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Planejamento Financeiro para Neurocirurgiões 
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Muitos médicos desejam melhorar sua vida financeira mas não sabem como, nem por 

onde começar. Eles querem investir e multiplicar a riqueza, mas se veem presos aos 
obstáculos, às incertezas, às dificuldades e à falta de tempo e de conhecimento. Por conta 
disso, grande parte nem chega a iniciar a caminhada rumo à independência financeira e, dos 
que começam, grande parte acaba desistindo no meio do caminho. 

Uma pesquisa feita em Brasília-DF e publicada na Revista Exame em maio de 2017 
mostrou que, apesar de ganharem entre 10 e 30 mil reais mensais, por conta da falta de tempo 
e de conhecimento, cerca de 44% dos médicos não têm plano de previdência ou mesmo só 
têm previdência pública. Cerca de 31% dos entrevistados tinham dívidas. A matéria é intitulada 
“Médicos escorregam quando o assunto é planejamento financeiro”. Ao meu ver, a autora da 
matéria pegou leve com o título. 

Outra pesquisa, feita pela revista DOC mostra que um médico brasileiro tem, em 
média, três a quatro empregos. A justificativa foi a necessidade de manter um padrão de vida 
condizente com as necessidades. 

Dado às disciplinas de finanças, gestão e empreendedorismo não fazerem parte do 
currículo das faculdades de medicina nem, tampouco são ensinadas durante a residência 
médica, não é de se estranharem os resultados mostrados acima. 

Assim sendo, grande parte dos médicos brasileiros trabalha muito, ganha muito bem, 
mas não enriquece. O trabalho do médico costuma enriquecer o governo (por conta da alta 
carga tributária), as operadoras de saúde (devido ao alto valor agregado do trabalho médico e 
à baixa remuneração), os bancos (que cobram altas taxas de administração e oferecem 
produtos de investimentos ruins) e as operadoras de cartões de crédito (devido à falta de 
controle do médico sobre suas receitas e despesas).  

Como mudar este cenário, até certo ponto desolador, e passar a trabalhar para seu 
próprio enriquecimento? O planejamento financeiro irá ajudar você na caminhada rumo ao 
enriquecimento com saúde. 

O planejamento financeiro é um importante passo rumo ao enriquecimento. O objetivo 
de um bom planejamento financeiro é fazer sobrar dinheiro todos os meses. Sem um 
planejamento financeiro eficaz é impossível construir e multiplicar a riqueza. 

Na fórmula do juro composto (Figura 1) o C representa o capital inicial. Sem capital 
para começar, não há como enriquecer. Pois bem, a fonte destes recursos é justamente o 
planejamento financeiro. 
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Figura 1. Na fórmula do juro composto, o C representa o capital inicial. O objetivo do 
planejamento financeiro é fornecer este capital inicial para que se possa começar a investir. 
  

 
Como neurocirurgião e tendo passado por graves dificuldades financeiras no passado 

por não cuidar adequadamente do dinheiro que eu ganhava, precisei me reinventar. Precisei 
mudar minha programação mental, mudar meu estilo de vida e tomar algumas atitudes para 
ter um planejamento financeiro eficiente. Neste artigo, compartilho com vocês o que deu carto 
para mim. 
 
Atitude 1. Levem uma vida rica, porém barata (Figura 2) 
 

Uma das grandes dificuldades em implementar um bom planejamento é a ideia, 
também errônea, de que é preciso privar-se das coisas boas da vida para fazer sobrar dinheiro. 
Ora, os seres humanos não gostam de privações porque geram frustração, um sentimento 
desagradável e, portanto, devendo ser evitado. Os seres humanos gostam de receber 
recompensas, pois elas geram prazer, um sentimento agradável. 

Encontrar a forma mais barata de levar uma vida rica significa fazer tudo aquilo que 
vocês gostam e que geram prazer e recompensa, gastando menos. 

Vejamos algumas formas baratas de ter uma vida rica. 

1. Viajem pagando menos 

Planejar-se com antecedência para viagens costuma reduzir despesas com 
passagens e hospedagem. Aproveitar promoções e pacotes fora de temporada pode ser 
vantajoso também. O uso de milhas e sites de compras coletivas também podem ajudar a 
reduzir os custos das viagens.  

