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Embora possa não parecer tão fácil falar
de dinheiro em um relacionamento, se
você não conversar sobre isso com seu
cônjuge, poderá afetar seriamente suas
finanças e a saúde financeira do casal.

As dividas são uma bomba relógio para o
relacionamento. Por isso muitas pessoas
escondem seus débitos dos parceiros
com medo da reação que o outro vai ter,
porém é possível conversar sobre o
assunto sem que vire sempre um motivo
para brigas.
Para uma vida a dois saudável
financeiramente é preciso ter união. 

COMUNICAÇÃO

Porque é tão difícil
conversar sobre finanças?
Em um casal, cada um aprendeu a lidar
com o dinheiro de uma forma diferente,
o que pode provocar desentendimentos
na relação. Dependendo dos contextos
familiares, social e educacional, a forma
de lidar com as finanças varia muito.

Pode ser que um sempre teve tudo e não
foi ensinado a economizar ou regrar as
finanças, e o outro desde cedo teve que
trabalhar e aprendeu o valor do dinheiro
e como gastá-lo da forma adequada.

Além da educação, há a personalidade
de cada um: os mais emotivos tendem a
gastar por emoção, impulso, e os outros
muitas vezes se planejam para adquirir
bens que confiram a eles status e
também segurança à família. E para isso
não há regra: cada um tem seu jeito de
ser e seu jeito de gastar dinheiro.

https://edumoreira.com.br/5-sinais-de-que-voce-esta-sendo-consumista/


Muitas pessoas tem dificuldade de
perceber que para existir harmonia é
fundamental o comprometimento do
casal, inclusive com as finanças, pois,
quando essa união não existe por maior
que seja o esforço os problemas
começarão a surgir e as cobranças a
aparecer.

E dessa forma esperam surgir os
problemas financeiros para conversar
sobre dinheiro. Pior que em muitos
casos os problemas gerados por
questões financeiras afetam outras áreas
no relacionamento e o casal demora
para perceber isso. Quando percebe ou
quando resolvem falar sobre o assunto
as finanças já viraram uma bola de neve.

Quando surgem questões sobre esse
assunto, alguns casais simplesmente
negam que haja um conflito; outros
aceitam, mas se recusam a falar sobre
isso. Na verdade, em alguns
relacionamentos, eles começam a
discutir sem parar, sem chegar a
nenhuma solução.

Quando aparecem problemas de
dinheiro, você não precisa ver isso de
forma negativa. Pelo contrário, pode ser
uma porta para o relacionamento
fortalecer seus laços e ter uma
comunicação mais aberta e honesta.

Outro fato que interfere na comunicação
financeira dos casais são os tabus que
estão pré-estabelecidos na sociedade.
Viemos de uma cultura em que as
mulheres não geravam renda nem
tinham autoridade, dentro das relações
heterossexuais, para dar a palavra final
sobre as relações financeiras.
Hoje é mais comum que homens e
mulheres trabalhem, gerem renda,
tomem decisões financeiras e
administrem recursos.

https://melhorcomsaude.com.br/como-fazer-compras-com-seu-parceiro-sem-discutir/


ERROS FINANCEIROS
QUE PODEM ACABAR COM SEU

RELACIONAMENTO

NÃO ALINHAR OBJETIVOS
E EXPECTATIVAS
Quando o assunto envolve dinheiro e
casamento, você pode usar uma
analogia. Imagina uma dupla que está
em um caiaque e cada um tem o próprio
remo. 

Se cada um remar para um lado, o
caiaque não sairá do lugar. Porém, com a
união de forças, há como chegar mais
longe e mais rápido. 

Isso também vale para as finanças. Se
uma pessoa deseja ter a casa própria,
mas a outra não vê problemas em gastar
com supérfluos, por exemplo, as
discussões são inevitáveis. Portanto,
pode ser um grande erro não alinhar
objetivos de vida. 

DESCONHECER O REAL
CUSTO DE VIDA
Uma das tarefas essenciais de como
cuidar do dinheiro envolve conhecer de
quanto você realmente precisa dispor
para manter o seu custo de vida. Falando
em casamento e finanças, isso é ainda
mais importante.

