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VOCÊ INVESTE

l SÃO PAULO. Uma mudança ain-
da sutil, mas importante, está
ocorrendo no comportamento
dos jovens em sua relação com
o dinheiro. Pesquisa da consul-
toria Quorum Brasil mostrou
que 31% dos rapazes e 38% das
moças, com idades entre 15 e 17
anos, já pensam em guardar di-
nheiro para o futuro. No levanta-
mento anterior, feito pela con-
sultoria há quatro anos, esse ín-
dice não passava de 20%. A prin-
cipal fonte de informação sobre
como poupar ainda é a família,
mas a internet avança e já apare-
ce na segunda posição, mostrou
o levantamento. E é a web que
está levando estes jovens a co-
nhecer universos mais comple-
xos de investimento, como a
previdência privada e a Bolsa.

— Um terço dos jovens entre-
vistados disse que pensa em
guardar dinheiro e 57% dos rapa-
zes e 68% das moças responde-
ram que estão pensando no futu-
ro. É uma mudança de compor-
tamento importante, já que na
pesquisa anterior cerca de 20%
pensavam em guardar dinheiro.
São os reflexos de quase 20 anos
de estabilização da economia,
com a possibilidade de se fazer
planos de longo prazo, que co-
meçam a chegar às novas gera-
ções — diz o coordenador da
pesquisa, Claudio Silveira.

A pesquisa Os Jovens e o Di-
nheiro ouviu 150 adolescentes,
de famílias com renda acima de
R$ 10 mil. As respostas foram
colhidas em São Paulo, mas são
representativas de jovens de
outras capitais, como Rio de Ja-
neiro, Curitiba, Belo Horizonte,
Porto Alegre, inseridos no mes-
mo universo. Na amostra pes-
quisada, havia 50% de homens
e 50% de mulheres.

O levantamento também está
quebrando alguns mitos em rela-
ção à nova geração de mulheres.
A ideia de que gastam mais do
que os homens, por exemplo, já
não é uma verdade absoluta.

— Entre as moças, 75% disse-
ram conversar com os pais so-
bre como economizar. Dessas,
31% possuem aplicações na ca-
derneta de poupança (93%) e
na previdência privada (7%). É
quase a mesma proporção que
os rapazes. Ou seja, a premissa
de que as mulheres gastam
mais do que os homens começa
a cair nas novas gerações. A
pesquisa sinaliza que as mulhe-

res do futuro estarão mais aten-
tas que os homens em relação
ao controle de despesas e in-
vestimentos — diz Silveira.

A estudante do 1º ano do ensi-
no médio Júlia de Oliveira Souza,
de 15 anos, de São Paulo, está
nesta turma. Ela afirma que já
tem uma caderneta de poupança
direcionada para o pagamento
da faculdadedePublicidade,que

pretende cursar. Por enquanto, a
caderneta é engordada por re-
cursos depositados pelos pais,
mas, quando começar a traba-
lhar,elamesmapretendedeposi-
tar para custear seus estudos.

— Aprendi a não comprar
por impulso e sempre pesqui-
sar preços em lojas diferentes.
É importante fazer planeja-
mento financeiro para prazos

mais longos — diz a jovem.
De acordo com o educador fi-

nanceiroReinaldoDomingos,há
fortesevidênciasdeque famílias
que não discutem educação fi-
nanceira em casa não planejam
para a aposentadoria, pagam ju-
ros mais altos e têm menos
bens.Nacriseglobalde2008,diz
ele, ficou demonstrado que o ní-
vel mais baixo de educação fi-

nanceira levou as pessoas a fica-
remmais inadimplentes.Portan-
to,o fatodequemaisde70%dos
entrevistados discutem o assun-
to com os pais é bastante positi-
vo, revela a pesquisa.

Mas a pesquisa mostrou que o
investimento preferido dos pais
ainda é a poupança. E é essa apli-
cação a mais citada também pe-
los jovens como forma de guar-

dar dinheiro. A internet está
mostrando o leque de novas op-
ções de investimento a esse pú-
blico jovem, como o mercado de
ações e a previdência privada,
que podem oferecer um retorno
mais generoso no longo prazo.

— A poupança continua sendo
a aplicação mais popular para
quem deposita pequenas quanti-
as, mas hoje já existem outras
opções que oferecem melhor re-
torno no longo prazo, como os tí-
tulos do Tesouro Direto ou a Bol-
sa de Valores, para quem topa
correr um pouco de risco — ana-
lisaoconsultor financeiroMiguel
Ribeiro de Oliveira, vice-presi-
dentedaAssociaçãoNacionaldo
ExecutivosdeFinanças (Anefac).

Educação financeira é
importante em escolas

Outro dado que chamou aten-
ção na pesquisa da Quorum é
que apenas 14% dos entrevista-
dos citaram a escola ou os pro-
fessores como fonte de informa-
ção sobre questões financeiras.

