PLANEJE O FUTURO
Informativo Nº 10
Dezembro de 2014

“Ano que foi,
mais um Ano que vem”
“Ano que foi, mais um Ano que vem”. Essa frase nos faz refletir sobre os acertos, as conquistas, as perdas e os erros cometidos ao longo do ano que passou. Encarando de forma sistêmica, esse período de final
e início de um novo ciclo é um momento de reflexão e consequentemente, planejamento de nosso futuro. Se
considerarmos a realidade em que vivemos como uma consequência das decisões e ações que tomamos no
passado, então planejar é fundamental para trilharmos o caminhando em que queremos seguir.
Em um planejamento pessoal, nossos sonhos podem e devem ser encarados como objetivos de vida. Dos
quais serão viabilizados à medida que metas bem definidas sejam cumpridas. Por exemplo, se considerarmos o sonho de uma viagem de férias como objetivo de vida, se bem planejada, serão definidas metas como
“formação de uma reserva financeira”, “redução de gastos específicos”, “ordenamento e gerenciamento de
atividades”, enfim, as metas são vistas como parte do sucesso, a realização das metas em conjunto, viabiliza
o objetivo final.

Metas

Dicas: estabeleça e diferencie objetivos de vida de
curto prazo e de longo prazo. Para os de curto prazo,
escolha aqueles que estão dentro da sua realidade
e que são possíveis de se atingir no dado momento.
Objetivos mais complexos que envolvem grandes mudanças podem ser considerados, mas precisam respeitar um tempo maior para se realizar, seja sempre
realista e conservador em suas projeções.

É importante lembrarmos que o equilíbrio das finanças pessoais é fator decisivo na realização dos objetivos de vida. Quanto maior o desequilíbrio de nossas finanças, maior será o tempo necessário para a
realização de nossos sonhos. Dessa forma, sugerimos que em caso de descontrole financeiro, estabeleçam
como prioridade a resolução de pendências, definindo prazos para atingir cada meta e consequentemente,
delimitando o tempo que será solucionado esse problema. Uma das metas iniciais seria realizar um levantamento de todas as dívidas vencidas e a vencer para adequação de um orçamento familiar.

Como vivemos em um mundo totalmente integrado, precisamos considerar algumas expectativas do
mercado para tornar nosso planejamento mais próximo da realidade. Dessa forma, esperemos uma economia com políticas voltadas para contenção de despesas, através de ajustes fiscais e pouco crescimento.
Teremos um ano em que a inflação se fará novamente presente em nossas casas. E a taxa de juros tenderá
a subir até pelo menos o final do segundo semestre. Vale lembrar que a inflação faz nossos preços subirem
e associado ao novo nível de juros, não é um bom momento para financiamentos, empréstimos ou dívidas
em geral. Por outro lado, é um ótimo momento para investimentos.

Expectativas para 2015
Inflação
PIB (crescimento)
Taxa de Juros (SELIC)
Nível de Emprego
Dólar

6,45%
0,80%
12,00%
R$ 2,65
Fonte: FOCUS, BACEN.

Lembre-se que expectativas não são garantias do que irá acontecer. Servem para nos mostrar possíveis
cenários que teremos pela frente. Se as perspectivas para o Brasil em 2015 não são confortáveis, então
esteja preparado, planeje e tome as decisões corretas que mesmo em momentos de adversidades, ótimas
oportunidades deverão surgir.
Planeje seu futuro, sempre compare o crédito antes de adquiri-lo e utilize-o com muita precaução e responsabilidade. A Fasern, com o objetivo de fornecer orientação financeira e previdenciária aos seus participantes, disponibiliza uma plataforma (site) com dicas, simulador financeiro, consultor financeiro, gerenciador
de objetivos e artigos relacionados ao tema.
Entre e aproveite mais essa ferramenta que a Fasern disponibiliza, exclusivamente, ao seu participante:
http://www.planejeofuturo.com.br/financas
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