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Mandamentos
andamentos da Poupança

Ponha o Dinheiro a Trabalhar para Si!
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Kash Finanças Pessoais – Mandamentos da Poupança
Como poupar melhor?
A poupança surge como o motor do investimento: quanto
mais dinheiro tivermos poupado para investir, mais ele se
poderá multiplicar. A poupança tem dois vectores: o

aforro para objectivos de longo prazo ou para
aquisições de curto prazo. Se por um lado é
importante não perdermos o foco nos objectivos
futuros e no dinheiro necessário para eles, é
igualmente importante tentar optimizar todas as
compras que fazemos procurando sempre os
melhores negócios. E porque no poupar é que está o
ganho, aplique os seguintes métodos para ter mais
dinheiro no final do mês.
1. Controle entradas e saídas de dinheiro
O objectivo do controlo das entradas e saídas de
dinheiro é tornar o dinheiro real. Só quando mede é
que sabe quanto gasta realmente em cada categoria
de despesa, e todos nós temos surpresas. Se se
perguntar quantas horas tem de trabalhar para pagar
a comida que come, saberia responder?
O controlo do cashflow materializa-se através da
elaboração de um mapa de cashflow, utilizando uma
folha de Excel, um bloco de notas, ou um programa
de acompanhamento financeiro como o Quicken,
Mint ou o Money Manager da Kash. Este deve ter
uma divisão por categorias, possibilitando o registo
regular das receitas e das despesas, e limitar-se às
categorias essenciais. Há pessoas que escolhem
guardar recibos e anotar no final do dia, outras
pessoas andam sempre com um telemóvel ou agenda
e registam no acto da despesa o que saiu. Há vários
métodos e o importante é ter um que funcione.
Na generalidade os portugueses olham apenas para a
conta no início e no fim do mês. Não sabem para
onde vai o dinheiro e pensam que sabem. Mesmo
que tenha pouco tempo, registe pelo menos durante
3 meses as suas despesas. Acredite que ajudará ao
passo seguinte, de pagar primeiro a si, e a ter mais
dinheiro.
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Ideias de poupança
• Pare de tentar impressionar os
outros
• Pague todas as dívidas de cartões
de crédito
• Pague a dinheiro todas as
compras
• Escolha uma habitação perto do
local de trabalho
• Não faça compras em bombas de
gasolina
• Faça os seus próprios presentes
• Compre comida desta estação
• Crie o seu próprio jardim
• Tome o pequeno almoço em
casa
• Isole bem a sua habitação
• Troque as lâmpadas
incandescentes por
economizadoras
• Compre produtos de marcas
brancas nas compras domésticas
• Antes de ir às compras faça uma
lista
• Junte várias compras numa única
deslocação
• Utilize as promoções com
inteligência e se não precisa, não
compre
• Veja se a tarifa bi-horária de
electricidade compensa
• Desligue os aparelhos em standby
• Feche a torneira enquanto lava
os dentes
• Modere a velocidade na
condução. Quanto mais rápido
andar, mais consome
• Procure serviços Tripple Play e
repense os tarifários de televisão,
telefone e internet.
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2. Pague primeiro a si
Pagar primeiro a si significa retirar parte do seu ordenado para uma conta poupança, assim que
o recebe e antes de pagar a terceiros. Se reparar o governo, com a retenção na fonte, paga
primeiro a ele: recebe o ordenado já sem os impostos. Ao pagar primeiro a si, pode não saber
para onde foi o dinheiro, mas já poupou o que planeou no início do mês. A poupança
recomendada a pagar primeiro a si deverá corresponder a pelo menos 1 hora do seu trabalho
diário, ou seja, se trabalhar 8 horas por dia, corresponde a 12,5% de poupança. Pagar primeiro
a si só irá custar nos dois primeiros
rimeiros meses. No primeiro, deve fazer um orçamento de quanto
prevê gastar e retirar logo a quantia excedente assim que receber o ordenado. Provavelmente,
não irá acertar logo à primeira, contudo no segundo mês já conseguirá ter uma maior
consciência dos gastos e já estará mais à vontade para gerir a sua vida com este orçamento.
Dois meses é o tempo necessário para se habituar e desenvolver outros métodos de poupança.

3. Defina orçamentos de despesa
Ao definir orçamentos para os vários tipos de despesas estará a gerir o seu mês de acordo com
o planeado, para cada categoria de despesa, tal como uma empresa faz com os seus
orçamentos. Para definir orçamentos de despesa, o primeiro passo é começar a registar todas
as saídas de dinheiro e a agrupá-las
agrupá
por categorias
egorias num mapa de despesas. Ao aplicar este
método durante 3 meses, terá uma visão clara de como se mexe o seu dinheiro. Poderá assim
definir valores máximos a gastar em cada uma das categorias, não esquecendo nunca a
categoria que define o dinheiro que deve gastar em pequenas prendas para si.

4. Crie um cesto da segurança
Se já consegue poupar os 12,5% por mês, então deverá começar a preocupar-se
preocupar em como
dividir essa poupança. É essencial ter sempre uma poupança para emergências, onde deverá
ter dinheiro correspondente
rrespondente a 6 meses da sua média das despesas. Este dinheiro se aplicado
em produtos de baixo risco e boa liquidez, estará sempre a crescer, dando
dando-lhe uma rede de
segurança para alguma eventualidade. Após ter esta poupança preenchida é altura de juntar
dinheiro para os seus investimentos e para realizar os seus sonhos. Lembre-se
Lembre que o dinheiro é
um meio para atingirmos outros fins e poupar dinheiro para os nossos maiores objectivos é
uma das melhores formas de nos motivarmos a poupar.
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