
Em nosso último texto, falamos sobre quais poderiam ser as atitudes
decisivas para termos um 2022 feliz financeiramente. Não leu? Clica aqui!    
 https://www.soberj.org.br/assets/content/download/dicadejaneiro.pdf
 
Este é um conceito relativamente simples de compreender, mas que exige
disciplina e perseverança. Consiste em, na data do recebimento do seu
provento, destinar um percentual dele para investimento, antes de pagar
suas contas correntes e futuras despesas ao longo do mês.

Primeiro, você precisa definir qual é o seu objetivo em fazer investimento.
Sim, tem que ter um propósito, uma motivação. Dizemos isso, pois, o ser
humano tem certa dificuldade em lidar com o que chamamos de troca
intertemporal. Entender que as escolhas e renúncias feitas no presente irão
refletir no futuro de maneira positiva ou negativa. 

Nós já dissemos que nosso cérebro se divide entre dois sistemas definidos
entre a razão e a emoção. A emoção está no nosso cotidiano nos trazendo
ansiedade para as coisas do agora, de maneira imediatista. Já a razão faz com
que sejamos mais centrados e ponderados em nossas escolhas.

É realmente bem difícil administrar aquela vontade imediata por pequenos
prazeres. Sempre pensando no “eu mereço”. Claro que merece, inclusive no
hoje e, principalmente, no amanhã, quando não terá mais tanta vitalidade e,
naturalmente, dependerá de mais recursos para ter uma longevidade mais
serena e em paz. 

Por conta destas questões, é tão importante ter bem claro quais são seus
desejos futuros. 
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Fazer uma lista de desejos financeiros deixará de maneira mais clara e
objetiva o que você quer. Então, você define o prazo para a concretização,
além do quanto precisa ter de recursos para este sonho. 

Ok, na teoria é isso, mas e no dia a dia?
Como fica pôr em prática? 

1 - Entender que o seu dia de “Pagar-se Primeiro” é o dia 25 de cada
mês;

2 - Verificar se você tem condições de separar, já a partir deste mês,
o equivalente a um percentual do seu provento para investir na
realização de seus sonhos ou de seu futuro; 

3 - Como sugestão, e se não estiver superendividado, inicie
reservando para o “Pagar-se Primeiro” com 5% do seu salário mensal. 

4 - Lembramos que cada um sabe o percentual mínimo que pode
comprometer-se com o futuro. 

5 - Cada pessoa precisará encontrar o percentual mais adequado à
sua realidade e que leve ao ponto de equilíbrio ideal para a sua
saúde financeira e de sua família. 

E, se precisar de ajuda, conte com a nossa expertise. 


