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Atitude

A prática de poupar afasta o mau hábito
de gastar mais do que se ganha.”
Marcela Kawauti

zzPoupança

Brasileiro não
guarda dinheiro
Rendimento baixo, não ter qualquer fonte de renda
e imprevistos estão entre as justificativas

Momento econômico limitou a renda das famílias, tornando a poupança de recursos ainda mais difícil, mas nem tudo deve ser atribuído à crise, de acordo com a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti

FLÁVIA ALBUQUERQUE

A

penas dois em cada dez consumidores brasileiros (21%) guardaram dinheiro em dezembro
do ano passado e 71% não conseguiram poupar nada. Segundo dados do
Indicador de Reserva Financeira do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL), entre os
brasileiros que não pouparam qualquer
centavo, 40% justificaram o fato pela
renda muito baixa, 17% por não terem
qualquer fonte de renda, 16% por terem sido surpreendidos por algum imprevisto e 13% por não terem controle
dos gastos e disciplina para guardar
dinheiro.
Os dados mostram ainda que 34%

dos entrevistados afirmaram ter o hábito
de poupar. Destes, 12% estipulam o valor a ser poupado e 22% guardam o que
sobra do orçamento. Pouco mais da metade (51%) das pessoas ouvidas disse
que não tem hábito de poupar, nem tem
reserva financeira. Além desses, 7%
disseram que não poupam, mas já têm
uma quantia reservada. O indicador ainda revela que metade dos brasileiros que
dispõem de reserva financeira (49%)
teve de sacar, em dezembro, parte dos
recursos guardados. Os principais motivos foram imprevistos (14%), alguma
compra (13%) e pagamento de dívidas
(11%).Para a economista-chefe do SPC
Brasil, Marcela Kawauti, o momento
econômico limitou a renda das famílias,
tornando a poupança de recursos ainda mais difícil, mas nem tudo deve ser

atribuído à crise. “O alto desemprego
e a queda da renda de fato pesam, mas
também há negligência com as próprias
finanças. Um controle adequado do orçamento pode fazer a diferença entre ter
e não ter dinheiro sobrando no fim do
mês”, afirmou Marcela.
Segundo Marcela, a questão da
renda baixa de fato pesa, mas é preciso fazer esforço para poupar, mesmo que pouco por mês. “O hábito de
poupar afasta o mau hábito de gastar
mais do que se ganha, e assim, aos
poucos, o consumidor cria uma reserva de emergência. É necessário
fazer uma avaliação do orçamento,
identificando o que pode ser cortado.
Muito provavelmente, para montar
uma reserva financeira, o consumidor terá de abrir mão de algo”.
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Caderneta de poupança
figura como preferida
Segundo o Indicador Mensal de Reserva
Financeira, a caderneta de poupança é o destino mais frequente do dinheiro guardado. Em
segundo lugar, aparecem as pessoas que deixam o dinheiro guardado em casa. Completam
o ranking os fundos de investimento, a previdência privada, os certificados de depósito
bancário (CDBs), o Tesouro Direto e o dólar.
O principal motivo alegado pelos que
deixam dinheiro guardado em casa é a liquidez, com 41% de menções, ou seja, a
facilidade para dispor desse dinheiro quando precisam usá-lo em momentos de necessidade. Também se destacam a sensação de
segurança (20%), o fato de serem pequenas
quantias (20%) e até mesmo o receio de um
confisco da poupança (16%), “algo que objetivamente pode ser descartado”, afirmam o
SPC Brasil e a CNDL.
Para o educador financeiro José Vignoli,
se a preocupação do consumidor for a liquidez, o dinheiro pode ser depositado em uma
conta poupança, que gera rendimentos e de
onde pode ser sacado com facilidade. “Dessa
forma, o dinheiro não fica parado e não deixa
o consumidor vulnerável, uma vez que os recursos guardados na própria casa podem ser
roubados ou perdidos.” Vignoli destaca que,
além disso, os recursos ficam segurados pelo
Fundo Garantidor de Crédito, o que dá tranquilidade ao poupador.

Reprodução

Vignoli: poupança é alternativa
para quem quer liquidez

FUTURO
MELHOR
O levantamento mostrou
também quer o principal
objetivo de 37% dos
brasileiros que poupam é
reservar uma parte do salário
para lidar com uma eventual
doença ou outros problemas
do dia a dia. O desejo de
garantir um futuro melhor
para a família é o motivo
de 24%. Em seguida, vem
a vontade de viajar (22%)
e o desejo de fazer uma
reserva para o caso de ficar
desempregado (21%). Em
média, o valor poupado em
dezembro foi de R$ 571,91.
Entre os entrevistados que
costumam economizar, 57%
colocaram o dinheiro na
poupança. Em seguida, vêm
aqueles que costumam guardar o
dinheiro em casa (27%) e os 17%
que deixam na conta corrente.
Outras opções mais rentáveis
de investimentos, porém menos
citadas pelos poupadores, são
os fundos de investimento (9%),
previdência privada (8%), Tesouro
Direto (7%), certificados de
depósito bancário CDBs (5%) e
ações (5%).
Marcela Kawauti destacou que
as escolhas revelam um perfil
conservador e pouco atento
à rentabilidade. Ela alertou
para a facilidade de transferir
o dinheiro da conta corrente
para a poupança. “Assim, o
consumidor consegue uma
rentabilidade que, apesar
de pequena, é maior do que
zero. A poupança serve a
alguns propósitos por ser
uma opção com alta liquidez,
mas, principalmente para
aqueles que têm objetivos de
longo prazo, hoje há muitas
informações disponíveis sobre
modalidades de investimento
com rendimento maior, sem
grandes riscos”.

