetivo, deve-se estabelecer metas. A meta é um ponto
intermediário a ser atingido no caminho do objetivo final. Elas devem ser
específicas, plausíveis e preestabelecidas cronologicamente. Quanto mais
distante for o objetivo, mais importante será estabelecer metas
intermediárias. Do ponto de vista econômico, pode-se dizer que a poupança
é uma meta necessária para se atingir objetivos materiais. Ela deve ser
coerente com cada sonho de consumo, de curto, médio e longo prazos.
Indicadores de planejamento
Do mesmo modo em que desenvolvi o DIPE a fim de orientar
aquelas pessoas que não podem contar com a ajuda de um profissional de
finanças pessoais, também proponho um conjunto de indicadores para
aquelas pessoas que tem interesse de fazer um planejamento financeiro,
mas não sabem sequer o que é possível fazer a partir da realidade que
possui. Embora qualquer um possa chegar à conclusão de que poupar é
importante, poucos saberiam responder:
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1. Quanto devo poupar mensalmente da minha renda?
2. Qual deve ser minha reserva financeira caso eu venha ficar
desempregado?
3. Qual o patrimônio ideal para minha idade e situação de consumo?
4. Qual o patrimônio necessário para minha independência financeira?
5. Como devo investir o dinheiro poupado?
Dar uma resposta a essas questões nos permite não só posicionar
melhor nossa realidade financeira, mas também nos orientar para
estabelecer metas, pois, como já foi dito, as metas devem ser coerente
com o orçamento. Pensando nisso, desenvolvi cinco indicadores que
deverão servir de parâmetro ao planejamento e também aos investimentos.
Percentual Ideal de Poupança (PIP)
O primeiro e mais complexo indicador é o Percentual Ideal de
Poupança (PIP) que, como o próprio nome sugere, indica o percentual ideal
de poupança para uma pessoa ou família, tendo em vista a renda líquida,
a idade, o número de dependentes e a disposição a poupar. Assim, a
poupança pode variar entre 10% e 50% da renda mensal, a depender da
combinação das demais variáveis. Quanto menor a renda, maior a idade
do chefe de família, maior o número de dependentes e menor a disposição
a poupar; o PIP deverá ser mais próximo de 10%. Do contrário, mais
próximo de 50%, tal como segue:

Para saber qual o PIP de uma pessoa basta fazer a média do PIP
referente a cada situação. Por exemplo, se sua renda líquida mensal estiver
entre 6 e 10 salário mínimos (PIP = 25%), tiver até 30 anos (PIP = 50%),
com 3 dependentes (PIP = 15%) e disposição a poupar for média (PIP =
25%); então o percentual ideal de poupança será dado por:
PIP = (25 + 50 + 15 + 25)/4
PIP = 28,75%
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Ou seja, nestas condições o indivíduo tem condições de poupar
28,75% da renda líquida mensal.
Reserva Desemprego (RD)
A instabilidade econômica é uma característica imanente do sistema
capitalista e as flutuações no mercado de trabalho acompanham as fases
do ciclo econômico. Por isso, é muito importante se planejar
financeiramente para enfrentar o período em que estiver desempregado.
Afinal, não é possível contar exclusivamente com o seguro desemprego,
garantido pelo Governo e, a depender da condição, pode ser que a pessoa
nem possa contar com ele.
Mas, quanto de reserva um indivíduo deve acumular para enfrentar
uma eventual situação de desemprego? Para saber a resposta, desenvolvi
o Reserva Desemprego (RD), um indicador que leva em conta o potencial
de empregabilidade2 e o consumo médio mensal ajustado para 80%3.
Considerando um consumo médio de R$ 3.000,00 mensais por uma
pessoa com alto potencial de empregabilidade a reserva desemprego de
R$ 28.800,00 deve ser suficiente para garantir a segurança financeira
pessoal por pelo menos 12 meses. Você obterá esse resultado multiplicando
por doze seu consumo mensal ajustado para 80%, tal como segue:
RD = 12 x (3000 x 80%)
RD = 28.800,00
Por outro lado, se o perfil profissional é de baixa empregabilidade,
o consumo ajustado deverá ser suficiente para garantir a segurança
financeira pessoal por pelo menos vinte meses. Considerando o consumo
médio de R$ 3.000,00 mensais:
RD = 20 x (3000 x 80%)
RD = 48.800,00

Alta empregabilidade deve ser considerada em casos de emprego estável, leia-se:
assalariado, com boa formação em sua área e boas condições de recolocação em caso de
desemprego. Por outro lado, autônomos, assalariados sem vínculo empregatício (que
trabalham como pessoa jurídica) são casos de baixa empregabilidade.