— Isso é preocupante, já que a
escola poderia tratar desse as-
sunto de maneira mais didática,
diferentemente da internet, por
exemplo, onde as discussões so-
bre planejamento financeiro aca-
bam acontecendo nas redes so-
ciais, comamigos—analisaoco-
ordenador da pesquisa.

No Brasil a educação financei-
ra não é obrigatória nas escolas
públicas ou privadas. Tramita
no Senado um projeto nesse
sentido. Mas em pelo menos150
escolas privadas e dez públicas
do país existe um programa que
leva esse tema a alunos de 3 a17
anos. É um método que foge das
fórmulas matemáticas comple-
xas e visa uma mudança de com-
portamento para evitar com-
pras por impulso ou como não
se tornar inadimplente.

O estudante Arthur Bianchi,
de 16 anos, do Colégio Gutten-
berg, de Mogi das Cruzes, na
Grande São Paulo, tem aulas
de educação financeira há dois
anos. Aprendeu a colocar suas
despesas no papel, a fazer or-
çamentos e a planejar gastos
no longo prazo.

— Aprendi a importância de
planejar a longo prazo. Tenho
uma poupança para a faculda-
de e um seguro que pretendo
usar como um espécie de pre-
vidência privada. Por enquan-
to, minha mãe faz os depósi-
tos, mas no futuro eu mesmo
vou cuidar desses investimen-
tos — diz o estudante. n

Um terço dos jovens poupa para o futuro
Segundo pesquisa, há quatro anos percentual era de 20%. Maior fonte de informação é a família e os amigos pela internet
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JÚLIA DE OLIVEIRA, de 15 anos, e Arthur Bianchii, de 16: os dois estudantes já têm caderneta de poupança para pagar suas faculdades

C O M P O R T A M E N T O

l Lembra-se do jogo que o
jornal há tempos publicava?
Pois é, meu querido leitor,
admito que sou dessa época!
E, pela recordação que tive
de um divertido passatem-
po, listo hoje sete erros fi-
nanceiros comuns. Mas,
atenção: no meu jogo ganha
quem não encontrar ne-
nhum erro. Vai encarar?

l 1. VIVER SEM CONTRO-
LE: Não tenho a menor dúvi-
da que esse é o maior erro
que podemos fazer com nos-
sa vida financeira. O des-
controlado é aquele que não
faz o menor planejamento
dos valores e das datas em
que seus compromissos fi-
xos irão vencer, nem tam-
pouco verifica saldos em su-
as contas bancárias, pas-
sando cheques e cartões de
débito à vontade. Viver as-
sim é uma eterna emergên-
cia, com estresse adicional
e desnecessário. Já comen-
tei por aqui a solução ade-
quada: planilha para prever
ganhos e gastos e, importan-
te: posterior registro dos
eventos financeiros.

l 2. GASTAR POR
IMPULSO: Outro er-
ro bastante comum,
aqueles que assim o
fazem dificilmente
planejaram tais gas-
tos, incorrendo, por-
tanto, no erro anterior. E, se é
por impulso, decerto não pes-
quisaram preços. Claro que
há pouquíssimos casos dos
que vivem sem restrições fi-
nanceiras e podem assim se
dar ao luxo de saírem deto-
nando seus recursos sem pre-
ocupações. É o seu caso?
Não? Então controle-se: deixe
seus meios de pagamento em
casa quando sentir que está
propenso a comprar coisas de
que realmente não precisa!

l 3. COPIAR PADRÃO DE
CONSUMO ALHEIO: Se o
amigo tem a casa fora, o car-
rão importado ou o guarda-
roupa repleto, admire-o, e
torça para que ele faça tudo
isso conscientemente, sem
perder no Jogo dos 7 Erros! E
você, também tem recursos
para tudo isso? Se não, arru-
me-os primeiro e gaste-os de-
pois, por favor!

l 4. USAR O CAR-
TÃO ALÉM DA CA-
PACIDADE DE PA-
GAMENTO: O di-
nheiro de plástico
é muito útil, acu-
mula milhas e mui-

tas outras vantagens. Mas o
grande erro é não seguir a re-
gra básica para bem utilizá-
lo: o pagamento do total da
fatura em dia para evitar ju-
ros extorsivos. E isso somen-
te é possível quando este to-
tal couber dentro de seu or-
çamento, não é mesmo?

l 5. AVANÇAR NO LIMITE
DO CHEQUE ESPECIAL:
Por que pagar os maiores
juros praticados no merca-
do? Observe seus três ou
quatro últimos extratos
bancários: se você vem fa-
zendo isso regularmente, é
possível que esteja preci-
sando de um reforço de cai-
xa para fazer frente a um or-
çamento em desequilíbrio.
Não é o melhor dos mun-
dos, mas pule esse erro, ne-
gociando com o banco um
empréstimo pessoal a juros
menores!