Entretanto, estas formas nem sempre podem ser usadas em situações de imprevistos, 
viagens emergenciais, pela possibilidade de não haver pacotes disponíveis para o local onde 
se deseja ir, dentre outras razões. Para estas situações, uma forma eficiente são os programas 
de compra com desconto por meio de clubes. Estes serviços ainda são pouco conhecidos no 
Brasil, mas estão se tornando cada vez mais populares pelo fato de permitirem comprar 
pacotes de viagens com ótimos descontos, oferecendo experiência única aos membros. Em 
alguns clubes os valores pagos costumam ser convertidos em pontos que permitem desconto 
adicional nos pacotes, bem como não costuma existir carência na utilização dos pacotes o que 
permite usar os benefícios tão logo você se torne membro. 

Existem companhias aéreas que oferecem vantagens para médicos, tais como 
acúmulo maior de milhas ou mesmo desconto na compra de passagens. A Lufthansa, por 
exemplo, apresenta do programa “doctor on board” que oferece as vantagens acima mediante 
cadastro. Em troca, durante uma viagem o médico será acionado caso necessário (algo que 
nós médicos, de acordo com nosso código de ética, já teremos que fazer). 

 

 

Juro	composto 

M	=	C	x	(1+i)t 
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2. Consumam pagando menos 

É possível economizar nos itens de consumo doméstico por meio de compras 
coletivas em locais que vendem no atacado (os chamados Atacadões). A economia costuma 
ser expressiva quando se compra em grande quantidade (podendo chegar a 40%). Algumas 
vezes, vale a pena também juntar com outras pessoas e comprar quantidades ainda maiores, 
aumentando ainda mais o desconto. Nestes locais, os preços costumam ser mais baixos tanto 
pela venda em quantidades maiores quanto pela disponibilidade de marcas alternativas. 

Algumas redes de farmácias oferecem descontos para médicos e também para 
clientes de determinadas operadoras de saúde. Além disso, quando a compra de 
medicamentos é feita pelo aplicativo, o preço costuma ser ainda mais baixo. Alguns 
medicamentos de uso contínuo conferem descontos mediante cadastro direto no laboratório 
farmacêutico. 

Existem aplicativos para compra de combustíveis com desconto em determinadas 
redes de postos. 

3. Realizem permuta de serviços 

Existem resorts que realizam permuta de serviços com médicos. Você fica hospedado 
(com um determinado número de familiares), usufruindo do resort, sem pagar nada. Em troca 
você atua como médico do resort no período em que tiver hospedado. O bom é que, quando 
solicitado, o atendimento é remunerado conforme valor estabelecido pelo resort. 

Eu, particularmente, realizo permuta de serviços com o mecânico que cuida do meu 
carro. O filho dele é epiléptico. Assim, ele cuida do meu carro e eu cuido do filho dele. 

4. Utilizem serviços bancários pagando menos 

Com o surgimento das fintechs (bancos digitais) ficou mais barato realizar transações 
bancárias pois não costuma haver cobrança de taxas de manutenção de conta nem taxa de 
custódia para produtos de investimentos ou para realização de transferências. Além disso, ao 
entrar na conta corrente, o dinheiro já fica automaticamente aplicado em um produto que rende 
100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário, usado para remunerar alguns produtos 
de renda fixa). 

5. Usufruam sem ter 

Atualmente existem maneiras de usar carros de passeio sem precisar compra-los. Ao 
comprar um carro você estará adquirindo um passivo por conta da depreciação, gastos com 
tributos, seguro, manutenção, dentre outros. Várias locadoras e cooperativas disponibilizam 
veículos zero quilômetro para aluguel por pelo menos um ano (programa usualmente chamado 
carro por assinatura), pagando-se apenas uma mensalidade e com a possibilidade de trocar 
de veículo anualmente. 

O mesmo raciocínio vale para moradia. Embora um imóvel possa valorizar com o 
tempo após sua aquisição, a velocidade com a qual ele se valoriza costuma ser bem menor 
do que os rendimentos de uma carteira eficiente de ativos. Desta forma, vale mais a pena 
morar de aluguel e investir o dinheiro do que comprar um imóvel. Com os rendimentos da 
carteira, você paga o aluguel e ainda sobra dinheiro. Isso sem falar no fato de que você não 
fica preso a um ativo de baixíssima liquidez e que pode depreciar caso ocorra algum evento 
desfavorável na proximidade. 