ESCONDER GASTOS E
RECEBIMENTOS
Se as finanças são do casal, não faz
sentido esconder valores da outra
pessoa, certo? No entanto, não é o que
acontece. Em alguns relacionamentos,
ocorre de alguém esconder uma compra
por impulso ou, até mesmo, o quanto
realmente entrou no orçamento. 

O grande erro é que controlar o dinheiro
no casamento exige honestidade e
parceria. Quando a outra parte descobre
que a situação não era exatamente o
que imaginava, podem ocorrer muitos
conflitos.

ESCONDER COMPRAS OU
DÍVIDAS
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos
revela que 80% das pessoas casadas
escondem dívidas ou compras do
cônjuge. 

De acordo com o levantamento, os
cônjuges julgam a infidelidade financeira
tão prejudicial no relacionamento como
a infidelidade sexual. 

EXCESSO DE DÍVIDAS
Nos Estados Unidos, por exemplo, 76%
dos americanos admitem que o dinheiro
é uma fonte significativa de estresse por
causa das dívidas. Por isso, o casal deve
tentar quitar as dívidas juntos, assim fica
mais fácil de eliminar o problema.

NÃO CONVERSAR SOBRE
O ASSUNTO
Na nossa cultura é comum ver o dinheiro
como um assunto tabu, especialmente
no casamento. 

O tema muitas vezes é tratado de modo
velado, com alguma informação oculta
ou uma falta de alinhamento.
Naturalmente, isso é prejudicial. Sem
diálogo, não há alinhamento. 

https://andrebona.com.br/como-tirar-as-metas-do-papel-e-alcancar-seus-objetivos/


PROBLEMAS CAUSADOS 
POR FALTA DE COMUNICAÇÃO

FINANCEIRA

O INCOMODADO QUE FICA
EM SILÊNCIO

O silêncio de quem se sente
incomodado, oprimido, controlado ou
que está desconfiado de que o outro
mantém segredos é também um sinal de
que a relação está se desagregando.

Se um dos dois sente que aquela
situação não é adequada, mas se cala
para manter um falso equilíbrio na
relação, aquilo pode virar uma bola de
neve

Quem fica calado, apenas acumulando
frustrações, corre o risco de um dia
explodir e despejar tudo o que está
sentindo no outro. Essa pode ser a gota
d’água que faltava para afundar de vez a
relação.

FALTA DE RECURSOS EM CASA
Quando a comunicação sobre as
finanças é falha e  se permite que
pequenos problemas com o dinheiro
cheguem a se tornar uma bola de neve é
possível sentir os resultados até mesmo
nos recursos básicos em casa. 

Quando um acredita que cada gasto é
coisa mínima a consequência é sentida
até mesmo na hora de comprar insumos
para o dia-a-dia da família.
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USAR O DINHEIRO COMO
UM MEIO DE PREENCHER
VAZIOS EMOCIONAIS
Gastam dinheiro em uma tentativa de
fugir, de se distrair do que lhes causa
tanta dor. No entanto, isso é apenas um
paliativo que não solucionará o
verdadeiro problema .

O dinheiro, assim como uma arma ou
como uma droga, pode ser usado para o
bem ou para o mal. Não
necessariamente aos outros, mas
também a nós mesmos. E a falta de
dialogo sobre ele pode gerar vazios
emocionais que podem gerar problemas
financeiros ainda maiores para o futuro
do relacionamento.

NÃO HÁ CONSENSO SOBRE
A FORMA COMO O
DINHEIRO É GASTO
Cada um gasta o dinheiro da sua
maneira, sem consciência e sem
planejamento. 

Dessa forma não ha controle do que sera
realmente uma compra necessária e do
que seria apenas uma compra supérflua.
Também não há visão dos sonhos do
casal, das metas e objetivos a serem
alcançados. 

ACESSE MINHA PÁGINA 

https://viagemlenta.com/legalizacao-porte-de-armas-desarmamento-3-argumentos-essenciais/
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima


DINHEIRO USADO COMO
INSTRUMENTO DE PODER E
MANIPULAÇÃO
Grande disparidade econômica entre os
cônjuges por si só não é um problema.
Isso se torna um problema quando o
principal provedor usa seu poderio
financeiro para tentar controlar e
manipular o outro.

