
É Melhor Prevenir 

P O R  G O R D O N  B O T T I N G  D R P H ,  C H E S ,  C F C

Eis uma história interessante com 
alguns anos. Os funcionários 

do Starbucks, na Califórnia, foram 
a tribunal alegando que os seus 
supervisores estavam a ficar com 
o dinheiro das gorjetas que, por 
direito, lhes pertencia. O juiz 
deliberou que os funcionários 
tinham direito às gorjetas que não 
tinham recebido – acrescidas de 
juros. (A deliberação foi mais tarde 
revogada pelo tribunal de recurso, 
que determinou que a partilha das 
gorjetas não tinha transgredido a 
lei.1) No entanto, o que me chamou a 
atenção foi o valor das gorjetas que o 
tribunal decidiu ter sido retirado aos 
funcionários: $86 milhões [cerca de 
71 740 milhões de euros]!2 Sim, leu
muito bem — $86,000,000 — dados 
maioritariamente em trocos e notas 
de um dólar! 
 Que atenção está a dar às moedas 
e às notas de pequeno valor que 
passam pelas suas mãos? A maioria 

das pessoas tem dificuldade em 
poupar até mesmo uma pequena 
quantia para responder a uma 
emergência no futuro. Atualmente, 
cerca de 76 por cento dos americanos 
gastam a totalidade do seu salário. 
Pouco menos de um em cada quatro 
americanos conseguiu poupar 
dinheiro suficiente para cobrir, pelo 
menos, as despesas de seis meses se 
perdessem o trabalho ou ficassem 
doentes e não pudessem trabalhar.3 
Por outras palavras, 38 milhões de 
lares vivem com o dinheiro contado. 
Gastam cada cêntimo do seu salário, 
embora dois terços desses lares vivam 
acima do limiar da pobreza.4

No que toca a poupar para a 
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“Um facto 
simples que 
é difícil de 
aprender 
é que o 
momento 
para poupar 
é quando 
tem algum 
dinheiro.” 

J O E  M O O R E

REMEDIAR

 Defina limites – isto inclui 
ter um orçamento, a segunda 
palavra mais temida depois de 
“fazer dieta”. No entanto, tal como 
acontece com as dietas, ficará feliz 
quando vir os resultados! Defina 
um limite antes de ir às compras, 
decidindo quanto está disposto 
a pagar por um artigo de roupa 
ou um novo eletrodoméstico. Os 
seus limites devem estar baseados 
nos requisitos da sua profissão, 
assim como na sua capacidade 
financeira. Por exemplo, um 
diretor executivo poderá ter a 
necessidade de comprar com 
regularidade um novo fato, já que 
é o seu uniforme. No entanto, 
aquelas pessoas que não precisam 
de se vestir formalmente no 
trabalho, não devem desperdiçar 
dinheiro a comprar muita roupa 
“chique”.
 Compre substitutos mais 
baratos – Alguma vez comparou 
os alimentos enlatados de marca 
com os de marca genérica do 
supermercado? Poderá ficar 
surpreendido ao descobrir que 
eles são, normalmente, produzidos 
pela mesma empresa. A única 
diferença é o rótulo da lata e a 
diferença significativa no preço. 
Comprar em grandes quantidades 
é também uma boa forma de 
poupar dinheiro. Nos grandes 
armazéns pode comprar uma 
caixa com seis a oito latas de 
feijão que será muito mais barata 
do que o mesmo número de 
latas compradas em separado no 
supermercado. 
 Aproveite os descontos – As 
seguradoras de automóvel dão 
grandes descontos às pessoas 

que não têm infrações e cujos 
veículos têm várias características 
de segurança. Da mesma forma, 
alguns mutuantes hipotecários 
oferecem incentivos aos clientes 
que definem pagamentos 
automáticos mensais; além 
disso, os clientes muitas vezes 
conseguem uma taxa mais 
baixa – que ao longo de 15 a 30 
anos pode fazer uma diferença 
significativa no valor total.
 Dedique um dia – Não se 
esqueça, praticamente todas as 
despesas recorrentes podem 
ser negociadas por um preço 
melhor! Dedique um dia a ligar e a 
renegociar o valor que paga pelo 
telefone, o serviço de segurança, 
o seguro à habitação, o seguro
automóvel, a Internet, o pacote de
TV, etc. Ficará surpreendido com o
que poderá poupar.8

Lembre – se diariamente que 
as coisas que está a dizer a si 
mesmo sobre o dinheiro e as suas 
atitudes em relação às finanças 
terão um efeito poderoso no 
seu comportamento financeiro. 
Os indivíduos e as famílias com 
rendimentos baixos ou médios 
podem fazer coisas extraordinárias 
com o dinheiro que têm – se 
mudarem de atitudes, deixarem 
de se sentir suscetíveis e se 
tornarem economizadores 
regulares.

