
a maioria das vezes você não 
percebe, mas quando toma 
uma decisão de compra, 
empréstimo ou investimen
tos há muito mais elementos 
envolvidos que a mera con
ta na ponta do lápis. Nessa 

hora, as tradições e os hábitos da 
família ou das comunidades fazem 
toda a diferença no trato com o di
nheiro em cada canto do planeta. 

As tradições culturais passam 
por culinária, folclore, mas, sobre
tudo, pela forma como as pessoas 
lidam com as finanças. Essas dife
renças são ingredientes primor
diais na prosperidade ou no declí
nio das nações. Se no mundo os 
árabes são conhecidos pela manei
ra como fazem negócios, os ameri
canos ficaram famosos pelo jeito 
como fazem a grana render. É cla
ro que nenhum hábito está parado 
no tempo ou no espaço, mas as raí
zes fornecem pistas sobre o modo 
como lidamos com o dinheiro. 

A boa notícia é que é possível ab
sorver o conhecimento de outras 

culturas e incorporar lições finan
ceiras buscando um novo estilo de 
vida. Basta substituir velhos hábi
tos por outros mais rentáveis. "Me
tade da resolução dos problemas 
financeiros é a consciência de seu 
comportamento", afirma Regina 
Silva, psicóloga e consultora finan
ceira do Gyraser, centro de treina
mento em São Paulo. 

O que gostaria de aprender nas 
outras culturas com seus amigos 
ou familiares? No começo, pode 
parecer difícil, mas não desista. 
"Lembre-se de quando começou a 
usar salto alto ou terno. No início, 
aquilo parecia não combinar com 
você", diz a psicóloga. "Em três me
ses um novo hábito pode estar den
tro de seu cotidiano." 

No Brasil, temos o bônus de uma 
sociedade miscigenada, com diver
sas influências, o que torna a adoção 
de comportamentos financeiros de 
outros países mais fácil. Aperte os 
cintos! A VOCÊ S/A destaca as prin
cipais atitudes que você pode absor
ver com vizinhos ao redor do mundo. 
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Reconstrua como um japonês 
uem acreditaria no poder econômico de um país após uma bomba 
atômica ou um tsunami que destruiu boa parte de sua costa? Não 
ter medo da reconstrução é marca registrada dos japoneses e um 
dos elementos fundamentais para uma vida financeira saudável. 

Atílio Nory, produtor de eventos de São Paulo, de 32 anos, é prova dis
so. Descendente de japoneses, aos 17 anos seguiu para Tóquio. Ao lon
go de dois anos, viveu o dia a dia de um operário em solo japonês. Mas, 
diante da crise econômica que o país vinha enfrentando, decidiu voltar 
para o Brasil em 1999. "Fui demitido no Japão, acabei gastando lá mes
mo tudo que juntei", diz. No começo, teve dificuldade em controlar as 
contas, que viraram uma bola de neve, mas um ano depois decidiu se 
livrar das pendências. Mudou de endereço, vendeu móveis e começou 
a quitar cada uma de suas dívidas. "Não tenho medo de começar de 
novo, principalmente porque valorizo cada conquista." Hoje, tem uma 
vida financeira mais estável e mantém o olho no futuro. Em seu plane
jamento, deverá comemorar o fim das dívidas no começo de 2013. 

planeje-se como um canadense 
uem dá o sangue todo dia no trabalho sabe o quanto é difícil conquistar cada real que cai na conta. Por isso, é 
fundamental saber exatamente para onde seu dinheiro vai. Para o canadense, cada centavo de dólar — no país 
circulam os dólares canadenses — faz toda a diferença. O planejamento foi a melhor lição para Marcelo Zorovich, 
de 39 anos, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). "Eles têm tudo programado, cada 

centavo tem destino certo e é planejado desde o começo do ano", diz. "Eles sabem dar valor a cada minuto do trabalho 
deles e, por isso, não desperdiçam o dinheiro." Ao longo dos quatro anos em que morou lá, aprendeu na prática a 
projetar seus gastos e receitas "nos mínimos detalhes". Atualmente tem todos os seus gastos pessoais previstos e 
devidamente organizados. 
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Estude como um alemão 
studar com afinco o cenário econômico cer
tamente ajudará muito na hora de tomar 
uma decisão de compra, de empréstimo ou 
de investimento. Ilona Rechlin, de 39 anos, 

assistente da diretoria do Instituto Goethe de 
São Paulo, é descendente de alemães e não teve 
dificuldades em perceber qual o segredo de 
uma das poucas nações europeias que não caí
ram no fosso da crise econômica internacional. 
"O alemão sempre se aprofunda muito nos as
suntos que estuda", diz. Assim é também em 
suas contas pessoais. O crediário e o famoso 
"três vezes" no cartão de crédito não passam 
sequer pelo imaginário dos alemães nem pelo 
de Ilona. Ela lembra de ver amigos economizan
do mês após mês para conseguir dinheiro sufi
ciente para comprar eletrodomésticos, como 
geladeira e fogão. "Não criar dívidas é uma ques
tão de segurança contra a inadimplência." 
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nvelhecer com tranquilidade financeira é tare
fa para poucos. O que diferencia os chineses é 
a grande capacidade de organização para pou
par um pouquinho por mês, de olho no momen

to em que o trabalho dará lugar à aposentadoria. 
Por tradição, os mais jovens sustentam financeira
mente o envelhecer dos pais e avós. Por isso, Ricar
do Chen, engenheiro de 31 anos e sócio da Mais 
Descontos, site de descontos coletivos de São Pau
lo, já procura fazer várias poupanças: tanto para 
sua velhice como para a dos pais. Ele conta que 
nunca foi muito consumista, justamente por causa 
de sua preocupação com o futuro. "Eu nunca deixei 
minha mãe comprar coisas para mim que não pre
cisasse", diz. Isso fez com que, na fase adulta, ele 
mantivesse a sobriedade nos investimentos. Hoje, a 
responsabilidade com as contas dos pais faz com que 
ele procure aplicações de maior risco, ainda que eles 
sejam bastante "conservadores". "Meu avô operou 
muito em bolsa, acho que puxei isso dele". 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 15, n. 6, p. 74-78, jun. 2012.




