
Minimalismo (financeiro) - o que você sabe 

desse movimento artístico e sobre ser 

minimalista hoje? 
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O Minimalismo trata-se de um movimento artístico iniciado na década de 60 nos Estados 

Unidos e, defende a criação de obras dos mais diversos tipos com o mínimo de recurso 

possível. A partir dessa definição fica mais fácil associá-la ao tema deste post, contudo  

vamos te mostrar os desdobramentos do Minimalismo Financeiro. Confira abaixo! 

 

Esse tema está cercado de vários mitos, replicados por quem não conhece o assunto, tais 

como associar esse estilo de vida somente às pessoas ricas, ou até mesmo pré-

concebendo uma personalidade egoísta e pão dura em cima de quem o adota. Porém, em 

contraste com essas ideias, o consultor financeiro Gustavo Cerbasi define o Minimalismo 

Financeiro na seguinte frase: 

Ter em abundância o que é importante para você 

Isso significa investir nas coisas importantes e úteis, agregar real valor naquilo e prezar por 

ser uma compra consciente e de qualidade. Para tal, você vai notar vários itens do seu dia a 

dia fora desses requisitos, muitas vezes produtos que você não usa há mais de um ano, de 

má qualidade comprados em grande volume, devido às liquidações e outros. 

Economia consciente 

Esse é o primeiro passo para cortar gastos desnecessários, finalmente observar sua 

capacidade de viver com o que já tem em casa. Esse estilo de vida pressupõe planejamento 
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financeiro também e, como consequência, devido a consciência tomada ao comprar o 

essencial e de valor para seus projetos, sobra mais dinheiro para ser investido. 

 

O boom do Minimalismo Financeiro independe da sua renda mensal, você mesmo pode 

fazer o teste rememorando o interior da casa de alguém com a média salarial que não seja 

alta e vai notar os vários objetos, eletrodomésticos, guarda roupa e armários lotados, idas 

frequentes ao centro comercial da cidade, barzinhos todo fim de semana e etc. O mesmo se 

repete na vida de quem possui o vencimento mais gordo, contudo não pratica o 

planejamento financeiro. A questão aqui é justamente deixar de viver acompanhando seu 

exato padrão de vida, além de despender mais tempo em ambientes consumistas como 

sinônimo de lazer. 

Ganhos 

Quem hoje é minimalista, cedeu muitas coisas habituais na rotina do brasileiro (e do mundo 

com algumas variações, apenas) que infelizmente segue pautada nos estímulos midiáticos, 

novas tendências de moda e pirataria, convertidos em consumo exacerbado.  

 

Todavia, passado o tempo, sua casa fica visualmente mais limpa - com menos objetos para 

limpar, o guarda roupa composto de roupas que realmente valem a pena por serem 

duráveis, o armário da cozinha acomoda alimentos e não o desperdício do pote de picles 

abandonado ao fundo. No banco, sobra dinheiro para planejar sua viagem ou outros 

projetos antes impossíveis de saírem do papel, seja devido a desorganização da sua casa 

ou pela falta de investimentos. 

 

Devido às vantagens acima em ser minimalista, você percebe até uma habilidade extra: O 

foco. Pois agora você se concentra no que é realmente importante no quesito financeiro, 

isso influencia em ganho de tempo para cuidar da saúde, descobrir um hobby caseiro ou ao 

ar-livre ao invés de procurar “recompensas” no shopping, ou seja, mais tempo para novas 

experiências, para você e para as pessoas. 

 

E então, o Minimalismo Financeiro despertou algo em você? Compartilhe com a gente! 
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