3
Esse ajuste no valor do consumo médio mensal para 80% é factível, pois em situações
de desemprego é natural revisões no orçamento e corte de gastos.
2
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Portanto, quem possui elevada empregabilidade deve calcular o
quanto deverá acumular para enfrentar uma situação de desemprego da
seguinte forma:
RD = 12 x (Gasto médio mensal x 80%)
Por outro lado, quem possui baixa empregabilidade, a reserva desemprego deverá suportar o padrão de consumo ajustado por pelo menos
vinte meses, formalmente:
RD = 20 x (Gasto médio mensal x 80%)
Patrimônio Ideal conforme Idade e situação de Consumo (PI)
Embora raríssimas pessoas conduzam suas vidas buscando estabilidade e autonomia financeira, esta é a coisa certa a fazer. Agora, como saber se está no caminho certo?
Existem várias teorias para estimar o Patrimônio Ideal (PI) para
cada fase de nossas vidas. Uma teoria bastante aceita sugere que devemos
acumular 10% de nosso gasto familiar anual para cada ano de vida.
PI = 10% x (Gasto Médio Anual da Família) x Idade
Assim, se a pessoa possui 30 anos e tem um consumo médio de
R$ 3.000,00, o seu PI será:
PI = 10% x (12x3000) x 30
PI = 108.000,00
O PI é muito importante como indicador de referência para nossa
construção material.
Patrimônio Ideal para Independência Financeira (PIF)
Considerando que as pessoas, em geral, tem uma vida bem mais
longa do que a carreira, é fundamental que se construa um patrimônio cujos
rendimentos líquidos sejam capazes de garantir-lhes independência financeira, após a aposentadoria.
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Para isso, o indicador da situação patrimonial ideal para cada indivíduo não precisar mais do seu trabalho para sobreviver é o Patrimônio
Ideal para Independência Financeira (PIF), que indica o patrimônio a ser
acumulado a fim de que seus gastos médios mensais sejam totalmente cobertos pelos rendimentos líquidos de investimentos conservadores, como
aluguéis, por exemplo.
PIF = (12 x Gasto Médio Mensal)/6%
Portanto, se o seu gasto médio mensal for de R$ 3.000,00, o
patrimônio necessário para sua independência financeira será:
PIF = (12 x 3000)/6%
PIF = 600.000,00
A priori, com esse patrimônio a pessoa não precisaria mais trabalhar. Bastaria administrar seu patrimônio de forma que este lhe renda no
mínimo 6% ao ano.
Composição dos Investimentos (CI)
Após a independência financeira o mais prudente é concentrar os
recursos em aplicações conservadoras, administrando-as para viver financeiramente independente pelo resto da vida. Porém, esta é apenas uma fase
da nossa vida e existem outras em que podemos estar mais dispostos a
assumir riscos visando melhores rendimentos.
Com objetivo de estabelecer um parâmetro à composição dos investimentos pessoais, desenvolvi o indicador de Composição dos Investimentos (CI), que leva em conta a idade e a propensão da pessoa a assumir riscos.

Formalmente, temos:
CI = (100-Idade)/Fator de propensão
94
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O resultado indica o percentual do patrimônio que deve ser aplicado
em investimentos de maior risco. O restante deveria ser aplicado em
investimentos conservadores. Por exemplo, se você tem 30 anos e tem um
perfil conservador (fator de propensão = 3), obterá o seguinte CI:
CI = (100-30)/3
CI = 23,33
Significa que apenas 23,33% do seu patrimônio deve ser aplicado
em investimentos de alto risco, enquanto o restante, (100 - 23,33 =
76,66%), deve ser aplicado em investimentos conservadores.
