
FAMÍLIA VICTÓRIA

Uma vez por mês a família Victória se reúne para falar sobre “dinheiro”.

O pai Juan inicia a conversa explicando que não vão mais trocar de carro.
Pablo, o filho adolescente, não gosta e pergunta qual o motivo.
Sr. Juan explica que não possuem todo dinheiro e que se derem o carro de entrada ainda vão financiar sessenta
prestações, e ele não quer correr esse risco.
A esposa Valentina, mãe de Pablo e Gabriella, intervém dizendo estar contente com a decisão do marido, pois
apesar dos dois conversarem a respeito, ela estava insegura. A filha mais nova, Gabriella, entra na conversa
questionando sobre as férias deles em 2017.

Juan  sorri  para  os  filhos  e  mostra  o  controle  da  Família  Victória,  a  Planilha  de  Planejamento  Financeiro
Familiar, mostra os números e diz que graças `a esposa e aos dois filhos, as finanças estão em ordem, mas que
nem por isso devem arriscar agora comprando algo que podem esperar.
Pablo volta a carga dizendo que se os números estão bons, é hora de comprar um carrão, ele quer que o pai o
leve para a escola de carro novo. Gabriella retruca Pablo dizendo que prefere viajar nas férias do que trocar de
carro, os dois trocam olhares e aumentam o tom de voz.
Valentina solta uma risada e diz: Gente, o que é isso? Lembram quando estávamos com problemas financeiros,
que até para trocar de televisão era um desgaste? Nós fizemos a lição de casa, conversamos e conseguimos
colocar as contas em dia e até sobrou dinheiro o qual investimos. Sei que muitas famílias estão com medo da
“crise”, nós já passamos por várias crises, e agora entendemos que é preciso saber gastar o dinheiro, que é
sábio esperar e as vezes não se aventurar. Eu apoio a decisão do seu pai e entendo o que cada um de vocês dois
querem, eu também desejo coisas novas, mas será que é hora?

Poxa mãe, agora que temos dinheiro não podemos gastar?
Pablo, antes não podíamos gastar porque gastamos errado, gastamos tanto que ficamos endividados, e você
lembra  como  foram  difíceis  aqueles  tempos,  mas  com  as  nossas  reuniões  mensais  e  a  união  da  família,
vencemos. Agora não devemos dar o passo maior que a perna, se seu pai que tanto queria um carro novo está
agindo com prudência, o que devemos fazer é sim agir com cautela. 

É, mas e eu que ajudei a diminuir as despesas, fiz minha parte, estou bem mais controlada, vou ou não ter
férias?

Filha, eu também preciso de férias, nós todos, por isso eu e sua mãe estamos poupando e pesquisando com
antecedência locais, transporte, estadia, etc. Tudo o que é preciso para planejarmos bem as nossas próximas
férias. Parte do dinheiro que poupamos é para comprarmos antecipadamente passagens e até reservarmos um
hotel. Mas, no momento, estamos pesquisando preços, é diferente da decisão de trocar de carro, na qual o valor
é alto e ficaríamos presos durante cinco anos (60 prestações). Já as nossas férias, não requerem tanto dinheiro,
mas nem por isso compramos por impulso ou saímos gastando, vamos fazer de tal forma que usufruiremos das
férias e voltaremos sem dívidas.

Pai, mãe e irmãzinha, compreendi, desde que começamos a nos reunir uma vez por mês, eu participo mais e
fico inteirado com o que acontece com o dinheiro da família. Tenho mais algumas sugestões para reduzirmos e
até cortarmos despesas e com isso vai sobrar mais dinheiro.

E você Gabriella,  entendeu que não estamos com medo da crise,  e  sim enfrentando a crise? Que estamos
mantendo o planejamento das férias e adiando a compra do carro? 

Sim mãe, o pai tem razão, vocês têm razão. Eu e o Pablo aprendemos muito com vocês dois. Tenho amigas que
os pais não conversam, apenas brigam, e elas estão inseguras e preocupadas. Nós podemos ver que existe uma
saída, que não precisamos nos precipitar e fazer compromissos financeiros de longo prazo, mas que podemos
continuar a sonhar e com o tempo vamos realizar nossos sonhos.

Assim terminou a reunião da Família Victória, mais um mês olhando as contas, discutindo o que comprar e o
que não comprar e, em paralelo, programando suas férias, um dos sonhos que em breve irão realizar.
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