Usufruir de bens sem precisar ser dono deles, além de propiciar economia, permite 
que se tenha liberdade para trocar de bens sempre que for preciso. Isso é importante 
atualmente, pois bens como carros e imóveis costumam ter baixa liquidez. 
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Coloquei acima algumas formas de ter uma vida rica e barata. Certamente existem 
muitas outras atitudes que produzem resultado semelhante. Descubram e implementem novas 
maneiras de baratear o custo de uma vida rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Algumas formas baratas de ter uma vida rica. 

 

Atitude 2. Tenha um planejamento tributário eficiente 
 
A carga tributária brasileira está entre as dez maiores do planeta, segundo o IBPT 

(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) quando considerados os tributos diretos, 
indiretos e tributos em cascata. Atualmente, a carga tributária total chega a 42% dos ganhos 
o que significa que o brasileiro trabalha cinco meses no ano apenas para pagar tributos. E não 
há, pelo menos num futuro próximo, qualquer sinal de que esta carga tributária será reduzida. 

Apesar da alta carga tributária, o brasileiro é o que tem o menor retorno sobre os 
tributos pagos. E, claro, toda esta carga tributária tem grande impacto no orçamento de todos 
os brasileiros. O planejamento tributário consiste no uso de medidas lícitas que reduzem a 
carga tributária. Esta redução costuma ocorrer na declaração de ajuste anual e também nos 
ganhos com investimentos de tal forma a reduzir o imposto de renda a ser pago ou mesmo 
produzir restituição. 

Existem três principais formas de reduzir a carga tributária para pessoa física. 
 
1. Previdência privada PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre, figura 3).  

 
Esta modalidade de previdência privada permite abater até 12% da renda bruta anual 

da base de cálculo do imposto de renda. Por exemplo, se sua renda anual for de R$ 100mil, 
você deve aplicar até R$ 12 mil no PGBL. Com isso, a base de cálculo para o imposto de renda 
será de 88 mil e não de 100 mil.  

O PGBL é vantajoso apenas para quem tem imposto a pagar na declaração de ajuste 
anual. Para quem não tem imposto a pagar ou mesmo restitui, o PGBL não oferece vantagem 
sobre os demais produtos financeiros existentes no mercado.  

O aporte para o PGBL pode ser feito até o último dia útil do ano calendário para que 
seja considerado na redução da carga tributária daquele ano. Assim, conforme a variação da 
renda bruta anual e dos gastos no livro caixa (ver adiante), pode não ser necessário aplicar no 
PGBL todos os anos. Uma dica é estimar o ganho bruto até o mês de dezembro do ano 
calendário. Assim, já será possível saber se haverá ou não imposto a pagar e também 
determinar o valor a ser pago de forma a calcular antecipadamente o valor a ser aportado no 
PGBL, caso seja necessário. 
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Figura 3. O PGBL como forma de reduzir carga tributária de pessoa física. 
 
 
O imposto de renda incidirá apenas quando o montante for resgatado ou quando a 

renda passar a ser recebida, fazendo com o que os juros da previdência incidam sobre uma 
base maior de dinheiro, diferente de aplicações com imposto semestral, onde a base monetária 
sofre redução a cada seis meses por conta da cobrança do imposto. Desta forma, é 
aconselhável escolher a tabela regressiva de imposto de renda de tal forma que, quanto mais 
tempo o dinheiro ficar aplicado, menor o imposto de renda a ser pago até a alíquota mínima 
de 10% após 10 anos de aplicação. 

Para obter o melhor do plano de previdência privada você deve ficar atento aos 
seguintes aspectos: 

Escolha a instituição financeira que tenha a menor taxa de administração e que não 
cobre taxa de carregamento. Isto fará com que o rendimento seja maior. Mesmo que a 
diferença nas taxas seja pequena, vale a pena escolher a menor porque ao longo do tempo e 
como se trata de juro composto, o impacto no valor final da riqueza será considerável. 

Caso deseje mudar de instituição financeira, você pode fazer portabilidade para outra 
instituição à sua escolha, sem custo e sem perda de benefícios. Existem instituições 
financeiras menores e algumas não bancárias, inclusive corretoras, que oferecem taxas de 
administração bem abaixo da média de mercado bem como certo grau de flexibilidade na 
escolha dos produtos em que os recursos serão aplicados. Vale a pena pesquisar e escolher 
a melhor opção. 