Esse é um dos principais sinais de que o
relacionamento está sendo ameaçado
pelo lado financeiro. Isso pode ocorrer,
por exemplo, com casais em que apenas
um dos cônjuges trabalha, ou quando
um ganha muito mais que o outro.
Pode acontecer, por exemplo, de o
principal provedor achar que tem o
direito de tomar todas as decisões
financeiras sozinho, que as despesas do
outro não são prioridades, ou mesmo
fazer chantagens e “jogar na cara”.
Já no outro pode surgir um grande
ressentimento, que provavelmente vai
virar uma bola de neve.

O QUE NÃO TRABALHA
SE SENTE MAL 
O QUE MANTÉM A CASA
SE SENTE
SOBRECARREGADO

Um casal pode optar por apenas um dos
dois trabalhar e ser muito bem resolvido
com isso. Uma perda de emprego é algo
a que qualquer pessoa está sujeita, e
pode ser temporária e enfrentada de
forma saudável.
Mesmo algo mais grave, como uma
doença séria ou invalidez que impeça um
dos dois de trabalhar pode ser
enfrentada com amor e paciência.
O sinal amarelo para a relação se acende
quando a pessoa que não trabalha se
sente mal por isso e/ou a pessoa que
trabalha se sente sobrecarregada. Isso
pode ter reflexos até sexualmente.

DIFICULDADE PARA CHEGAR
A SOLUÇÕES HARMÔNICAS
PARA OS PROBLEMAS
FINANCEIROS
A resolução dos atritos por causa de
dinheiro e a manutenção da saúde do
relacionamento normalmente passam
pela forma como o casal lida com os
problemas em geral.

Se o casal consegue tratar as diferenças
com o mínimo de respeito, ele consegue
encontrar caminhos para as
problemáticas de dinheiro, torna-se uma
coisa comum.



As traições financeiras ocorrem quando
um esconde do outro questões
financeiras importantes, como dívidas, a
perda do emprego ou grandes gastos.
Há quem mantenha contas, negócios e
investimentos escondidos do parceiro,
com medo de que ele queira uma fatia. 

Contudo, esses comportamentos podem
evoluir para casos mais graves, como
separar as despesas de cada um e criar
contas bancárias sem que o outro saiba,
para poder usar o dinheiro somente
para si. Outro caso grave é quando uma
pessoa faz a outra se encarregar das
despesas domésticas sozinha.

De acordo com pesquisas realizadas, a
traição financeira é uma das principais
causas de discussões entre casais.
Inclusive, é um dos maiores motivos dos
divórcios. Algumas pessoas alegam que
esse tipo de infidelidade chega a ser pior
que a infidelidade amorosa/sexual. Esse
tipo de traição entre os cônjuges pode
pôr tudo a perder.

TRAIÇÕES FINANCEIRAS

Falar sobre dinheiro às vezes é
considerado tabu. Tanto que muitas
famílias e até muitos casais não falam
sobre isso. Por exemplo, falar sobre sua
renda é considerado tão íntimo quanto
falar sobre assuntos pessoais extremos.

Essa forma de pensar precisa mudar, é
preciso entender honestamente suas
receitas e despesas com seus parceiros.
Claro, é preciso trabalhar juntos para
manter a estabilidade financeira.

Embora tenhamos aprendido a não falar
nisso, é preciso saber que, sem falar de
finanças, nunca aprenderemos a lidar
com a economia de forma eficaz, muito
menos construir uma mentalidade rica. 

Na verdade, não falar sobre dinheiro
pode levar o casal ao divórcio. A falta de
educação financeira tem gerado muitas
lutas e desentendimentos, é claro que
esse é um dos maiores motivos do
aumento do número de divórcios no
país.

Quais são os sinais da
infidelidade financeira?

Não querer falar sobre finanças mas
ficar sempre endividado e você não
sabe o porquê;

Não falar sobre o quanto ganha e
sobre as dívidas que faz;

Encontrar objetos comprados
escondidos sendo que a pessoa não
lhe avisou ou não falou nada sobre
essas compras;

Preocupações demasiadas com
dinheiro;

Encontrar extratos bancários de
contas que você desconhece;
Falta de confiança em relação ao
próprio dinheiro;

Gastos exacerbados de dinheiro
consigo mesmo ou com outros;

Recebimento ou aparecimento de
quantias de maneira contestável;

Interesse repentino em proteção do
patrimônio

Lembre-se de não acusar seu parceiro
injustamente porque achou algo
suspeito! “Investigue” com calma e
depois converse amigavelmente sobre o
assunto para evitar que o mesmo fique
na defensiva



A infidelidade financeira ocorreu porque
o casal evitou falar sobre isso. Este
assunto é tabu e tem causado muitas
diferenças. 

