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Faça bom uso do 13º e valorize seu dinheiro
Saiba o que fazer com esse presentão de Natal para que os seus
benefícios perdurem para além das festas de final de ano
Por Flávia Gianini

O mês de dezembro mal começou, mas isso não import a. Tem gent e que espera pelo 13º salário o ano
int eiro. Ele é um verdadeiro present e de Nat al para quem nem t em mais idade para acredit ar em Papai
Noel. Mas para funcionar realment e como benefício, o 13º deve ser usado com planejament o.

Segundo o Depart ament o Int ersindical de Est at íst ica e Est udos Socioeconômicos (Dieese), o 13º salário
corresponde a cerca de 2,7%do Produt o Int erno Brut o (PIB) do País. São cerca de R$ 102 bilhões que
podem ajudar a moviment ar a economia at é o fim do ano, com aproximadament e 68,2 milhões de
brasileiros beneficiados.

Mas usar esse dinheiro com parcimônia não é fácil. O comércio cont a com o benefício para inflar as vendas
de fim de ano e o apelo ao consumo é fort íssimo. "Não caia na ilusão de que sua renda aument ou,
encerrando o período com mais dívidas do que t inha ant es de receber o 13º", alert a o educador financeiro
Álvaro Modernell.

Para os especialist as exist em quat ro frent es a serem at acadas com os recursos do 13º salário: pagament o
de dívidas, gast os ext ras, poupança e compras e lazer. Eles são unânimes em afirmar que saldar dívidas
deve ser o primeiro it em na list a de prioridades. O que varia é o que pagar primeiro.

> Saiba o que priorizar na hora de pagar as dívidas
(ht t p:/ / www.ist oedinheiro.com.br/ not icias/ 35886_AS+PRINCIPAIS+CAUSAS+DO+ENDIVIDAMENTO+E+AS+FORMAS+DE+RESOLVELO)

"Se livrar dos juros do cart ão de crédit o e do cheque especial é import ant íssimo. Mas se a pessoa t iver
diversas dívidas, o ideal é começar pelas menores, ou as que oferecem os maiores descont os", explica
Modernell.

Começar pelo cart ão ou pelo cheque especial é sempre uma boa ideia, pois os juros cobrados são os
maiores. No cart ão, ele chega a 230%ao ano. No cheque especial, o j uro alcança de 130%a 140%. Na
sequência, vem o financiament o bancário, com juros médios de 9%.

Se não dá para quit ar uma dívida grande, renegociar o valor com dinheiro no bolso é bom porque pode
deixar as condições de pagament os mais vant aj osas. No caso de um financiament o de aut omóvel, por
exemplo, é mais int eligent e usar o recurso ext ra para abat er parcelas, mesmo que as prest ações do carro
caibam no seu orçament o. A decisão diminui os j uros cobrados e t ambém o valor t ot al pago pelo bem ao
fim do prazo do emprést imo.

Contas em dia

Com os débit os quit ados, o rest ant e do dinheiro deve ser balanceado ent re as t rês opções rest ant es:
gast os ext ras, poupança e compras e lazer. A dica principal é fugir de dívidas novas. "O erro mais comum é
usar o 13º de ent rada para compras vult osas e t erminar o período com mais parcelas para pagar ao longo do
ano, afirma Modernell.

Como mal o t rabalhador digeriu a ceia de fim de ano já é hora de se desdobrar para arcar com gast os
ext ras, como IPVA, seguro do carro, ou mat rícula da escola das crianças, vale guardar part e dos recursos e
assim evit ar novos endividament os. "Planejament o e reserva são os segredos para mant er a vida
financeira saudável", explica o consult or financeiro e fundador do sit e, Quero ficar rico, Rafael Seabra.
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Se, no ent ant o, dívidas e gast os ext ras não assust am, o 13º salário pode se most rar uma ót ima
oport unidade para começar um invest iment o. Se esse dinheiro for o pont apé inicial para uma reserva
financeira, especialist as recomendam a poupança. Mas a part ir de R$ 5 mil j á é aconselhável ut ilizar o
recurso para aplicação, por exemplo, em um fundo de invest iment o que apresent e a possibilidade de
rendiment os acima da poupança.

Há ainda a opção de invest ir em t ít ulos do governo por meio do Tesouro Diret o, escolhendo aplicações de
prazo mais longo, como seis, set e ou oit o anos. "Se o assalariado quiser arriscar um pouco mais para
ganhar melhor pode aplicar em um fundo de ações, ou comprar ações de uma empresa de sua
preferência", diz Claudia Kodja, da Kodja Invest iment os.

Vale t ambém economizar nos present es de Nat al. Que t al um it em colet ivo para t oda a família?Pode ser
um elet roelet rônico de uso comum, como um vídeo game ou um home t heat er, ou mesmo uma viagem ou
passeio.

Com cont as em dia, gast os fut uros provisionados e invest iment os sob cont role é hora de relaxar e curt ir.
'Diet a muit o aust era não perdura. Por isso, quem mant eve disciplina durant e o ano int eiro, pode gast ar
como bem ent ender seu dinheiro, com prazer e sem nenhuma culpa. Assim fica mais fácil mant er o
cont role nos próximos meses', conclui Modernell. O import ant e é saber que dá para unir o út il ao agradável
e t er, além de um bom Nat al, um ano novo em paz com seu banco e suas cont as, sem descuidar do lazer.

Leia mais:

> Dez dicas para fazer render seu 13º salário
(ht t p:/ / www.ist oedinheiro.com.br/ not icias/ 42638_DEZ+DICAS+PARA+FAZER+RENDER+SEU+13)
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