Procure uma modalidade de previdência onde os recursos sejam alocados tanto em 
ativos de renda fixa quanto em ativos de renda variável para melhorar ainda mais o rendimento. 
Não que este seja o foco do PGBL, mas qualquer rendimento extra será bem-vindo. 
Atualmente existem corretoras que permitem que você escolha quais produtos farão parte do 
seu PGBL. Isto costuma fazer diferença pois ao escolher produtos melhores, sua previdência 
será vantajosa. 

Devido ao baixo rendimento em comparação com outros produtos existentes no 
mercado, a previdência privada deve ser usada apenas para reduzir a carga tributária. 
Portanto, não é vantajoso aplicar no plano de previdência mais do que 12% da renda bruta 
anual, pois não haverá redução adicional da base de cálculo do imposto de renda.  

O PGBL deve ser usado unicamente para benefício fiscal, isto é, fazer com que sobre 
dinheiro hoje para poder investir. Não se trata de atingir a independência financeira por meio 
do PGBL. Percebo que muitos colegas tem todo (ou grande parte) o patrimônio no PGBL 
acreditando que este lhes proporcionará a independência financeira. Fazendo isso, além de 
não obter benefício fiscal adicional, a perda com o custo de oportunidade é enorme, bem como 
os gastos com a taxa de administração, de tal forma que a instituição financeira e o governo 
serão os grandes beneficiados. 

A sua independência financeira estará pautada no patrimônio líquido gerador de renda 
que você aprenderá a construir nos capítulos subsequentes. Mas, para construir este 
patrimônio, é preciso ter dinheiro hoje. Os recursos do PGBL poderão ser usados como 
complemento da aposentadoria e nada mais.  
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2. Escrituração do Livro-Caixa (Figura 4). 
 

A segunda forma de obter benefício fiscal é a escrituração do livro-caixa para 
profissionais autônomos não assalariados. O livro-caixa é uma ferramenta lícita essencial para 
reduzir a carga tributária porque permite descontar integralmente todos os gastos necessários 
para obter o ganho como profissional autônomo. Como grande parte dos neurocirurgiões 
exerce atividade como autônomo, o livro caixa é útil.  

Abaixo, os gastos que podem ser deduzidos do livro-caixa com suas respectivas bases 
legais: 

Despesas com livros técnicos e vestimentas específicas 

Os médicos necessitam de livros especializados para se atualizarem das novas 
descobertas, tecnologias e tratamentos. Além de, a própria profissão exigir roupas especiais 
para o seu exercício, como por exemplo, os jalecos e outras roupas brancas. 

Base legal: RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo CST n°60/1978. 

Despesas com encontros científicos 

Despesas para comparecimento a encontros científicos como congressos, seminários 
e simpósios, desde que guardem estreita relação com a atividade desenvolvida pelo 
profissional, sendo admitidos gastos diretamente vinculados aos estudos e trabalhos, tais 
como: taxa de inscrição e comparecimento, aquisição de impressos e livros técnicos, materiais 
de estudo e trabalho e passagens indispensáveis ao transporte de ida e volta do local da 
reunião. 

Base legal: RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo CST n°60/1978. 

Pagamentos de salários e serviços de terceiros 

São dedutíveis os salários pagos a empregados, assim como os relativos encargos 
trabalhistas. Também podem ser deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo 
empregatício, desde que considerados essenciais para o desempenho das atividades do 
profissional. 

Base legal: RIR 99, art. 75, I e Parecer Normativo Cosit n° 392 de 1970. 

Honorários pagos ao contabilista 

Podem ser deduzidos os honorários pagos ao profissional contábil, devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. 

Base legal: RIR 99, art. 75, III e Ato Declaratório Normativo CST n° 16 de 1979. 

Despesas com materiais de consumo 

São considerados materiais de consumo os insumos usados para a realização de 
tratamentos e exames, materiais de escritório, de conservação e limpeza, bem como reformas 
e benfeitorias feitas em imóveis alugados. As despesas com estes materiais são 
completamente dedutíveis. 

