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EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA CASAIS 
Com Breno e Valéria Isernhagen – Encontro 1 de 3 – Onde estamos? 
 

Dinheiro não é um fim em si em um 
relacionamento saudável. Ter uma vida financeira 
saudável, no entanto, faz com que o casal tenha 
mais opções. Não traz felicidade, mas ajuda a 
evitar algumas infelicidades, nos proporciona, por 
exemplo, um melhor tratamento médico, 
melhores escolas para os filhos, mais segurança 
em tempos de crise, etc. 

A falta de dinheiro é encarada comumente como 
um problema que traz mais problemas ainda. A 
tendência, então, é achar que mais dinheiro 
resolverá a questão. Isto é um erro. Falta de 
dinheiro é um sintoma de desequilíbrio na vida, 
principalmente na área emocional, pois a nossa 
relação com o dinheiro não é racional, é 
embasada nas emoções, no que ter ou não ter 
dinheiro na vida traz para nós. Às vezes, para o 
marido dinheiro represente segurança e para a 
esposa represente conforto. Conforto e 
segurança nem sempre combinam. Aí nascem 
conflitos que vão se acumulando caso não haja 
cumplicidade, parceria e diálogo no casamento. 

Dinheiro não é simplesmente um pedaço de 
papel. É a recompensa pela vida que vocês 
investiram para conseguir o que desejam 
(conforto, segurança, divertimento, etc.). Dinheiro 
não é ganho, é feito, é construído diariamente 
com o trabalho em conjunto de uma família. Se a 
renda mensal de um casal é de R$3.000,00 e um 
tênis novo custará R$300,00 significa que esta 
aquisição custou três dias de trabalho do casal. 
Notaram a diferença? Agora não são apenas 
números gastos em um calçado, são dias da vida 
de vocês que ficam no caixa da loja. A questão 
não é comprar ou não comprar, a questão agora 
é se valeu a pena o esforço.  

A primeira coisa a fazer para colocar as finanças 
em ordem é vocês sentarem juntos e colocar “no 

papel” a sua real situação financeira. Em que 
nível financeiro vocês estão. 

Uma pessoa no nível Agonia é aquela que 
ganha, por exemplo, R$ 700,00 mensalmente e 
tem despesas mensais de R$ 800,00. É alguém 
que está vendo a beira de um precipício, mas a 
cada mês dá um passo para mais perto dele. 
Alguém que está no nível de Sobrevivência 
ganha, por exemplo, R$700,00 mensalmente e 
gasta R$ 700,00. Tudo tem que ser feito dentro 
do orçamento, na ponta do lápis. É como andar 
no fio da navalha financeira todos os meses. O 
próximo nível é o mais perigoso de todos: 
Sobrevivência Plus. Quando você vê alguém 
neste nível, logo pensa: “quando eu crescer 
quero ser igual a ele”. Esse sujeito tem carro 
zero, casa bonita, roupas de grife, mas tudo 
comprado sem planejamento, “a perder de vista”. 
Esta pessoa foi acometida por uma doença, um 
câncer que se chama status. Status é comprar o 
que você não quer, com o dinheiro que você não 
tem, para impressionar as pessoas que você não 
gosta. O quarto nível é o do Viver: é aquela 
pessoa que tem o controle de sua vida financeira. 
Ele não é necessariamente rico, mas todo o seu 
patrimônio foi comprado com planejamento e 
disciplina financeira. E o nível mais alto é o da 
Excelência, ele é mais do que rico, ele é 
próspero, pois além de ter muito dinheiro, este 
dinheiro é administrado de maneira saudável. 
São os milionários, no melhor sentido da palavra. 

DESAFIO DA SEMANA 
Reservem um tempo tranquilo e conversem 
sobre o que o dinheiro representa para cada um. 
Como vocês podem atender ambas as 
necessidades emocionais com saúde financeira? 
Em que nível financeiro vocês se encontram? 
Vocês foram contaminados pelo status? 


