
 

 

COMO ECONOMIZAR PARA VIAJAR RUMO AO DESTINO DOS SEUS SONHOS? 

Este título te provocou? Este título intrigou você? Tenho certeza de que ele chamou 

sua atenção de alguma forma. Mas calma! Este não é “mais um do mesmo”, como 

os guias recheados de “métodos milagrosos” para o alcance dos mais comuns 

objetivos. Este guia na verdade foi feito para você que deseja saber de fato o que é 

necessário fazer e que atitudes podem estar ao seu alcance para atingir a tão 

sonhada meta de viajar rumo ao destino dos seus sonhos. 

Então se este é seu caso, papel e caneta na mão e preste muita atenção a cada 

uma das dicas comentadas neste guia, pois tenho certeza que de alguma forma 

muitas delas serão importantes não somente para este sonho, mas também para 

tantos outros que vivemos sempre prometendo a nós mesmos, no entanto seguimos 

sempre adiando. 

Se você é como eu e está cansado dessa inércia, venha comigo e confira as mais 

variadas dicas, nada simplistas, mas muito práticas que podem te levar a realização 

daquela viagem tão sonhada! 

Seja qual for nosso destino, praia ou montanha, cidade ou interior, com 

temperaturas amenas, frio rigoroso ou calor intenso, tudo o que desejamos para 

uma viagem agradável são: conforto, segurança, boas e interessantes experiências 

gastronômicas, paisagens memoráveis, e registros de momentos inesquecíveis. 

Mas o melhor de tudo isso é viver a viagem dos sonhos e retornar para casa 

somente com as novas vivências dos momentos bons, as novas experiências, de 

repente vividas num contato com uma cultura diferente, a mente recheada de novos 

aprendizados, a sensação de verdadeira realização e satisfação, com a alma leve e 

aura límpida como a água, sem qualquer preocupação quanto às contas da viagem 

para pagar, sem dívidas pendentes. 

Contudo, para isso não será simples. Pois grandes realizações requerem muito 

planejamento, organização e dedicação para que tudo dê certo e possa ocorrer da 

melhor maneira possível. Portanto, segue abaixo uma série de dicas comentadas 

que combinadas a mudanças de hábitos e de atitudes do dia-a-dia podem sim te 

levar ao tão sonhado destino dos sonhos. 



 

 

DICA Nº 1: SAIBA O QUANTO VOCÊ GANHA POR MÊS. 

Todos os valores que “engordam” sua carteira (rendimentos de aplicações, vendas 

de produtos ou serviços, e/ou salário, por exemplo), são suas receitas (fixas e/ou 

variáveis) que também devemos chamar de entradas. Todas as entradas deverão 

ser registradas, seja no momento em que acontecem ou periodicamente, mas de 

forma organizada para que não se perca o controle. O intuito de registrar todas as 

entradas é de te deixar consciente da receita total auferida por você durante o mês. 

DICA Nº 2: SAIBA O QUANTO VOCÊ GASTA POR MÊS. 

Você sabe quais são suas despesas fixas? Tem uma estimativa de suas despesas 

variáveis? Você sabe para onde tem ido seu dinheiro, ou todo o dia vinte do mês 

abre a carteira e sempre a encontra vazia? Bom, independente da sua resposta para 

estas perguntas, eu estou aqui para te ajudar a definitivamente monitorar e controlar 

o fluxo de seus gastos (saídas). Seja a partir de uma planilha, aplicativo(s), ou o bom 

e velho caderninho, é substancial que você registre, acompanhe e controle todas as 

entradas e saídas do mês. A partir daí o resultado só pode ser este: você saberá se 

gasta tudo o que ganha, se gasta menos do que ganha ou se gasta mais do que 

ganha, quanto menos ou quanto mais, a proporcionalidade destes gastos sob suas 

receitas. E com tantas informações será possível iniciar suas tomadas de decisão, 

seja para investir ou poupar, e assim finalmente tornar possível viajar para onde 

tanto deseja. 

DICA Nº 3: REGISTRE SUAS ENTRADAS E SAÍDAS. 

Conforme mencionado nas dicas anteriores, fazer o registro de suas entradas e 

saídas é extremamente importante para que você tenha informações necessárias 

para tomar decisões: “gastos que vou cortar”; “gastos que vou potencializar” (fazer 

mais com menos, ou fazer mais com os mesmos R$ 50,00, por exemplo); 

“identifiquei a necessidade de aumentar a minha receita. O que eu posso fazer?” 

entre outras, que vão surtir efeito e realmente apresentar resultados positivos em 

sua gestão financeira pessoal. 