Base legal: RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo CST n º 60, de 1978. 
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Despesas com marketing pessoal 

Para conseguir captar mais clientes o profissional liberal precisa anunciar os seus 
serviços. Despesas com marketing digital, mídia, cartões de visita, panfletos e anúncios em 
revistas de divulgação da atividade profissional podem ser deduzidas. 

Base legal:  RIR 99, art. 75, III e Parecer Normativo Cosit n° 358, de 8 de outubro de 
1970. 

Despesas com órgãos de fiscalização profissional 

Podem ser deduzidas as contribuições destinadas para associações, desde que o 
trabalho destas reflita em melhorias para o desenvolvimento das atividades do profissional 
liberal; contribuições sindicais direcionadas para o sindicato da classe e contribuições para os 
respectivos conselhos de classe e sociedades de especialidade. 

Para que possam ser deduzidas na declaração de ajuste anual, todos os gastos 
enumerados acima devem estar corretamente escriturados no livro de caixa e comprovados 
com documentação hábil e idônea. 

Caso as deduções excedam as receitas em um dado mês, o excesso pode ser 
computado nos meses seguintes até dezembro, não podendo passar para o ano seguinte. 

É importante manter toda documentação comprobatória, tais como notas fiscais e 
recibos em seu poder à disposição da receita federal por, pelo menos, cinco anos, enquanto 
não ocorrer a prescrição ou a decadência. 

Cabe ao profissional contábil a prestação de maiores esclarecimentos sobre a 
escrituração e a documentação necessária para a declaração do IRPF do profissional 
autônomo, que presta serviços de forma liberal, para que não ocorram erros, falhas ou, até 
mesmo prejuízos com multas. Desta forma é vital o apoio de um bom contador, até porque 
podem ocorrer mudanças na legislação de um ano para outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Despesas dedutíveis do livro caixa para pessoa física. 

 

3. Ganhos com Ações e Fundos Imobiliários  
A terceira forma de obter benefício fiscal aplica-se aos ganhos com ações e fundos 

imobiliários.  
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3.1. Investimento em ações. Há duas formas de ficar isento do pagamento de 
imposto de renda investindo em ações. A primeira é quanto ao recebimento de dividendos. 
Todo acionista recebe parte do lucro da empresa da qual é sócio, na forma de dividendos. Os 
dividendos são isentos do pagamento de imposto de renda uma vez que a empresa já pagou 
imposto de renda antes de distribuir os dividendos.  

O segundo benefício fiscal diz respeito à compra e venda de ações com lucro. Para 
vendas de até R$ 20 mil mensais em ações, com lucro, não há incidência de imposto de renda 
sobre o lucro. E, mais ainda, um prejuízo ocorrido num determinado mês pode ser descontado 
do lucro obtido num outro mês. Por exemplo, se num mês houve prejuízo de R$ 2.000 e num 
outro mês houve lucro de R$ 4.000, paga-se imposto de renda sobre 2.000 (4000-2000) se a 
venda exceder R$ 20 mil. 

 
3.2. Investimento em fundos imobiliários. O ganho mensal de um fundo imobiliário 

(yield mensal) é isento do pagamento do imposto de renda. O imposto incidirá apenas sobre 
os ganhos decorrentes da venda de cotas do fundo com lucro. 

Para concluir o planejamento tributário é importante ter o auxílio de um contador e 
guardar a documentação idônea para que não haja incoerências na declaração de imposto de 
renda e também para que você se mantenha atualizado com relação a estes benefícios fiscais 
pois eles podem ser alterados pelo governo.  
 

Recapitulando, as formas lícitas de reduzir a carga tributária para pessoa física são: 
 

Previdência privada PGBL (até 12% da renda bruta anual) 
Livro-caixa para os profissionais autônomos não assalariados 
Investimento em ações (dividendos e lucro em vendas até R$ 20 mil) 
Investimento em fundos imobiliários (yield mensal)  
 

Atitude 3. Utilize corretamente os bancos 
 

Devido à falta de conhecimento e à falta da cultura de poupar e investir, os brasileiros 
costumam confiar excessivamente nos bancos físicos, deixando por conta dos gerentes a 
decisão de como aplicar o dinheiro. Os bancos são importantes para o recebimento de salários 
e pagamento de contas e também para obtenção de algumas modalidades de crédito e 
financiamento. Entretanto, saiba que a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você 
mesmo pois somente você sabe os sacrifícios que teve que fazer para ganhar o seu dinheiro. 

