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Ouvimos o 
Frank Sinatra 
cantar esta 
balada 
romântica: 
“Love and 
marriage, love 
and marriage 

go together like a horse and 
carriage, this I tell you, brother, you 
can't have one without the 
other” (Amor e casamento, amor e 
casamento andam juntos como um 
cavalo e uma carruagem, é o que eu 
te digo, irmão, não podes ter um 
sem o outro). Ao celebrarmos o 
amor durante este mês do romance, 
lembremo-nos de que o 
entendimento acerca das questões 
monetárias é fundamental na 
“carruagem” do casamento, pois 
esta é frequentemente a principal 
causa da disfunção matrimonial. 
Durante os próximos dois meses 
vamos identificar os diferentes tipos 
de personalidades financeiras com 
os seus pontos fortes e fracos. 

Paula Poupadinha 
 
As Paulas Poupadinhas são muito 
fáceis de reconhecer. São as 
milionárias que ainda conduzem um 
carro com vinte anos, a esposa que 
gasta pelo menos duas horas por 
semana a colecionar os cupões de 
desconto, o empregado que guarda 
o saco de papel pardo e o casal que 
sobrevive aos meses de inverno, 
vestindo camisolas de lã e casacos 
em vez de ligar o aquecimento. 

É possível estabelecer uma relação 
entre si e a Paula Poupadinha 
quando fica empolgado com a ideia 
de poupar alguns euros. Adorou o 
cruzeiro que fez às Bahamas, nas 
férias do ano anterior, mas comprar 
o bilhete, no último minuto, por 
metade do preço, 
fez o seu coração 
saltar de alegria. 
Elaborar um 
orçamento não é 
uma ação que o 
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de imóveis ou de enfrentar os 
desafios dos negócios. Para o 
Aristides Arriscado a emoção não 
vem dos resultados de um risco, mas 
do risco em si mesmo. O entusiasmo 
do Aristides surge das ideias e dos 
conceitos e gosta do sentido de 
aventura de um novo projeto ou de 
uma oportunidade de negócio. 
Confia mais na sua intuição do que 
num plano de negócio ou no 
conselho de um 
especialista. O Aristides 
Arriscado sabe o que quer 
e como tomar 
rapidamente decisões 
económicas. 
Se tem uma 
personalidade parecida 
com a do Aristides 
Arriscado, precisa de estar ciente de 
alguns “buracos negros”. Tenha 
cuidado com o facto de poder ser 
vulnerável aos esquemas dos 
vigaristas. Os jovens têm muito 
tempo para recuperar, mas não os 
reformados ou aqueles que estão 
perto da reforma. Perder uma 
grande parcela das suas poupanças 
vai seguramente ser devastador. A 

emoção de cada negócio e a 
ambição de ser rico pode ser 
financeiramente tóxico. Se é casada 
com um Aristides Arriscado que fica 
com os olhos vidrados quando vê 
uma nova oportunidade, saiba que o 
senso comum e o equilíbrio 
financeiro possivelmente já foram 
atirados pela janela. 

A impaciência é outro atributo dos 
Arriscados. Eles nunca 

compreendem como é 
que os outros não 
conseguem ver a 
oportunidade, o que os 
leva a pensar que os 
outros indivíduos não são 
tão espertos nem tão 
entendidos em assuntos 
monetários como eles 

são. Muitas vezes avançam sem 
terem em atenção os sentimentos, 
os medos e as preocupações dos 
seus cônjuges. 

No próximo mês vamos debruçar-
nos sobre outros tipos de 
personalidades financeiras e como 
estes colidem ou vivem 
pacificamente juntos.  
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“Valorize os seus relacionamentos, não os seus bens.”                             

-Anthony J. D’Angelo 
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atemorize, na medida em que, todos 
os meses, aprecia equilibrar as suas 
contas e sente grande satisfação em 
implementar um plano detalhado de 
despesas familiares. A Paula 
Poupadinha é também a melhor 
investigadora do mundo quer a fazer 
grandes compras, como um 
frigorífico, quer em pequenas 
compras, como uma espátula de 
cozinha. Considera que pagar juros 
de um empréstimo à habitação, de 
um cartão de crédito ou de um 
crédito para estudar é uma doença 
terrível, que deve ser evitada a 
qualquer custo. Para eliminar todo o 
tipo de dívidas, a Paula Poupadinha 
consegue viver com sopa e pão do 
dia anterior durante os doze meses 
seguintes, apenas para reduzir a 
zeros as suas dívidas. 

