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Ensine as contas para
sua mãe

CONSULTORIA // Inove no presente
deste dia e faça um planejamento
financeiro para ajudar na
administração dos gastos maternos
Leianne C orreia
Da equipe do D iario

Amédica Betânia Seabra sempre foi o tipo de mãe que sentava com os filhos
para auxiliar nas tarefas escolares. Que o diga o primogênito Rafael Seabra.
Das primeiras letras aos primeiros números. Uma professora aplicada, que
colhia bons resultados com as notas dos filhos. Rafael, por exemplo, lembra
ela, era um aluno nota 10 em matemática. A afinação com os números rendeu
frutos. Hoje, aos 25 anos, é consultor financeiro. Profissão que o faz inverter o
papel com a mãe. De aluno a professor. Agora, ele é quem dá dicas para a
mãe na hora de gerir suas finanças.

Nem pergunte quanto Betânia ganha por mês. Não que ela se recuse a
informar. Ela simplesmente tem que parar para fazer contas. Com uma rotina
atribulada, com entra e sai de plantões e consultas médicas, a
tocoginecologista simplesmente entrega sua vida financeira ao marido e ao
filho Rafael. "Sou do tipo que entrego os cartões para sacar o quanto precisa
para pagar minhas contas", confessa Betânia. Rafael confirma quea mãe não é
ligada na gerência das suas próprias contas.

Mas, como consultor, ensina o caminho das pedras: antes de qualquer dica, a
organização nas contas é o primeiro passo rumo ao planejamento financeiro. "É
preciso ter controle sobre quais são as receitas e para onde vão as despesas.
Pode ser feito numa planilha. Seja em papel ou no computador", orienta. A
partir daí, segundo ele, é possível saber onde estão os descontroles e ajustá-
los.

Só que antes de sair passando a tesoura em tudo, Rafael recomenda prudência
e equilíbrio. "Uma coisa que meu filho diz que eu acho muito importante é
cortar as despesas sem abrir mão do bem estar", repete a lição, a aplicada
aluna. Depois de organizado o orçamento, parte-se para a economia. Aliás,
economia, poupança e investimento são o tripé de um bom planejamento
financeiro. "As pessoas pensam que são sinônimos, mas não são. Primeiro,
você economiza onde está gastando a mais. Depois você poupa o que
conseguir economizar. Por fim, investe-se. Porque não adianta nada ficar com
o dinheiro parado", assegura Seabra, o filho.

Para o consultor, que mantém o blog Quero Ficar Rico (www.queroficarrico.net)
em parceria com o sócio César França, todas estas dicas não surtirão efeito se
não houver disciplina. Outro ponto importante, segundo Rafael, é traçar metas.
Desde a compra de um carro novo até uma viagem ou uma aposentadoria
mais rentável. "Com meta fica mais estimulante seguir o planejamento",
garante.

Perseverança sempre foi um ponto forte na personalidade do filho, lembra
Betânia. Tanto é que aos 15 anos, ele reuniu os pais e explicou a importância
da mesada para os filhos. "Lembro que ele comprou a revista Veja, que tinha
uma matéria sobre o assunto e nos mostrou que, além de econômico para nós,
a mesada daria responsabilidade a ele e aos irmãos na gestão do próprio
dinheiro", conta a médica.

Palestra - Apesar da falta de intimidade com a gerência de suas finanças,
Betânia, que assistiu à palestra do filho na Expo Money - evento que aconteceu
essa semana -, garante que as dicas são fáceis de serem seguidas. Para isso,
promete que vai fazer um esforço. Afinal, com a rotina atribulada acaba
cedendo aos impulsos de consumo. "Tenho um tempo corrido, então compro
sem pesquisar e acabo cedendo a alguns impulsos", entrega-se Betânia.
Perguntado sobre as dificuldades da mãe em seguir sua cartilha, Rafael
reconhece que a falta de disciplina pode comprometer o resultado. Bom, é
esperar para ver se o santo de casa fará milagre.
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