O brasileiro costuma adotar uma postura passiva diante dos bancos, aceitando, na 
grande maioria das vezes sem questionamentos, aquilo que o gerente lhe oferta. Esta postura 
passiva resulta da crença limitante de que nós precisamos mais dos bancos para nossas 
atividades. Mas o fato é que os bancos é que precisam muito mais de nós do que nós 
precisamos deles. Nós seríamos capazes de sobreviver se não existissem os bancos; já os 
bancos não sobreviveriam se nós não existíssemos ou se deixarmos de usá-los. 

É importante contar com uma instituição bancária adequada às nossas necessidades 
e também com a ajuda de um bom gerente de relacionamento. Mas é preciso também 
assumirmos postura ativa diante dos bancos de forma que os mesmos passem a ser 
instrumentos para alcançarmos nossa independência financeira. 

Por isso, deve-se negociar com o gerente as menores tarifas possíveis para 
manutenção da conta corrente e também para a realização de transferências, DOCs, TEDs e 
anuidade de cartão.  

Além disso, deve-se sempre negociar as menores taxas de juros em caso de 
empréstimo ou de financiamento. E, mais ainda, grande parte dos produtos de investimentos 
que outrora eram oferecidos apenas por grandes bancos, tais como CDB, Letras de Créditos, 
Títulos do Tesouro, Debêntures, dentre outros, passaram a ser oferecidos por bancos menores 
e mesmo por corretoras e cooperativas de crédito, que cobram taxas menores e oferecem 
remuneração melhor. Vale muito a pena consultar mais de uma instituição financeira e 
negociar taxas antes de investir o seu dinheiro. 

Ainda com relação aos bancos, deve-se evitar a todo custo, o uso do limite do cheque 
especial por conta das altas taxas cobradas além do pagamento de IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras). 
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Com o surgimento dos bancos digitais, os grandes bancos físicos, que outrora 
reinavam absolutos, passaram a oferecer muitas vantagens aos clientes, mas ainda estão 
longe de serem vantajosos quando comparados com os bancos digitais. 

Para resumir, utilizem os bancos apenas para receber salários, pagar as contas e, 
quando estritamente necessário, para obter crédito ao menor custo possível. Negociem taxas, 
assumam postura ativa diante dos bancos, passem a receber juros e evitem pagar juros de 
empréstimos ou financiamentos.  

 
Atitude 4. Utilizem corretamente o cartão de crédito 
 

Com relação aos cartões de crédito, estes devem ser usados com muita cautela e 
sempre em seu favor. Ter um cartão de crédito apresenta vantagens e desvantagens.  

Dentre as vantagens, temos: 
a) Conveniência. carregar um cartão de crédito é mais cômodo do que 

carregar dinheiro; 
b) Segurança. É mais seguro carregar um cartão de crédito do que dinheiro 

em caso de perda ou roubo. 
c) Utilidade em situações emergenciais. Caso você passe por uma situação 

emergencial e não tenha a quem recorrer, poderá lançar mãos do cartão. 
d) Alívio temporário. As compras feitas no cartão de crédito podem ser pagas 

em até 40 dias sem juros. Neste período, o dinheiro pode ser aplicado e 
render juros. 

e) Poder de compra. Esta talvez seja a principal vantagem e também a 
principal desvantagem, pois permitirá que você adquira algo que, muitas 
vezes, você não precisa com o dinheiro que você não tem.  

f) Uso internacional. O cartão habilitado para uso internacional pode ser 
usado em qualquer país sem que se tenha que usar dinheiro vivo. Apenas 
deve-se atentar para o pagamento do IOF que pode chegar a 6% do valor 
da compra em moeda estrangeira. 

g) Parcelamento sem juros. Esta vantagem funciona como uma espécie de 
alavancagem, aumentando seu poder de compra. Porém, se o gasto 
ultrapassar a capacidade de pagamento, você pagará juros altos. Por isso, 
deve-se ter cautela na hora de usar o cartão. 

h) Prêmios, descontos, bônus e milhas. Muitas operadoras de cartão de 
créditos oferecem bônus, descontos e milhas para as compras com cartão. 
Estes benefícios auxiliam em viagens, hospedagem, aluguel de carros ou 
mesmo na aquisição de determinados bens com descontos. 

i) Acesso a crédito imediato, sem necessidade de garantias. As compras 
com cartão de crédito, por si só, já funcionam como uma operação de 
crédito. Além disso, existe também a possibilidade de sacar dinheiro vivo 
até determinado limite o que pode ser útil em situações emergenciais.  

