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O planejamento financeiro tem como descrição o controle e

acompanhamento das finanças, estabelecendo metas e objetivos a curto,

médio e longo prazo. Consiste, portanto, no gerenciamento das contas a

pagar e a receber, das prioridades do indivíduo ou da empresa, do fluxo de

caixa e dos possíveis investimentos que podem ser feitos. Pretendendo assim

atingir um equilíbrio financeiro que permita sanar todas as dívidas e investir.
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Alguns itens devem ser levados em consideração ao criar um plano

financeiro, são eles:

• A situação financeira do indivíduo ou da empresa;

• Os gastos são prioritários;

• Se há contas vencidas ou dívidas de qualquer origem;

• Controlar o que entra e o que sai do caixa;

• Traçar metas para curto, médio e longo prazo;

• Investir.
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O primeiro passo é avaliar rigorosamente a atual situação financeira.

Podendo ser feito através da resposta de algumas questões, como:

Tem dinheiro sobrando? 

Está endividado?

Ganha apenas o suficiente para pagar as contas? 

Essa avaliação será a base para o planejamento, pois irá determinar o

destino do dinheiro. Caso venha a sobrar, veja uma melhor forma de investir

o seu dinheiro ou da sua empresa. Caso venha a faltar, pague os gastos

prioritários e reduza o consumo.
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O segundo passo é a definição da situação em que se encontra, neste

é necessário listar quais gastos são urgentes, em caso de dívidas, quais

são obrigatórios - conta de água, conta de luz, alimentação, moradia,

plano de saúde, funcionários, fornecedores - e quais são auxiliares, como

lazer e equipamentos melhores.

Desta forma, uma planilha facilitaria a visualização desse cenário,

possibilitando a divisão da renda para atingir o equilíbrio financeiro,

priorizando o pagamento das dívidas, para não acumular juros, os

obrigatórios para manter o ambiente funcionando e, caso sobre, os

auxiliares.
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Já no terceiro passo é necessário traçar objetivos e metas para curto,

médio e longo prazo. Objetivo é o que se pretende alcançar, enquanto a

meta é a quantificação do objetivo.

Também é importante ressaltar que as metas não devem ser

impossíveis de serem alcançadas, nem muito fáceis de serem cumpridas.

Na primeira situação, corre o risco de atrapalhar os planos financeiros. Já

na segunda, o risco é de se acomodar. As metas ideais são aquelas que

podem ser alcançadas com ao menos um mínimo de esforço todos os dias.