No entanto, vale a pena mencionar que
as pessoas costumam se forçar e gastar
dinheiro sem falar com seus parceiros
porque não percebem que seu dinheiro
deve ser usado para pagar as despesas
do casal. 

Cada decisão envolvendo dinheiro deve
ser tomada em conjunto no
relacionamento. Outro fator
preocupante é a falta de educação
financeira. 

O casal precisa aprender a controlar sua
situação financeira e a satisfazer seu
desejo de um relacionamento feliz,
portanto, deve sempre pesquisar para
saber quais medidas tomar para manter
o equilíbrio econômico entre o casal. 

A educação financeira também pode
ajudar a cultivar o pensamento crítico e a
eliminar as crenças limitantes do
pensamento.

Quando uma pessoa é solteira, ela sabe
que pode fazer qualquer coisa com seu
dinheiro, porque é só dele. A partir do
momento em que você entra em um
relacionamento, o dinheiro não é mais
apenas um indivíduo, mas um casal.

Para complementar, os dados do SPC
Brasil reforçam que é pelo fato de
realmente o tema “finanças” ser
considerado um tabu nos lares
brasileiros, o grande motivo da
infidelidade financeira acontecer com
tanta frequência. A instituição afirma que
o tema é motivo de brigas para quatro a
cada dez pessoas casadas.

De acordo com o IBGE, são realizados
cerca de 341 mil divórcios por ano no
Brasil.

Ainda, uma pesquisa realizada pela
Cerbasi e Associados, com cerca de 800
pessoas, mostrou que a infidelidade
financeira é um dos principais problemas
entre casais. 
Os dados mostram que cerca de 41% das
pessoas gastam dinheiro sem que o
parceiro saiba e 67% acham normal fazer
compras altas sem comunicar o fato.

Para piorar, cerca de 30% preferem
conversar sobre finanças com um amigo
do que com o parceiro. De acordo com o
educador financeiro Gustavo Cerbasi, os
casais preferem não conversar sobre
isso para evitar brigas.

 O que as pesquisas
mostram? 

Por que a infidelidade
financeira acontece?

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/03/19/internas_economia,855462/infidelidade-financeira-pode-destruir-casamentos.shtml
https://www.clubedospoupadores.com/consumo/traicao-financeira-no-casamento.html
https://vilamulher.com.br/dinheiro/financas/infidelidade-financeira-pode-acabar-com-o-relacionamento-5-1-38-754.html


O ideal é começar a conversar sobre o
assunto antes que os problemas
venham. O planejamento irá ajudar na
evolução da relação como um todo. 

Conversar sobre dinheiro é necessário e
pode ser a chave para o sucesso
financeiro de um casal. Ainda, pode
contribuir para a estabilidade e
durabilidade de um casamento. Por isso,
as pessoas precisam ser maduras o
bastante para discutir sobre isso
abertamente, de forma amigável e com
sinceridade.

Conversar sobre dinheiro com seu
parceiro (a) é o primeiro passo. Ainda
que os dois mantenham contas
separadas e tenham diferenças salariais,
o planejamento financeiro da família
deve ser feito em conjunto.

O ideal é que o casal mantenha
conversas periódicas, de preferência
mensais. Nessas ocasiões, devem alinhar
despesas e receitas correntes e
extraordinárias, discutir eventuais 

DEVO ESPERAR O
PROBLEMA CHEGAR

renegociações de dívidas, acompanhar a
poupança para a realização dos sonhos
da família ou o pagamento de
empréstimos e financiamentos.

SONHOS DA FAMÍLIA 
E PLANOS B

PARA CONVERSAR SOBRE FINANÇAS?

 O casal deve sentar-se pelo menos uma
vez por ano e conversar sobre assuntos
que não costumam ser discutidos com
frequência. Esse é o caso dos objetivos
financeiros da família. 

É necessário registrar os sonhos
emergentes no papel, estimar quanto
custarão, quanto pode ser economizado
a cada mês para realizar esses sonhos e
quanto é necessário para atingir a meta. 