 
Entretanto, todas estas vantagens podem ser facilmente suplantadas pelas 

desvantagens, dependendo de como você utilizará o cartão de crédito. Dentre as 
desvantagens, temos: 

 
a) Ilusória sensação de “dinheiro no bolso”. O cartão representa um crédito e não 
dinheiro vivo. Desta forma, embora pareça que você tem dinheiro nas mãos, na verdade 
você está usando crédito que pode custar muito caro se não for pago na totalidade e 
dentro do prazo. 
 
b) Facilidade. A facilidade do uso do cartão pode levar você a gastar mais do que 
deveria. Portanto, você deve ser cuidadoso no uso do cartão. 
 
c) Altas taxas de juros cobradas quando do pagamento parcial ou do não pagamento da 
fatura. A taxa de juros do cartão de crédito é a segunda maior taxa de juros do mercado, 
perdendo apenas para os juros do cheque especial. Aqui, novamente, deve ser 
reforçado que as compras com cartão nada mais são do que uma operação de crédito. 
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d) Possibilidade de fraude no mundo físico e virtual. Existe a possibilidade de clonagem 
do cartão, nem sempre é fácil provar, já que os métodos de fraude são cada vez mais 
sofisticados.  
 
d) Invisibilidade do dinheiro. Pequenos gastos vão se somando e sem demora podem 
se transformar em uma quantia imensa, difícil de ser paga. Em uma sociedade 
consumista, em que o que vale é o aqui e agora, um cartão de crédito nas mãos pode 
ser um grande risco. 

 
Para evitar problemas é preciso usar o cartão de crédito em favor de vocês, otimizando 

as vantagens e evitando, a todo custo, as desvantagens. 
 
Se, após implementadas todas as medidas acima o orçamento ficar no zero a zero ou 

mesmo no vermelho, isto é, não estiver sobrando dinheiro, a única alternativa é aumentar a 
renda para equilibrar o orçamento ou mesmo fazer sobrar dinheiro para investir. Apesar de 
parecer um contra senso, trabalhar mais durante um período limitado de tempo para poder 
atingir a independência financeira é perfeitamente aceitável. É bem melhor do que passar o 
resto da vida tendo que trabalhar por não ter atingido a independência financeira. 

 
Como avaliar se o seu planejamento financeiro está sendo eficiente? 
 
Como o planejamento financeiro envolve mudança de mindset e adoção de 

determinadas atitudes, criamos uma forma inteligente de vocês avaliarem o desempenho com 
relação à vários itens do processo de enriquecimento, dentre eles o planejamento financeiro. 
Para isso, acesse o site www.saudeinvestimentos.com.br ou baixe o aplicativo Saúde 
Investimentos na Applestore ou Googleplay e faça o cadastro. Clique na aba Planejamento 
Financeiro e marque os itens que você tem. Após, clique em atualizar e você verá como está 
seu desempenho e o que precisa melhorar (Figura 5). Para aprender mais sobre planejamento 
financeiro e outros aspectos relacionados ao enriquecimento com saúde, acesse o site 
www.saudemaisacao.com.br, a página Saúde mais Ação do Facebook e Youtube e 
acompanhe as novidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Avaliação do desempenho de vários itens relacionados ao processo de 
enriquecimento, dentre eles, o planejamento financeiro. 
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Conclusão. 
 
Ao implementar as medidas mostradas acima, vocês trabalharão para o seu próprio 

enriquecimento e não mais para enriquecer terceiros. Coloquem em prática estas medidas e 
experimentem a tranquilidade de ver sobrar dinheiro na conta todos os meses. Assim, vocês 
passarão a ter recursos para poder investir e multiplicar. 

 
 

http://doccontent.commercesuite.com.br/loja/busca.php?loja=428416&palavra
_busca=enriquecer	
 
"Caso deseje uma cópia autografada, entre em contato com o autor pelo 
email francinaldogomes2012@hotmail.com ou pelo fone 91 99233-4057". 
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