Um dos desafios da Paula 
Poupadinha é a sua tendência para 
pensar na vida apenas em termos de 
euros e cêntimos. Por vezes, 
despender dinheiro para se divertir, 
como, por exemplo, em férias, 
poderá parecer-lhe frívolo, mas 
desfrutar de um passeio e não 
ignorar os sentimentos e as 
necessidades das pessoas da sua 
vida são as suas recompensas. A 
Paula Poupadinha pode ser vista 
pelos outros como uma pessoa 
avarenta, sovina e agarrada, pois 

tem dificuldades em abrir os 
cordões à bolsa. Também aparenta 
ser mesquinha e crítica quando 
compara os seus hábitos de 
consumo com os dos outros.  
 

Gastão Gastador  
 
Como seria de esperar, o Gastão 
Gastador tem um relacionamento 
com o dinheiro que é exatamente o 

oposto da Paula 
Poupadinha. 
Todos gostam de 
estar perto do 
Gastão Gastador 
porque é 
generoso e 
espontâneo. 

Típico de um esbanjador, quando o 
assunto é compras, o Gastão 
Gastador não controla o valor total 
das suas aquisições, continua 
simplesmente a gastar. Não pondera 
na utilidade ou no custo das coisas 
que compra, pensando mais em 
como impressionar quem as vai 
receber. 

Muitos Gastões Gastadores não são 
ricos, pelo que não os encontramos 
forçosamente nos armazéns “El 
Corte Inglés”, mas nas lojas 
chinesas, enchendo os seus 
carrinhos com todos os artigos 
engraçados e ruidosos que possam 

encontrar. 

O Gastão Gastador vive o momento. 
Se os amigos decidem ter um fim-de
-semana na montanha, lá vai ele; se 
as crianças querem ir ao parque 
aquático, é negócio fechado. Se 
alguém tem alguma necessidade, é 
o primeiro a comprar o artigo em 
falta, mesmo que lhe convenha ou 
não pagar. Ao contrário da Paula 
Poupadinha, o que gasta para 
conseguir um bom negócio não tem 
importância, é a satisfação de 
comprar aquele artigo que 
realmente conta. 

Gasta por impulso, não elabora uma 
lista e nunca contabiliza o que pode 
gastar. Se a esposa lhe pede para ir 
à loja comprar três coisas, é 
provável que chegue a casa com um 
carro cheio de mercearias e justifica 
as suas compras afirmando que 
foram uma pechincha. Nunca 
procura o melhor negócio nem se 
dá ao trabalho de esperar pelas 
promoções da semana seguinte. 

Um dos maiores perigos do Gastão 
Gastador é o vício de fazer compras. 
Consegue instantaneamente rotular 
uma compra como uma 
necessidade, quando na realidade é 
apenas um mero desejo. Visto que o 
Gastão Gastador frequentemente se 
esquece ou não tem qualquer 

desejo de se manter fiel ao 
orçamento da Paula Poupadinha, 
esconde as compras ou mente sobre 
elas, acabando por quebrar a 
confiança financeira existente no 
relacionamento. 

Para conservar a confiança 
financeira, o Gastão Gastador 
necessita de dialogar com a sua 
esposa sobre todas as suas compras. 
O secretismo leva muitas vezes a 
esconder cartões de crédito ou 
empréstimos bancários, e esta é 
efetivamente uma grave infidelidade 
financeira. Não é pelo facto de não 
ser capaz de elaborar um orçamento 
surpreendente, mas não possui 
força de vontade suficiente para se 
cingir a ele. 
 

Aristides Arriscado 
 
O Aristides Arriscado enquadra-se 
na mesma categoria que o Donald 

Trump, Bill Gates e 
Steve Forbes. Pode não 
ser tão rico ou bem-
sucedido quanto eles, 
mas tal como estes 
três homens, ele sabe 
que a maneira mais 
rápida de fazer 
dinheiro é agarrar as 

oportunidades e correr os riscos dos 
investimentos, da compra e venda 
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“Se quer saber o que Deus pensa sobre o dinheiro, basta olhar para as pessoas a quem Ele o deu.” –Dorothy Parker 