Planos de contingência também podem
ser abordados nessas situações. Discuta
a necessidade de seguro e o que
acontecerá se algum de vocês morrer ou
ficar incapacitado. 

Avalie se a reserva de emergência é
suficiente para lidar com essas situações.

Assim como a maioria das pessoas vai ao
médico nas férias, você e seu parceiro
também podem discutir os sonhos da
família e as questões mais "chatas"
durante os primeiros dias do dia de
folga.

Como a maioria das coisas dentro de um
relacionamento, a primeira atitude que
deve ser tomada quanto o assunto é
finanças é uma conversa. 



Estabeleçam data, horário e local para
que a conversa aconteça. Faça como
uma reunião mesmo. O ponto principal é
estabelecer e manter sempre em mente
o objetivo a ser alcançado durante a
conversa. 

É preciso estabelecer regras para que
essa conversa tenha bons resultados.
Como por exemplo, ter um tempo para
respirar, caso a emoção fique muito
forte, não permitir troca de ofensas e
julgamentos sem provas. É melhor ter
uma pausa e prosseguir em seguida, de
maneira mais relaxada, do que acabar
uma reunião com um problema ainda
maior.

Evite interrupções, isso demonstra
respeito ao parceiro (a) e a importância
da questão para ambos.
Além disso, concentre-se no tema
finanças sempre olhando para o futuro,
evite trazer mágoas passadas que
estejam pendentes.

Tente compreender e respeitar o ponto
de vista da sua parceria, mesmo que
você não concorde com ela. Apresente
suas razões e mostre o que pode ser
melhorado.

É muito importante escutar cada questão
citada por sua parceria e não selecionar
apenas os pontos que lhe interessa.

Se você tem problemas com gastos
excessivos, por exemplo, peça ajuda a
seu(sua) companheiro(a), deixe que
ele(ela) saiba da sua dificuldade para que
possa lhe ajudar. Se ele(ela) á o (a)
gastador, tenha paciência, não adianta
brigar. Resolvam juntos. 

COMO COMEÇAR A ESTABELEÇA PRIORIDADES
CONVERSAR SOBRE FINANÇAS?  O casal pode precisar cobrir algumas

despesas domésticas, mas também quer
tirar férias. Nesse caso, ambos devem
tomar uma decisão compartilhada
quanto ao que deve ser priorizado, e isso
não significa que uma despesa seja mais
importante do que a outra.

É essencial que ambos concordem
quanto ao que querem gastar,
principalmente se você tem outras
despesas planejadas a posteriori, como
comprar um carro novo ou mudar os
filhos de escola, por exemplo.

ANOTE TUDO
 A chave para organizar sua vida
financeira é anotar tudo. O que você
recebe, as despesas básicas (luz, água,
energia, IPVA, despesas com
alimentação) que o parceiro receberá e
as despesas gerais dos dois. 

Você precisa saber o quanto vocês dois
têm na conta conjunta. O pagamento foi
recebido? Anote este valor. Agora, anote
o valor de cada despesa: água,
eletricidade e outras necessidades. 

Se o (a) seu parceiro (a) receber o
dinheiro em outro dia, também é
importante estar atento à data para não
cair na tentação de pensar que tem
despesas descartáveis   no início do mês. 

Dessa forma, você já sabe quanto pode
gastar com o restante do seu salário, o
que é fundamental para você não se
tornar um obstáculo e acabar gastando
mais dinheiro do que ganha.

ACESSE MINHA PÁGINA 

https://melhorcomsaude.com.br/fortalecer-o-relacionamento-nas-ferias/
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima


Agora que vocês dois já conversaram
sobre seus ganhos e contas, é
importante pensar no que fazer com o
restante do dinheiro para encontrar o
melhor jeito para a administração da
vida financeira do casal.

Não é preciso parar com os jantares a
dois ou com o bar no final de semana.
Mas é muito importante avaliar os
gastos, pesar se eles realmente são
necessários e cortar aquilo que você não
precisa gastar. Por que não trocar as
assinaturas de cada um por um plano
família nos serviços de streaming de
filmes e música?

O que funciona na reavaliação é saber
com que e não valem a pena quando
você olha para o seu gasto mensal. Ao
colocar tudo no papel (ou no Excel), você
pode perceber que está gastando mais
em coisas que poderiam ser evitadas. E
com esse dinheiro, fica mais fácil de
planejar o que fazer no futuro.