Esse indicador consiste num aprimoramento da conhecida "Regra
dos 100", pois pondera esta pela propensão a assumir riscos.
Uma vez que a pessoa tomou conhecimento de seu perfil financeiro
e dos parâmetros para seu planejamento financeiro pessoal, agora o desafio
é gerir o orçamento doméstico buscando além do equilíbrio, atingir as
metas financeiras. Para tal, é importante que seja avaliada a relação de
consumo de cada pessoa.
O desafio do consumo
Não existe um consenso entre os educadores financeiros de que o
padrão de consumo seja o grande vilão das finanças pessoais, existindo
aqueles que atribuem tal responsabilidade à complexidade dos produtos
financeiros existentes no mercado. Mas se concordarmos que a finalidade
do crédito é o consumo, não fica dúvidas de que o problema parece estar
realmente aí. Então, vamos discutir em profundidade a natureza do consumo
para que o indivíduo possa agir. Afinal, seus gastos e suas dívidas estão
diretamente relacionados a ele.
Na vida, são raras as situações em que as escolhas não sacrifícios.
Em economia isso é conhecido como custo de oportunidade4. Portanto, se
a pessoa quer mudar sua vida, precisará agir sobre o consumo. Isso não
significa, evidentemente, viver infeliz. Ao contrário, trata-se de assumir
novos hábitos, sacrificando aqueles que prejudicam a saúde financeira.
Iniciemos a análise avaliando o motivo pelo qual adquirimos tantas
coisas. Adquirimosbens e serviços porque o seu consumo nos traz algum
É o sacrifício de uma oportunidade em prol de outra opção com mesmo grau de
satisfação.
4
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tipo de prazer ou satisfação. Essa é a condição necessária para que algo
seja desejado e demandado. Quando o indivíduo compra alguma coisa está
agindo como consumidor.
Pode-se dizer que o consumo de uma mercadoria ou serviço visa
satisfazer uma necessidade humana, relativa àsobrevivência ou realização
social. As necessidades humanas podem ser divididas em primárias e
secundárias, semelhante ao que foi realizado no campo da psicologia por
Abraham Maslow (1970), que atribuiu às diferentes necessidades uma
hierarquia:

Apropriando-se desta hierarquia, podemos dizer que dentre as
necessidades primárias estão as relativas à nossa sobrevivência, sejam elas
fisiológicas ou de segurança, enquanto as necessidades secundárias
contemplariam as demandas relativas a relacionamentos, estima e realização
pessoal.
Bom, até aí tudo bem, mas qual a importância de compreender
isso? Ou melhor, como isso pode afetar o nosso orçamento?
Ainda no campo da psicologia, há uma linha de pensamento segundo
a qual a intensidade de uma necessidade determina a intensidade do
comportamento a que ela está ligada. Quanto mais intensa a necessidade, mais
intensa a ação (MURRAY, 1938). Por isso, quanto maior o desejo do indivíduo
em adquirir um bem ou serviço, mais ações serão conduzidas para tal.
Economicamente, podemos dizer que quanto maior o nosso desejo,
mais dispostos estaremos a comprar alguma coisa e também a pagar mais
por ela. Esse estado psicológico, no qual os desejos estão aguçados nos
estimula a assumir riscos financeiros para realizar o consumo,
comprometendo assim as finanças. Daí a afirmação de que o controle do
consumo requer, antes de qualquer outra ação, o controle das próprias
96
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emoções. Quanto mais você for susceptível ao consumo, mais propenso
estará a descontrolar o seu orçamento, inclusive assumindo dívidas.
No livro, “Educação Financeira ao alcance de todos”, o Professor
José Pio Martins afirma que nenhum conhecimento levará você a um
determinado objetivo se as suas emoções forem inadequadas para alcançar
tal objetivo (MARTINS, 2004). As emoções podem comprometer as metas
ao desviar a atenção do indivíduo de seu foco.
Sempre que uma pessoa adquire um bem ou serviço está buscando
atender uma ou mais de suas necessidades. Em nossa sociedade, tais
necessidades se transformam e se renovam continuamente, em ritmo
acelerado, de modo que para a maioria dos indivíduos, o padrão de
consumo jamais atinge um limite.
