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Consultores de negócios dão dicas de como usar o 13º
salário
Pagamento de dívidas deve ser prioridade

| 20.11.18 - 10:00

PARA LEONAN ARTIAGA, POUPAR É UMA BOA OPÇÃO (FOTO: DIVULGAÇÃO)

A Redação
Goiânia - O pagamento do 13º salário vai injetar mais de R$ 211,2 bilhões na economia brasileira até o
último mês do ano, segundo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O valor representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, e vai beneficiar mais de 84 milhões
de trabalhadores do mercado formal, inclusive aposentados, pensionistas e empregados domésticos.
Para quem está em dúvida sobre a melhor forma de empregar, o consultor de negócios da Sicredi Central
Brasil Central, Leonan Artiaga Povoa Filho, dá algumas dicas. A primeira e mais importante é pagar as
dívidas. A segunda é fazer uma reserva a ser aplicada em poupança. ?Mesmo para quem ganha um salário
mínimo, poupar deve ser um hábito. Isso permite conquistar bens e de certo modo, é um importante passo
rumo ao equilíbrio financeiro?, lembra o consultor.
Leonan explica que atualmente as melhores opções, tendo em vista as taxas de juros, são a poupança, os
CDB?s (RDC no caso das cooperativas), e fundos de investimento de curto prazo. "?Se está devendo, evite o
parcelamento, uma vez que os juros de dívidas são sempre maiores que o lucro de investimentos"?,
ressalta.
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O consultor lembra ainda que o cenário econômico, com a crise entre EUA e Turquia e a troca de presidente
no início de 2019 gera a desconfiança dos investidores. Cenários desconhecidos podem interferir na alta da
inflação e, consequentemente, reduzir ainda mais o poder de compra dos brasileiros. "?Nesse sentido, estar
com o nome limpo e as dívidas em dias pode fazer a diferença em caso de necessidade de crédito extra?",
esclarece.
"Há casos em que tudo isso - pagar dívidas e fazer investimentos ?- já integram o orçamento. Nestas
situações é importante investir em lazer para reduzir o stress. ?Sair da rotina ou viajar também significam
dinheiro bem aplicado, já que interfere na qualidade de vida das pessoas. Mas nada de usar o dinheiro para
isso se ele não estiver disponível de fato, pois pode gerar ainda mais dor de cabeça. Planeje-se"?, conclui.
Fora da caixa
Para aqueles que não possuem dívidas, há mais opções. Como explica o também consultor de negócios da
Sicredi Cerrado, Gean Carlos Borges de Araújo, é possível, por exemplo, começar um consórcio na
modalidade de serviço e já dar um lance maior com o valor extra. ?O 13º também pode ser usado nesse
caso, sendo assim, para alguma compra de valor maior, como viagem, cirurgias, compra de carro, entre
outros. "O bacana é que o consórcio acaba induzindo a pessoa poupar. Ademais você consegue um bom
valor a juros bem menores que em empréstimos convencionais"?, explica.
"Sobre as compras de fim de ano, Gean alerta para os gastos que nem todos colocam na ponta do lápis, mas
fazem toda a diferença depois. ?A gasolina para ir ao interior na casa dos familiares, as passagens aéreas ou
de ônibus são exemplos de despesa que nem sempre levamos em consideração. Mas, esses deslocamentos
maiores podem pesar no orçamento, ainda mais para quem já gastou com os presentes, roupas e outros?",
ressalta.

https://aredacao.com.br/negocios/111597/bolsonaro-anuncia-que-mantera-wagner-rosario-como-ministro-da-cgu

2/2