PLANEJEM JUNTOSSAIBA COM O QUE VOCÊS
QUEREM GASTAR  O planejamento permite que o casal

fique mais próximo. Nesse
planejamento, os gastos mais essenciais
devem ser atendidos primeiro. 

Nesse sentido, você deve primeiro
estimar a receita anual que terá e depois
a quantidade de dinheiro que deve ser
destinada às diferentes despesas.

Isso deve incluir o pagamento da
hipoteca, da escola dos filhos, das
dívidas, das atividades de lazer, guardar
dinheiro, entre outras coisas. 

Esse planejamento pode ser mais útil se
você projetar uma tabela na qual as
entradas e saídas de dinheiro possam
ser melhor visualizadas.

EVITE FRASES OFENSIVAS
 Evite falar coisas como: “meu salário é
maior”, “seu salário é inútil”, “eu decido
porque eu ganho mais”, “você gasta
muito”, entre outras. Esses tipos de
afirmações não vão contribuir em nada e
a ideia é reforçar o diálogo e chegar a
um consenso.

https://melhorcomsaude.com.br/adaptacao-a-nova-escola-como-ajudar-o-seu-filho/


Para ajudar na administração financeira
do casal, é importante começar um
investimento: seja para a segunda ou
primeira lua de mel que pode ter um
pouco mais de luxo se for daqui dois
anos, ou para trocar o carro por um
modelo melhor para bebê, ou até para
já se preparar para a faculdade do bebê
quando a criança crescer.

Como existem vários tipos de
investimentos, é preciso se pesquisar e
se informar para escolher qual é o
melhor conforme o objetivo e plano
que vocês fizeram: seja ele de curto,
médio ou longo prazo. 

Pesquise, se informe e escolha a
melhor opção de investimento para
cada objetivo de vida do casal.

uma casa, ter um filho? Crie uma conta
de poupança para suas metas de curto
prazo e automatize as economias
mensais necessárias para atingir a meta;
se pague primeiro.
Em relação ao planejamento de longo
prazo, a cada dois anos e mais,
considere: Você quer pagar uma escola
particular? Faculdade? Casa de férias?

INVESTIMENTOS PARA NÃO
DEIXAR OS PLANOS DE LADO

DEFINA UM ORÇAMENTO
Essa parte de fazer um orçamento
nunca é divertida, mas é um mal
necessário para planejar suas finanças,
especialmente depois que você se casa. 

A forma como você o define seu
orçamento depende inteiramente de
você, desde que planeje economizar a
longo ou curto prazo e viver com
menos do que você ganha.

DEFINA ALGUMAS METAS
Para ser financeiramente saudável, os
casais precisam de metas de curto e
longo prazo.

Quanto ao curto prazo, você pode se
perguntar: Você quer viajar todo ano,
melhorar seu apartamento, comprar 

ALOCAR UMA MÉDIA PARA
DESPESAS INDIVIDUAIS
Se o casal decidir dividir o seu dinheiro
e colocar tudo em uma conta, será
necessário que cada um estipule um
valor para suas despesas pessoais
(roupas, calçados, presentes, caprichos,
entre outros).

DEFINA SEUS PAPÉIS
Normalmente, a pessoa com mais
aptidão, interesse ou tempo para uma
determinada tarefa financeira torna-se
responsável por ela.
É comum que em alguns casais, apenas
um seja o responsável pela organização
financeira, enquanto o outro não se
importa muito e deixa o responsável
tomar as decisões.
Ter uma pessoa lidando com um monte
de tarefas financeiras é bom, contanto 

https://andrebona.com.br/bons-investimentos-para-ficar-de-olho/
https://andrebona.com.br/tesouro-direto-com-custo-zero-de-verdade/
https://blog.mobills.com.br/se-pagar-primeiro-para-ficar-rico/
https://blog.mobills.com.br/controlar-o-orcamento-dicas/
https://blog.mobills.com.br/como-estabelecer-metas-pessoais/
https://blog.mobills.com.br/fundamentos-da-administracao-financeira-pessoal/


 Já é difícil misturar seus estilos
financeiros – e finanças – quando cada
um de vocês tem anos de experiência
em administrar seu dinheiro de uma
determinada maneira. Não dificulte isso
trazendo bagagem financeira do seu
relacionamento anterior.