Quanto maior o desejo por alguma coisa e quanto menor o controle
do consumidor sobre suas emoções, maiores são as chances de o consumo
ocorrer de forma irracional e não planejada.
Usar de forma consciente o dinheiro é sinônimo de consumir de
forma racional e planejada. O consumo racional é aquele em que você
adquire apenas aquilo que realmente necessita. Já o consumo planejado é
projetado dentro do orçamento num determinado período, com base no
planejamento financeiro.
A maioria das pessoas possui sonhos materiais: Fazer uma
faculdade, ter um carro, arrumar um bom emprego, comprar uma casa, fazer
uma viajem, etc. Entretanto, apenas uma pequena parte se planeja e move
ações para atingir tais objetivos.
Não bastasse a falta de planejamento, muitas pessoas, por motivos
diversos, consomem sem nenhuma disciplina. Este é o consumo por
impulso, pois é realizado de forma não racional e sem planejamento. Para
quem age desta forma, segue uma técnica simples, que deve ser adotada
na Gestão de suas finanças.
Antes de realizar o consumo, pergunte-se: razão ou emoção?
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Ao fazer esse questionamento, a pessoa deve refletir sobre a real
importância da compra que está prestes a realizar.
O consumo pela razão leva em conta as necessidades, sejam elas
primárias ou secundárias e ocorre dentro de um planejamento. Já o
consumo pela emoção é aquele que é induzido por fatores extrínsecos às
necessidades, fruto das tentações de nossa sociedade, que seduzem-nos por
meio da propaganda, do marketing e das promoções. Tais estratégias criam
novos estereótipos de padrão social e torna-os condições de realização
pessoal. Nestes casos, o “barato” sai caro, pois embora você não necessite
realizar aquele consumo, acabou incluindo mais um gasto não planejado
no seu orçamento.
Quando o consumidor lança a pergunta para si mesmo, ele tem a
oportunidade de pensar sobre o consumo que esta realizando. Mesmo que
o consumo seja pela razão, ou seja, motivado por suas necessidades, há
ainda espaço para reflexão, afinal: eu tenho dinheiro para comprar? O
consumo desse bem será realmente a melhor forma de suprir minhas
necessidades? Será que o momento é oportuno? Já comparei marcas? Avalie
os preços da concorrência?
Nesse contexto, é sempre bom lembrar-se das três regras de ouro
das finanças pessoais: “Eu preciso? Eu posso comprar? Tem que ser
agora?”.
O Professor José Pio Martins é conclusivo a esse respeito, ao
afirmar que a maneira como cada um ganha, gasta e conserva dinheiro é
resultado de uma combinação de emoções e habilidades. Emoções são
traços da personalidade; habilidades são técnicas aprendidas pelo estudo e
pela experiência (MARTINS, 2004).
Portanto, o consumo deve guiar-se pela razão e pelo planejamento.
Desejar coisas é uma emoção saudável e legítima do ser humano. Faz parte
da construção dos nossos sonhos e deve ser parâmetro ao projeto de vida.
Entretanto, é preciso ter paciência e disciplina para saber esperar o
momento certo de realizar cada desejo. Para isso, a gestão de suas emoções
é condição necessária.
Sistema de Gestão do Orçamento Doméstico – SISGO
Orçamento Doméstico é a expressão de nossas receitas e despesas.
As receitas são representadas por todas as entradas de dinheiro: salário,
pró-labore, 13º salário, participação nos lucros, bônus, prêmios, mesadas,
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etc. Já as despesas, bem mais numerosas, são constituídas pelas saídas de
dinheiro para efetuar gastos com alimentação, habitação, transporte, saúde,
vestuário, entre outros.
Equivocadamente, muitas pessoas associam a palavra orçamento
apenas às receitas do período, em geral porque conhecem precisamente
cada centavo que ganham. Por outro lado, poucas pessoas sabem responder
quanto gastam por mês e com o quê, uma falha que leva à maioria dos
problemas de desequilíbrio financeiro.
