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Pensar no futuro requer disposição para

aprender a lidar com as finanças, pois muitos

dos nossos projetos só poderão ser alcançados

com dinheiro. Para tanto, é preciso que suas

despesas sejam compatíveis com os seus

rendimentos (salário, por exemplo), ou seja,

seus gastos mensais precisam ser menores que

a sua renda. Essa é uma situação positiva, que

deve sempre ser perseguida.

Ter despesas menores que os rendimentos

significa que você está com um resultado

financeiro positivo e, portanto, tem condições

de poupar. Poupar nada mais é que acumular

dinheiro no presente para utilizá-lo no futuro.

Os motivos pelos quais devemos poupar são

muitos, e alguns são bem conhecidos. Dentre

eles, destacamos: superar imprevistos, o que

muitas vezes exije dinheiro para contorná-los;

aproveitar oportunidades de consumo, por

exemplo, adquirindo bens e serviços por valores

menores; promover ações empreendedoras;

comprar um imóvel ou outros bens de valor

elevado sem precisar recorrer ao financiamento,

ou financiando um valor menor; realizar sonhos

educacionais ou de lazer que envolvam despesas

extras; ter uma aposentadoria mais tranquila

financeiramente.

Atenção! O dinheiro poupado “embaixo
do colchão” não consegue comprar no
futuro as mesmas coisas que compraria
hoje, devido ao aumento de preços.
Portanto, para que seu dinheiro consiga
comprar no futuro tudo o que ele
compraria hoje ou até um pouco mais, é

preciso aplicar o dinheiro poupado, para
que ele cresça (aumente). Para isso,
existem diversos produtos financeiros que
você pode utilizar: a caderneta de
poupança, o Certificado de Depósito
Bancário (CDB), os títulos públicos, os
fundos mútuos de investimento, entre
vários outros.

O mais importante é que poupar se torne
realmente um hábito: poupe
regularmente e aplique com sabedoria!
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