Mas afinal, como você pode fazer isso? É prático, mas não é simples. 



 

 

Num primeiro momento será necessário acompanhar todas as entradas e saídas de 

sua conta bancária e de sua carteira: todos seus ganhos em dinheiro, rendimentos 

de aplicações, dividendos, depósitos, ganhos com vendas em cartão de crédito, de 

débito, assim como seus gastos. Tudo será registrado, como por exemplo, desta 

forma (admitindo-se o saldo inicial como R$ 0,00): 

DATA REGISTRO VALOR SALDO FINAL 

20/01/2019 RECEITA COM REVENDA DE 

PRODUTOS AVON 

R$ 50,00 R$ 50,00 

21/01/2019 DESPESA COM COMPRA DE CALDO 

DE CANA 

R$ 3,00 R$ 47,00 

 

Outra dica interessante para a realização destes registros é você estruturar um 

plano de contas pessoal. Com um plano de contas é possível, por exemplo, 

identificar o percentual gasto com vestuário, com alimentação, com o pet, entre 

outros. 

DICA Nº 4: SE VOCÊ AINDA NÃO POSSUI UMA POUPANÇA... FAÇA JÁ! 

Você deve estar pensando... “Tantos especialistas falando que a poupança não é 

uma boa opção, e este artigo indicando o contrário?” Vamos lá, para os iniciantes 

esta é a melhor alternativa, e eu listarei todos os motivos. São eles: 

 Disciplina: pratique o ato de poupar, pois isso irá te disciplinar, e te educar a 

ter o compromisso com você mesmo a iniciar uma reserva. 

 Baixo risco: quem opta pela poupança deve estar ciente de que hoje seu 

ganho real tem girado em torno de 0,37% a.m. sob a taxa Selic, ou seja, este 

tipo de rendimento não acompanha a inflação. No entanto, seu dinheiro 

enquanto aplicado na poupança fica seguramente rendendo, ainda que 

minimamente, e durante este tempo você aprende a lidar melhor com seu 

dinheiro, entende a importância de não se gastar tudo o que ganha, para ai 

sim, partir para investimentos com ganhos notáveis sejam eles de renda fixa 

ou variável. 

 Isenção de IRRF e alto grau de liquidez: suas aplicações e retiradas são 

livres, podem ser feitas a qualquer momento e quantas vezes você quiser, e 



 

 

este investimento é isento de imposto de renda (não há cobrança de imposto 

de renda sob suas movimentações na poupança).  

DICA Nº 5: PLANEJE E ORCE TODOS OS GASTOS DE SUA VIAGEM. 

Irá contratar um guia de viagens? Irá comprar o pacote completo em uma agência? 

Ou vai realizar aquela aventura como mochileiro a um lugar inusitado? Seja qual for 

sua intenção, é necessário que você tenha na ponta do lápis TUDO que se possa 

estimar de gastos: aluguel de carro, reserva de hotéis, passagens, passeios, 

visitações a monumentos ou áreas de turismo, compras (lembranças para os 

familiares e amigos, por exemplo), alimentação, transporte, kit de primeiros socorros, 

entre outros itens básicos ou essenciais para uma viagem tranquila e segura. Feito 

este orçamento, planeje-se para ter consigo os valores um pouco mais do que o 

suficiente para realizar esta viagem, pois imprevistos são passíveis de acontecer. 

DICA Nº 6: VAI PARA OUTRO PAÍS? ENTÃO DIRIJA-SE A UMA CASA DE 

CÂMBIO. 

Procure tirar suas dúvidas e busque orientações nas casas de câmbio sobre a 

moeda oficial utilizada no país para onde deseja viajar. Outra dica importante: 

pesquise antes de comprar moedas estrangeiras para assim garantir que adquiriu as 

mesmas com a melhor cotação do mercado. 

DICA Nº 7: PARCELAR AS PASSAGENS E A RESERVA NO HOTEL OU PAGAR A 

VISTA? 

Claro que para tomar esta decisão é necessário que você avalie suas condições e o 

que está no seu alcance fazer. Se irá pagar a vista: perfeito! Negocie descontos ou 

até mesmo benefícios que possam tornar sua experiência com a viagem ainda mais 

prazerosa e confortável. Mas o pagamento será parcelado, estime cuidado e tente 

realizar sua compra de forma que não pague juros, ou ao menos, os menores juros 

possíveis. 

DICA Nº 8: ARRUME OUTRAS FORMAS DE GANHAR DINHEIRO. 