Para não incorrer nesse erro, é necessário elaborar o orçamento
doméstico, anotando (no papel ou em planilha) todas as entradas e saídas
de dinheiro ocorridas ao longo do mês. Esse é um procedimento de grandes
revelações, sobretudo porque nos ajuda a perceber o quanto gastamos com
coisas desnecessárias e que poderiam ser facilmente evitadas para assegurar
o equilíbrio das finanças.
Em nosso orçamento doméstico, o grande desafio é manterum
padrão de consumo que seja compatível com o nível de renda. Não raro,
o descontrole financeiro está mais associado ao estilo de vida que
mantemos do que às nossas receitas.
Sendo assim, não basta olhar os ganhos. Ganhar bem não é
sinônimo de uma vida financeira equilibrada. A figura abaixo ilustra uma
situação em que o peso das despesas é superior às receitas.
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Esse desequilíbrio irá ocorrer sempre que os ganhos não forem
suficientes para cobrir os gastos. A esse respeito, o especialista Gustavo
Cerbasi (2009, p. 25) é taxativo: “seu planejamento financeiro familiar
não será eficiente se você não tiver equilíbrio orçamentário, o que se
traduz em gastar menos do que ganha e investir a diferença com
regularidade”.
Barry Bridger, descreveu bem essa idéia em seu livro “Atitudes
para Enriquecer”. Segundo ooficial reformado da Aeronáutica norteamericana, a atitude é a base para diferentes comportamentos e ações. Com
a atitude correta, suas chances de obter sucesso financeiro se tornam
maiores. (BRIDIGER, 2011, p. 39)
A poupança surge de uma boa administração do orçamento
doméstico. Para seguirmos firmes em nossos objetivos definidos no
planejamento financeiro pessoal, é preciso gerir as finanças de forma que
o saldo no final do mês seja sempre positivo e dentro de metas
preestabelecidas. Para tal, desenvolvi um modelo de gestão do orçamento
doméstico, que além de estabelecer um critério à classificação dos gastos
incorpora uma técnica para ajuste de despesas.
Sistema de Gestão do Orçamento Doméstico (SISGO)
Quando falo em modelo de gestão a maioria das pessoas se
assombra. Afinal, acreditam que a combinação (economista + modelo)
resulta da aplicação de muita matemática. Então, peço que você não se
assuste. Na verdade o modelo de gestão do orçamento doméstico que
desenvolvi é muito simples, intuitivo e de fácil aplicação. Sua construção
tem como parâmetro um critério que consiste fundamentalmente em
desagregar os gastos que serão contabilizados no orçamento de acordo com
suas características e relevância.
Até esse momento, já é possível perceber que a atitude é a base
para o sucesso financeiro. Contudo, sabemos que os resultados positivos
dependem de nossas ações. Em finanças pessoais, a ação ocorre com a
gestão.
Foi com esse propósito que desenvolvi o Sistema de Gestão do
Orçamento Doméstico (SISGO), um método baseado num critério bastante
simples e muito poderoso, que consiste em desagregar e classificar as
receitas e as despesas de cada período conforme suas características e
importância.
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O Sistema de Gestão Orçamentário (SISGO) completo tem a
seguinte estrutura:

Note que tive a preocupação de incluir uma categoria para registrar o patrimônio e os investimentos. Acredito que isso é muito importante
para que possamos conhecer nossa riqueza e sua evolução ao longo do
tempo. Além disso, a depender do tipo de riqueza que acumulamos podemos ter um fluxo mensal de despesas que devem ser sempre objeto de
reflexão.
O SISGO pode ser considerado como um sistema de gestão, pois
ele nos permite conhecer e acompanhar a origem e a aplicação dos recursos, leia-se: receitas e despesas. A receita total (RT) é obtida pelo somatório
das receitas desagregadas (R). Formalmente:

As receitas incluem salário, pró-labore, participações societárias, restituição do IR, antecipação do FGTS, entre outras, mas para facilitar, foram desagregadas da seguinte forma:

Nas receitas fixas estão aquelas que a pessoa recebe todo mês, de
forma perene, enquanto nas receitas variáveis devem-se incluir aquelas que
são recebidas eventualmente ao longo do ano em função de trabalhos
extras, bonificações, prêmios ou direitos do trabalho.
