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FINANÇAS
Marcelo F. F. Theodoro
Administrador, consultor e educador financeiro.
E-mail: theodoromf@gmail.com

Manter o foco em seus objetivos ajuda a alcançar o
sucesso financeiro

Ter um objetivo é fundamental para quem deseja se acertar na vida financeira. Não digo
pura e simplesmente o objetivo de sair das dívidas, de organizar melhor e planejar
adequadamente suas férias e festas de final de ano dentre outros. Mas, me refiro também
aqueles objetivos que aparentemente estão distante de nossa vida financeira, mas que
interferem muito em nossas finanças, a curto, médio e principalmente a longo prazos.
Por exemplo, quando comprei o meu primeiro carro estava prestes a entrar para uma
universidade, e já havia até escolhido o curso. Há meses eu vinha planejando, pesquisando
todas as situações pertinentes, e principalmente, vendo os valores do curso e em quais
instituições meu orçamento comportaria pagar. Todavia, meu fusca estava muito ruim e eu
me achei no direito de ter um carro “bacana”. Não seria nada desastroso se eu tivesse
dinheiro para comprá-lo à vista, ou se meu orçamento comportasse o valor das prestações,
do seguro, manutenções, IPVA e etc., além do valor mensal da universidade. Porém, não
comportava. Comprei o carro, realizei um sonho e me afastei de outro que não era um
simples sonho, mas, era o meu principal objetivo naquele momento, além de ser
extremamente necessário para melhorar minha vida profissional.
Por não ter um objetivo bem definido, eu me endividei, demorei quase quatro anos para
iniciar o primeiro curso superior, e acabei perdendo dinheiro, pois cheguei a estudar por
alguns meses, porém, sem condições financeiras, me vi obrigado a abandonar a sala de aula.
E nesse meio tempo, perdi muitas oportunidades de emprego pelo fato de não estar
cursando uma faculdade, e vi minha carreira profissional se estagnar por um carro que após
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36 meses custou quase o dobro do valor financiado, e só valia 60% de seu valor inicial, ou
simplesmente 30% do total do pago no final dos três anos.
Percebi tarde demais que deveria ter investido em um bem que me valorizaria no mercado
de trabalho e que me possibilitaria melhores empregos, melhores salários, e naturalmente
maior facilidade para comprar um carro muito mais que bacana. Um carro que realmente
eu pudesse pagar e desfrutar verdadeira e tranquilamente de seus benefícios.
Paguei caro por este aprendizado e muitas pessoas também pagam, por que querem casar,
comprar um carro, casa, jóias, fazer uma pós-graduação, um curso de língua estrangeira, um
intercâmbio e etc., mas, não definem seu objetivo principal ou não permanecem focadas
nele, e no mínimo, perde-se tempo, que há muito se sabe, também é dinheiro. Aliás, o que
de fato aprendi nesse caso, foi que não se deve ter como objetivo comprar bens que se
desvalorizam com o tempo, mas sim, investir em formação e conhecimento, uma vez que
estes são perpétuos.
Muitas vezes teremos que postergar a realização de um sonho, mesmo que este também seja
necessário, e ainda, alinhar os nossos objetivos com as possibilidades reais de adquirirmos
maior qualificação e capacitação profissional, o que nos possibilitará disputar as melhores
vagas no mercado de trabalho, alcançar ordenados maiores, e consequentemente obter o
sucesso e a independência financeira.
E para quem já sabe administrar os seus rendimentos, e consegue discernir qual é seu
principal objetivo, a realização de um sonho será tarefa muito mais fácil do que comprar
um carro “bacana”.
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