Esta dica certamente irá te aproximar ainda mais do momento da tão esperada 

viagem. Descubra no que você bom: possui habilidades com as mãos? É autodidata 

e aprende coisas novas com certa facilidade? O importante é você prestar um 



 

 

serviço ou vender um produto de qualidade que realmente as pessoas precisem. E 

há várias formas de ganhar dinheiro hoje: prestando consultoria, corte e costura, 

fazendo unhas de gel, dirigindo para as pessoas como motorista particular, redigindo 

artigos para sites, desenvolvendo artes e layouts para identidade pessoal, criando 

aplicativos com alguma finalidade, fazendo doces, salgados, tortas, organizando 

festas, entre milhares de opções. Descubra seus pontos fortes, invista neles e os 

potencialize para passar a ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Satisfazendo a si 

mesmo você conquista seus clientes e muito provável que ganhe novos.  

DICA Nº 9: CORTE GASTOS DESNECESSÁRIOS, E DIMINUA OS GASTOS 

SUPÉRFLUOS.  

Para conseguir a reserva necessária para você viajar, também é preciso realizar 

alguns sacrifícios. Sabe aquelas saídas com a família e os amigos em que você 

sempre gasta um pouco mais do que pode ou deveria? Pois então, eu sei que todos 

os momentos de lazer são indispensáveis para nos proporcionar prazer, assim como 

a sensação de melhor qualidade de vida, mas tudo em exagero faz mal. E neste 

caso faz mal para o seu bolso, e te deixa cada vez mais distante do seu objetivo. Por 

isso, passe mais tempo com a família e amigos optando por atividades mais caseiras 

também, prefira por um churrasco, um chá, uma sessão de cinema em casa e 

também escolha visitar mais locais turísticos de sua cidade como praças, parques e 

museus ao invés dos shoppings e centros comerciais. Porque a visita a esses locais 

ativam nossa compulsão por comprar, e é exatamente isso que pretendemos 

controlar com essa dica. 

DICA Nº 10: SAIBA QUANTO TEMPO VOCÊ PRECISARÁ LEVAR PARA 

PLANEJAR, ORGANIZAR E PREPARAR TUDO PARA ENFIM PODER VIAJAR. 

Esta dica entre todas é a mais importante: cada um tem o seu tempo. Talvez não 

seja nas férias deste ano que você realizará sua tão sonhada viagem, mas pode ser 

nas férias do ano que vem. Por que não? O importante é que você comece hoje 

mesmo a planejar e organizar tudo o que você irá fazer e irá precisar para tornar 

possível a realização do seu sonho. Estime o quanto você é capaz de ganhar, e 

trabalhe para alcançar, também estime o quanto você é capaz de deixar de gastar, 

pois muito do que será feito depende de toda sua disposição e de todo seu tempo. 

Caso você leve um pouco mais de três anos para finalizar toda sua preparação para 



 

 

viajar rumo ao seu destino dos sonhos, vale a pena você investir em título público, 

por exemplo, uma parte de sua reserva para que você potencialize seus ganhos, e 

no momento do resgate tenha um valor vantajoso que irá te auxiliar na sua viagem. 

DICA Nº 11: APRENDA COM OS SEUS ERROS. ELES TAMBÉM SÃO 

IMPORTANTES. 

E por último, mas não menos importante: não desista, persista! Tudo demanda 

exercício diário, tudo demanda compromisso, disciplina, algumas vezes um 

sacrifício. Mas tudo isso em detrimento de coisas mínimas e as vezes passageiras, 

que num longo prazo e até menos num curto, podem surtir efeitos perceptíveis e 

mudanças de hábitos e atitudes que vão te agregar valor e conhecimento com esta 

experiência.  

É claro que toda mudança de hábito e atitudes não podem ser bruscas, pois para 

garantir a eficácia do exercício diário tudo deve ser realizado de maneira gradual e 

constante. Mas tudo isso requer que estejamos dispostos a abrir mão de algumas 

coisas e demanda muita paciência, muitas vezes até com nós mesmos, para a 

conquista de metas de curto ou longo prazo que desejamos lograr em nossas vidas. 

Manter o foco não é fácil, mas os desafios que encaramos com coragem, com muita 

garra e determinação nos tornam mais fortes, confiantes, e também de certa forma 

nos preparam para a busca por resultados ainda maiores, e por consequência, 

fazem de nós pessoas mais realizadas e felizes. 

Me despeço por aqui na esperança de que este guia possa te ajudar a viajar rumo 

ao tão sonhado destino de sua vida, e por que não destinos? Boa viagem, e até a 

próxima! 

Guia de como economizar para fazer a viagem dos sonhos,                                    
Por Mayara Oliveira. 

 