A Despesa Total (DT) é obtida pelo somatório de cada categoria
de gasto (D):
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Do confronto entre Receita Total e Despesa Total determina-se o
Saldo Total (ST), dado pela seguinte fórmula:
ST = RT - DT
Saldo positivo indica que as receitas superaram as despesas, ou seja,
houve poupança, enquanto o saldo negativo indica que as receitas não foram suficientes para cobrir as despesas. Neste caso, o indicativo é de
endividamento ou perda patrimonial.
Se você já se assustou com as fórmulas, esqueça-as e saiba que
elas estão dizendo apenas o seguinte. Devemos somar todas as nossas receitas e todas as nossas despesas e em seguida subtrair o que foi gasto do
que foi ganho para saber se o dinheiro do mês foi suficiente e ainda foi
possível poupar, ou não.
Como o orçamento é limitado e os gastos são abundantes, a proposta é que o Sistema de Gestão Orçamentário seja adotado como estratégia de educação financeira, pois a partir dele é possível conhecer o comprometimento da receita do período com cada subcategoria de gasto.
Em geral, as pessoas conhecem muito bem seu patrimônio, seus
investimentos e a origem de suas receitas. Por isso, o grande desafio da
gestão do orçamento doméstico é identificar o destino do dinheiro gasto.
Poderíamos desenvolver um sistema de gestão do orçamento altamente complexo, que nos permitisse incluir contas bancárias, aplicações diversas entre outras coisas, como muitos que existem por aí, mas, sem um método
adequado ao registro dos gastos, esse sistema teria pouco ou nenhum aproveitamento. Ademais, quanto mais complexa a metodologia, menos ânimo
se tem para utilizá-la regularmente.
A grande vantagem do SISGO é que ele identifica o quanto cada
um dos gastos compromete a receita do período, pois desagrega os gastos
fixos e variáveis e classifica-os, segundo sua importância no orçamento,
em indispensáveis e dispensáveis.
Apesar do nome pomposo o SISGO pode ser elaborado e utilizado
por qualquer um, desde formas mais sofisticadas, com o uso de planilhas
eletrônicas, até a forma mais simples, que seria utilizando lápis e papel. O
mais importante é compreender sua lógica, isto é, o critério adotado no
método.
O primeiro passo já foi dado, ou seja, já sabemos que o resultado
do orçamento é oriundo do confronto entre receitas e despesas. Agora, para
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podermos controlar as despesas, vamos desagregá-las em despesas fixas e
variáveis e em seguida vamos classificá-las, segundo o grau de importância, em indispensáveis e dispensáveis.
Despesas fixas são aquelas que se mantêm relativamente perenes
todos os meses, como aluguel ou prestação da casa, condomínio, financiamento do automóvel, plano de saúde, previdência complementar, mensalidades escolares, entre outras, a depender do perfil de cada família. Em geral
são despesas previsíveis e não sofrem grandes alterações de um período para
outro. Por isso devem ser muito bem planejadas antes de serem assumidas.
As despesas variáveis são aquelas que variam todos os meses em
função de mudanças no padrão de necessidades da família, como alimentação, turismo, etc.
Veja que não é difícil desagregar os gastos fixos e variáveis. O próximo passo é classificá-los, segundo seu grau de importância, em indispensáveis e dispensáveis. Esta classificação foi denominada de Técnica ID.
A Técnica ID consiste em classificar as despesas fixas e
variáveisem Indispensáveis (I) e Dispensáveis (D), conforme se visualiza
na figura abaixo:

As despesas indispensáveis são aquelas que são necessárias na vida
do indivíduo, para sua sobrevivência, segurança e vida em sociedade. As
despesas Dispensáveis podem ter importância, mas não são rigorosamente
necessárias. Essa distinção é fundamental no momento de identificar os
gastos a reduzir e os gastos a eliminar. A Técnica ID estabelece um critério
para a gestão dos gastos.
