Racional sim, sovina não
Por Fernando Torres | Valor

SÃO PAULO - Há inúmeras maneiras de perder dinheiro, e a maioria de nós é especialista em todas elas. Para citar três exemplos, você pode investir mal
seus recursos, tomar empréstimo de forma errada ou gastar com coisas que não usa. Assim, não é preciso abrir mão de jantares, viagens ou mesmo do
cafezinho diário para economizar. Confira como parar de jogar dinheiro fora e começar a fazer a reserva que sustentará você na aposentadoria:
• Deixe a preguiça de lado e pesquise o menor custo efetivo total (CET) antes de entrar num financiamento imobiliário, por exemplo. O CET inclui a taxa de
juros do contrato e todos os outros custos embutidos na prestação. Uma diferença de 1 ponto percentual nessa taxa, de 11% para 10% ao ano, pode
representar uma economia de R$ 73 mil em 30 anos em um empréstimo de R$ 300 mil. Aparentemente, paga o custo de atravessar a rua e checar a taxa do
banco concorrente.
• Invista também um pouco de seu tempo para buscar aplicações mais rentáveis que a poupança e mais baratas que os fundos de investimento oferecidos
pelos bancos de varejo. Para uma aplicação de R$ 100 mil, um ganho mensal 0,06 ponto percentual maior pode lhe render R$ 104 mil a mais em 30 anos.
Considerando a Selic atual, quem ficar na poupança acumula R$ 440 mil nominais, enquanto a aplicação alternativa, que pode ser obtida no Tesouro Direto
de forma conservadora, geraria R$ 546 mil.
• Do lado dos gastos, não pague a academia se você não usa. Cancele a assinatura do telefone fixo se ninguém sabe o número. Faça as contas para saber se
vale a pena manter todos os carros que possui na garagem – andar de táxi pode ser mais barato e permite falar ao telefone ou ler. Escolha bem as roupas que
você compra para não deixá-las no fundo da gaveta sem nunca usá-las. Renove periodicamente seu contrato de TV a cabo e banda larga em busca de
descontos. E faça seu corretor de seguros encontrar as melhores condições para você em cada renovação de apólice do carro.
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