do que 
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reforma, a maioria dos adultos diz 
que o seu objetivo é 250 000 dólares 
[cerca de 200 mil euros], contudo 
36 por cento ainda nem sequer 
começou. Acredita que mais de um 
quarto dos adultos, com idades 
compreendidas entre os 50 e os 64 
anos, não está atualmente a poupar 
nada para os seus “anos dourados”?5 
Ou, posto de outra forma, o valor 

líquido dos americanos, excluindo 
o capital imobiliário, é $45,447 [€38 
000] para os que têm entre 55-64 
anos e um pouco mais de 14,000 
[€11 000] para os que têm entre 
35-44 anos de idade.6 Se você ou a 
sua família se enquadra numa destas 
categorias, decida-se a poupar de 
forma mais diligente e consistente a 
partir de hoje.

“Quem não 
economizar 

terá de 
agonizar.”

C O N F Ú C I O

Conta Poupança Pessoal”. Ficará 
surpreendido com a rapidez com 
que estas moedas de um euro se 
vão multiplicar. Grão a grão enche a 
galinha o papo!

Arranje um “Frasco das Gorjetas” 
Pessoal
 Tenha um frasco das gorjetas 
pessoal como alternativa ou um 
complemento à poupança de um 
euro. Eu tenho uma pequena gaveta 
no meu carro onde coloco todas 
as moedas soltas, em vez de andar 
com elas a tilintar no meu bolso. 
Em pouco tempo, pode poupar 
€50 só por guardar os trocos num 
lugar. Tente durante um mês, e 

ficará agradavelmente surpreendido 
e enriquecido! Crie esta nova regra 
financeira incontornável: não gaste 
moedas, ponto final.

Poupar Através das Prestações
 Está a pagar prestações mensais 
por um carro, uma máquina de lavar 
roupa ou um frigorífico? Quando já tiver 
esse artigo liquidado, continue e fazer 
o mesmo pagamento para a sua conta 
poupança. Imagine, por um momento, 
que pagava €350 pelo seu carro e que 
acabou de pagá-lo. Porque não poupa 
esses €350 por mês, em vez de deixar 
que esse dinheiro seja absorvido pelo 
seu estilo de vida? Lembre-se que antes 
não tinha esse dinheiro para gastar, por 
isso não mude nada… apenas o destino 
que lhe dá.

O Desafio das 52 Semanas 
 Aqui tem uma forma justa e indolor 
de poupar €1000 num ano. Pegue num 
calendário em branco, e escreva €1 na 
primeira segunda-feira de janeiro. (Nessa 
semana terá poupado €1.) Na segunda 
segunda-feira de janeiro, escreva €2 
como objetivo de poupança nessa 
semana. No fim de janeiro, terá poupado 
€10 (€1+€2+€3+€4=€10). Continue no 
mês seguinte, e escreva €5 na primeira 
segunda-feira de fevereiro. No fim 
do segundo mês, terá poupado €26 
(€5+€6+€7+€8=€26), sem contar com 
os €10 de janeiro. No fim do ano, terá 
poupado mais de €1000 – a quantia que 
toda a gente deve ter numa conta de 
emergência.7

Acredita que mais de um quarto dos adultos, 
com idades compreendidas entre os 50 e os 

64 anos, não está atualmente a poupar nada 
para os seus “anos dourados”?5

Faça “Pagamentos” para a sua 
Conta Poupança 
 Encare a sua conta poupança 
como outra despesa mensal — tal 
como a fatura regular do telefone 
ou da eletricidade. Já que se 
sente obrigado a pagar as suas 
contas (caso contrário perderá 
os serviços de que precisa), mais 
vale fazer da sua conta poupança 
outro pagamento obrigatório. Na 
realidade, faça esse pagamento 
em primeiro lugar, logo depois 
de ter separado o seu dízimo e 

Como começar a poupar …
ofertas. Não recorra à desculpa de 
que é pobre e mal pode pagar as 
suas despesas mensais! Comece 
por poupar €5 todos os meses – 
antes de pagar as outras contas! 
Torne esta conta a sua favorita e vá 
aumentando a sua poupança a cada 
mês.

Uma a Uma
Sempre que receber uma moeda 
de um euro, não a guarde na 
carteira. Em vez disso, guarde-a 
num recipiente intitulado “A Minha 

Nunca me pergunto a mim mesmo “Será que preciso mesmo disto?” quando 
tenho dinheiro desejoso de sair do meu bolso. Nunca uso dinheiro quando 

posso passar um cheque. Nunca uso cheques quando posso pagar com cartão 
de crédito. Nunca liquido a conta do cartão de crédito dentro do prazo, quando 
posso pagá-la durante um período mais alargado com juros elevados. Quando 

sinto o desejo de poupar, deito-me à espera que passe. 

F O N T E  D E S C O N H E C I D A
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