As despesas fixas indispensáveis são aquelas em que você não
consegue eliminar nem reduzir facilmente. Exemplo clássico é o valor pago
pelo aluguel da residência. Já as despesas fixas dispensáveis são possíveis
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de serem eliminadas, mas improváveis de serem reduzidas. Tome como
exemplo mensalidade do spinning. Se não couber no orçamento o melhor
é cortar esse gasto e substituir a atividade por uma bicicleta e/ou
caminhada.
As despesas variáveis indispensáveis são aquelas que não podem
ser eliminadas, mas podem ser reduzidas. Podemos imaginar o caso do
transporte ou da alimentação. Já as despesas variáveis dispensáveis podem
ser reduzidas ou eliminadas. É o caso por exemplo dos gastos com turismo,
doações, presentes e por aí vai.
Suponha que as despesas mais significativas da família sejam
aluguel, alimentação,telefone (fixo e celular), TV a cabo e educação e que
os itens alimentação,educação e aluguel são indispensáveis e não podem
ser reduzidos no momento.Nesse quadro, qualquer tentativa de alteração
na estrutura de despesas deveráconsiderar a redução nos gastos com
telefone e TV a cabo.
Para utilizar o SISGO, seja por meio de papel ou em planilha,
deve-se registrar o patrimônio a preço de mercado, as receitas e as
despesas. Para detalhamento dos gastos, é necessário separar as despesas
fixas das despesas variáveis e ainda subdivida-as em indispensáveis e
dispensáveis, tal como segue abaixo:
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Como se pode notar, foram criadas oito subcategorias, cada qual
condensando gastos com Patrimônio e Investimentos, Habitação e
comunicação, Alimentação, Veículos e Transporte, Vestuário e Estética, Saúde
e Lazer, Educação e Outros. Em cada subcategoria será possível encontrar
gastos fixos, gastos variáveis, gastos indispensáveis e gastos dispensáveis.
Por isso é importante que se faça algumas ponderações ao
classificar os gastos levando em conta exclusivamente a realidade e
necessidades de cada indivíduo. Afinal, o elevado custo de uma fatura de
telefone celular pode ser resultado de indisciplina, mas também de uso do
aparelho como ferramenta de trabalho.
Vivemos em uma sociedade altamente complexa, em que a natureza
dos gastos pode ter sentidos diametralmente opostos de um indivíduo para
outro. Assim, para uma pessoa que não vai para casa almoçar e alimentase habitualmente fora do domicílio, o gasto com alimentação seria variável.
Já para outra pessoa que paga mensalmente restaurante pelo fornecimento
de marmita em casa, esse seria um gasto fixo. Do mesmo modo, para uma
família que mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, os gastos com
segurança podem ser considerados indispensáveis. Por outro lado, numa
cidadezinha no interior de Minas Gerais tais gastos seriam perfeitamente
dispensáveis.
Essa realidade complexa e dinâmica é desprezada pela maioria das
planilhas de orçamento doméstico. Rígidas, elas não dão autonomia para
que cada pessoa possa classificar seus gastos, de acordo com sua própria
realidade. Esta é uma falha imperdoável, pois restringe a reflexão individual
e, consequentemente, a capacidade de gestão do orçamento. Felizmente,
com o SISGO você terá total flexibilidade para registrar e classificar seus
gastos da forma mais pertinente.
O SISGO completo poderá respeitar a seguinte estrutura, cabendo
a você a classificação e contabilização.
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Como se pode perceber, o SISGO é uma ferramenta poderosa para
acompanhar a evolução do patrimônio, dos investimentos e do orçamento.
Além disso, seu maior mérito é quealém de registrar tais informações, ao
incorporar a Técnica ID,ele indica os gastos que devem ser reduzidos ou
eliminados.
O destino do dinheiro
Após a contabilização de todos os gastos, é importante que se conheça o destino do dinheiro gasto. A partir do SISGO é possível definir três
indicadores: i) o Índice de Endividamento (IE), o ii) Grau de Comprometimento da Receita (GCR) e iii) Percentual do Gasto na Despesa Total (PGDT).