l 6. NÃO TER UM FUNDO DE
EMERGÊNCIA: É contar com
a sorte — ou com o cheque
especial — diante de um con-
tratempo... Um erro que vale
por dois. Tente manter pelo
menos seis meses de despe-
sas cobertas por este fundo,
que poderá ser formado a
partir de aplicações seguras
e de liquidez imediata.

l 7. DEMORAR PARA PEN-
SAR NA APOSENTADORIA:
Já fartamente abordado em
colunas anteriores, deixar pa-
ra amanhã a formação de um
patrimônio capaz de garantir
um complemento à aposenta-
doria oficial, é um erro muito
caro (veja no blog http://
glo.bo/zentgraf o resultado de
algumas simulações). Assim,
sendo você da turma que pro-
curava os sete erros no jornal
— hoje grisalho — ou sendo
mais novo, minha recomenda-
ção é a mesma: não perca tem-
po, comece já!

Um grande abraço e até a
próxima semana!

DINHEIRO EM CAIXA
Roberto Zentgraf l Ibmec-Rio

Jogo dos 7 Erros

Roberto Zentgraf é
professor do Ibmec Rio

Crescimento da China
Hoje: A magnitude da desaceleração econômica na China, que
ajudou a derrubar os mercados em março, volta à tona no pri-
meiro pregão após a divulgação do índice de gerentes de com-
pras (PMI) da indústria do país de março, no fim de semana,
pela consultoria britânica Markit e pelo HSBC.

Política monetária nos EUA
Amanhã: A ATA da última reunião do Fomc (Comitê Federal de
Mercado Aberto) do Federal Reserve, o banco central ameri-
cano) será divulgada.

Indústria e inflação no Brasil
Amanhã: O IBGE divulga a produção industrial de fevereiro. Na
quinta-feira, é dia do IPCA (índice que baliza as metas de infla-
ção) de março.

Mercado de trabalho americano
4/4: ANTES do relatório de emprego e da taxa de desemprego,
que o Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS) dos EUA di-
vulgará na sexta-feira, investidores terão uma prévia da situa-
ção do mercado de trabalho americano quando a empresa
ADP divulgar, na quarta-feira, dado sobre o ritmo das contra-
tações no setor privado.

Bolsa fechada
6/4: POR CAUSA do feriado da Semana Santa, não haverá pre-
gão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na sexta-feira.
A Bolsa de Valores de Nova York também fechará. Na Europa,
também é feriado e a Bolsa de Frankfurt não funcionará.

FIQUE DE OLHO

l PAGAR A FACULDADE: Além da pou-
pança, que é isenta do Imposto de Renda e
não cobra taxa de administração, o Tesou-
ro Direto é um boa opção no longo prazo.
Uma Nota do Tesouro Nacional (NTN-B),
papel que paga inflação pelo IPCA mais ju-
ros, com vencimento em 2017, oferece ren-
dimento de cerca de10,8% ao ano, mais do
que a poupança, que paga cerca de 6%. É
preciso abrir conta numa corretora, que
cobra taxa de corretagem.

l APOSENTADORIA: Os fundos de pre-
vidência privada (PGBL e VGBL) são bo-
as opções. No PGBL, pode-se deduzir
até 12% na declaração de Imposto de

Renda. Há desconto de IR no saque. Pa-
ra horizontes longos, há também o mer-
cado de ações, uma aplicação para
quem tem perfil menos conservador e
sabe que vai correr riscos. Este ano, a
Bolsa subiu cerca de 14%, mas, em 2011,
caiu 18,1%. Títulos do Tesouro Direto
com vencimento em 2045 também são
uma alternativa e oferecem retorno de
10,89% ao ano.

l VIAGENS: Para prazos até seis meses,
a melhor opção é mesmo a caderneta de
poupança. Para horizontes mais longos,
os títulos do Tesouro Direto são uma al-
ternativa.

l CASA OU CARRO: Para compra de casa
ou carro, aplicações de renda fixa ou títu-
los do Tesouro Direto, em prazos de três a
cinco anos. Para quem topa correr um
pouco mais de risco, 50% dos recursos
podem ir para os títulos do Tesouro Dire-
to e 50% para um fundo de ações.

l COMPRAR ROUPAS: A poupança é a
opção mais indicada para quem vai de-
positar quantias pequenas e resgatar
no curto prazo.

naAs melhores opções, segundo especialistas

FONTES: Miguel Ribeiro de Oliveira, consultor financeiro e
vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de
Finanças; Reinaldo Domingos, educador financeiro e presi-
dente do Instituto DSOP de Educação Financeira
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