Quando estamos em um relacionamento
que não deu certo, especialmente por
causa de problemas financeiros, há uma
tendência a ser mais cauteloso.

Trazer esses preconceitos e formas de
administrar o dinheiro que você usou no
seu relacionamento anterior para o seu
novo casamento, ou mesmo desligar seu
novo cônjuge de certas áreas de suas
finanças, pode sair pela culatra criando
problemas de confiança que o impedem
de trabalhar em equipe.

que ambos tenham um forte senso de
sua situação financeira geral. Faça isso
analisando seus números todos os
meses.

SE VOCÊ JÁ VEM DE UM
RELACIONAMENTO ANTERIOR NÃO
SEJA UM PRISIONEIRO DO PASSADO

É HORA DE LIDAR COM AS
DÍVIDAS
Dívida é algo que a maioria das pessoas
tem e ninguém gosta. 
Mas é uma realidade infeliz que precisa
ser tratada.

Mesmo que apenas uma pessoa traga
empréstimos ou dívidas de cartão de
crédito, é importante que o casal
trabalhe junto para a quitação dessas
dívidas e o orçamento deve ser
pensando para arcar também com esses
pagamentos.

Vocês são parceiros agora, então devem
agir como um time.

BAQUES FINANCEIROS
Situações que possam trazer grande
impacto financeiro negativo nunca
devem ser escondidas da família. Casos
como a demissão de um provedor ou
uma doença grave devem ser discutidas
com todos, incluindo os filhos.

https://blog.mobills.com.br/aprender-antes-do-casamento-licoes-dinheiro/
https://blog.mobills.com.br/como-sair-das-dividas-do-cartao-de-credito/


O objetivo é algo que vocês querem
alcançar, e o ponto onde você querem
chegar, o que você quer ser, ter ou fazer. 
As metas são o passo a passo até chegar
ao objetivo.

O principal ponto de partida é tirar
somente da mente e colocar no papel. A
nossa mente quer nos ajudar a ficar na
zona de conforto. Quando você anota no
papel irá lhe ajudar a sair da zona de
conforto e ir em busca dos seus
objetivos.

COMO FAZER UM
PLANEJAMENTO FAMILIAR?

Atingível: Ela tem que exigir seu
esforço, mas tem que ser uma meta
possível de ser alcançada.

Relevante: O que essa meta vai
impactar na minha vida? E a
necessidade que temos hoje.

Temporal: Se você não dar um prazo
e uma data para essa meta, ela
nunca será alcançada.

Faça as metas e não deixe de
acompanha-las e fazer verificações
periódicas sobre sua execução.
Volta e olha aquelas metas. Isso faz com
que você volte a pensar naquilo.

UM NÃO PODE ANULAR
OS SONHOS DO OUTRO

Especifica: Sua meta precisa ser
especifica. Quando, como, onde ... 

Mensurável: Qual o resultado da
meta? O que você vai alcançar com
essa meta?

É preciso existir também a
individualidade.
Como parceiros no casamento vocês têm
que ter objetivos e metas juntos, mas
separados vocês também têm que ter
seus próprios objetivos.

O planejamento financeiro é como fazer
um mapa para uma viagem, com o
caminho detalhado de onde você quer
sair e onde quer chegar.

Tem um método bem conhecido por
empresas que se chama SMART para
fazer planejamentos que pode lhe
ajudar:



Embora a situação gere alguns
desentendimentos, especialmente no
começo, é crucial entender que a boa
administração dos recursos é
indispensável. 

Não há outro jeito senão dialogar e se
envolver com o tema para que seja
possível alcançar objetivos. 

Assim, aprender a superar os desafios e
mesmo as falhas que incluem casamento
e finanças é necessário. 

A prática ajuda não só na organização
financeira, mas também na continuidade
do relacionamento. Afinal, o dinheiro
está atrelado ao padrão e à qualidade de
vida.

Deve-se ter em mente que, no momento
do casamento, se inicia uma etapa em
que o casal deve se projetar junto. Os
planos não são mais separados, mas as
decisões devem ser tomadas em
conjunto, e isso inclui questões
financeiras.

POR QUE É IMPORTANTE
SABER LIDAR COM AS
FINANÇAS DO CASAL?



LEMBREM-SE, CONSULTAR UM

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL, TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.
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