O Índice de Endividamento (IE) corresponde à parcela da Receita
Total (RT) que está comprometida com o pagamento de parcelas de dívidas adquiridas em períodos anteriores, a Dívida Total (DT). Assim:
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IE = (DT / RT) x 100
Apesar da matemática sempre assustar alguns, a leitura é muito
simples. Se no mês A única receita da pessoa foi o salário de R$ 1.000,00
e ela pagou exclusivamente 250,00 reais de dívida referente a financiamento, então o Índice de Endividamento será de 25%.
O ideal é que o montante das dívidas não supere 30% da receita
mensal. Se o índice de endividamento superar esse patamar a pessoa precisa buscar alternativas para reduzir seu endividamento, seja renegociando
suas dívidas, ou mesmo dispondo de parte do seu patrimônio para quitar
parte delas.
Agora, se suas dívidas já saíram do controle e você também estourou os limites de cheque especial e cartão de crédito, o ideal é tentar negociar com a instituição uma redução dos juros e fazer um empréstimo a uma
taxa menor para quitar a dívida e não continuar pagando juros abusivos.
Em qualquer situação em que o endividamento tenha saído do controle, procure a instituição credora e busque renegociar a divida, solicitando redução dos juros e ampliação do prazo de pagamento.
Outro indicador é o Grau de Comprometimento da Receita (GCR),
dado pelo percentual relativo de cada categoria de Gasto (Gx) sobre a
Receita Total (RT):

Assim é possível saber o quanto cada categoria de gasto está afetando a receita do período. Esse indicador deve ser um parâmetro de observação na avaliação dos gastos a serem reduzidos ou eliminados, com
vistas à economia.
Para um indivíduo com renda mensal de R$ 500,00, que tenha
gastos apenas com alimentação e habitação ao longo do mês. Se esse indivíduo gastar R$ 150,00 com alimentação no mês e R$ 300,00 com habitação, pode se dizer que 30% de sua renda foi destinada a gastos com alimentação, enquanto 60% foi destinado a habitação. Como os únicos gastos desse indivíduo não comprometeram o total de suas receitas, ao final
desse mês ele poupou 10% de sua renda, que representa a poupança do
período.
Uma vez que as receitas são conhecidas é fundamental que o total
de gastos não ultrapasse esse valor. Vale a pena separar o dinheiro referente às despesas fixas e ficar bastante atento às despesas variáveis.
Revista CEPPG - CESUC - Centro de Ensino Superior de Catalão, Ano XV nº 27, 2º Semestre/2012

107

DIPE-SISGO: Um método para o planejamento financeiro pessoal

Alexander Dias Siqueira

Outro indicador é o Percentual do Gasto na Despesa Total (PGDT),
obtido pela razão entre cada categoria de Despesa Específica (DE) e a
Despesa Total (DT).

O total das despesas de cada período é 100% e cada categoria de
gasto representa um percentual desses 100%. Considerando a situação acima em que o indivíduo gasta apenas com alimentação R$ 150,00 e habitação R$ 300,00, o PGDT para alimentação será 33,3% {[150/
(150+300)]x100} e 66,6% para habitação {[300/(150+300)]x100}.
A análise conjunta dos três indicadores indicará o destino dinheiro e
onde a pessoa deverá manter o seu foco para reduzir e/ou eliminar gastos.
Considerações Finais
Neste artigo apresentei uma metodologia para a realização do planejamento financeiro pessoal, denominada DIPE-SISGO.
A intenção foi desenvolver um método para o diagnóstico do perfil financeiro pessoal e a gestão do orçamento doméstico. Além desse método, também foram desenvolvidos alguns indicadores que devem servir
de parâmetro ao planejamento financeiro pessoal. A intenção é atingir aquelas pessoas que tem interesse, mas não possuem nenhuma referência e nem
tem condições de arcar com os custos de um consultor financeiro.
Com o DIPE a pessoa poderá fazer uma leitura de sua situação
financeira. A partir desta situação ela poderá utilizar os indicadores de planejamento para estabelecer suas metas e seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.
Por meio do SISGO será possível fazer a gestão do orçamento doméstico identificando os gastos a reduzir e os gastos a eliminar. Assim, será
possível conduzir as finanças buscando sempre o equilíbrio no orçamento.
Como foi visto, isso exige que a pessoa conheça o destino do dinheiro gasto.
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