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DICAS

SITE
PlanodeNegóciosé
relançadonaweb
OnovoPortalPlanodeNegó-
cios,especializadoemem-
preendedorismoeplanosde
negócios,estásendorelançado
nawebepromete inovaçõesno
jeitodeacessarecompartilhar
conteúdo.Anovidade ficapor
contadedois recursos inéditos:
asseçõesComunidadeseVen-
daseuPeixe.NaseçãoComuni-
dades, inspiradananovaonda
dasredessociais,osusuários
podemrelacionar-se,disponibi-
lizararquivose trocar conteú-
dos.Acesse:http://www.plano-
denegocios.com.br.

NOTAS

DIVIDENDOS
Fimdeanoéépoca
debonificações
Comaproximidadedo fimdo
ano, chegatambémaépocade
algumascompanhias com
açõesnegociadasnaBolsade
ValoresdeSãoPaulodistribuir
partedo lucroacumuladoao
longode2010.Algumasoptam
pordistribuí-losemestralmen-
te,outras trimestralmenteou
aindamensalmente.Mas, inde-
pendentementedoperíododa
apuraçãodoresultado,o inves-
tidorpodeaproveitarparaad-
quirirospapéisqueprometem
pagarbonsdividendosnofim
doanoecomeçode2011.

COMBUSTÍVEL
Gasolinacompensa
maisqueetanol
Ospreçosdagasolinaseguem
maiscompetitivosdoqueosdo
etanolnamaioriadosEstados
brasileiros,deacordocomda-
dosdaANP(AgênciaNacional
dePetróleo,GásNaturaleBio-
combustíveis).Oetanolécom-
petitivonospostosdecombus-
tíveisdeapenasoitoEstados
brasileirosedoDistritoFede-
ral.Emdezesseisousodagaso-
linaémaisvantajoso.

CURSOGRATUITO
ConexãoBRvai falar
sobreações
Nodia6denovembro,sábado,
aConexãoBRpromovecurso
gratuitocomotema“Introdu-
çãoaoMercadodeAções”,das
9hàs12h.Na terça-feira,dia9,
apalestraésobreo tema“Co-
nheçaaAnáliseTécnicapara
Investir comSegurançaem
Ações”,das18h30às20h.Os
interessadospodemfazera ins-
criçãopelo telefone (12)
3209-3941,ounaruadas
Arraias,80, sala 11,noJardim
Aquarius,emSãoJosé.

AÇÕES
Bovespaprepara
lançamento
Lídermundialemcontratosde
opçõessobreações,aBovespa
preparaparaospróximosme-
seso lançamentodeumprogra-
madeformadordemercado
paraopçõesdeações.Pelose-
gundomêsconsecutivoeste
ano,abolsabrasileiraé líder
mundialemcontratosdeop-
çõessobreações, segundoda-
dosdaWFE(WorldFederation
Exchange),entidadequereúne
asprincipaisbolsasdomundo.

GENÉRICOS
Nafarmácia, semprequepossí-
velescolhamedicamentosge-
néricos–adiferençadepreços
entreesteseos tradicionaispo-
dematingirvaloresastronômi-
cos,eosprodutossão idênticos

SIMONESIQUEIRA

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Para garantir o futuro dos

filhos, ou ao menos parte

dele, muitos pais estão inves-

tindo uma fatia de seus salá-

rios nos planos de previdên-

cia privada, cadernetas de

poupança e até em ações.

A ideia, segundo educado-

res financeiros, pode render

boas quantias no futuro e

ajudar a garantir alguns pro-

jetos dos pequenos.

Os custos com a faculda-

de e a possibilidade de uma

vida financeira mais tranqui-

la levaram o especialista em

marketing na web, Pedro Mi-

zcci Majeau, a iniciar um pla-

no de previdência para as

filhas Melissa, de 3 anos, e

Isabela, de 10.

“O objetivo é pagar a facul-

dade delas e iniciar um negó-

cio próprio. Também quero

queelas escolham um empre-

go que as agrade, com calma,

sem ter que aceitar qualquer

um depois de formadas por

pressão financeira.”

Segundo ele, a família es-

tá unida no caminho certo

“por causa do atual rendi-

mento da previdência, pelos

depósitos mensais que esta-

mos fazendo e pela idade

delas”.

Compromisso. Aprender a

lidar com um dinheiro que “a

pessoanão vê”pode ser com-

plicadoe exige empenho, aci-

ma de tudo. Para o professor

de educação financeira da

Bovespa, José Alberto Netto

Filho, o importante é não

abandonar o plano, mesmo

que haja dificuldades.

“Quando se planeja algo

para o futuro, é necessário

visar o alvo lá na frente. Vai

ter momentos em que a pes-

soa não vai poder guardar o

dinheiro, mas os planos só

fracassam quando não são

levados adiante”, afirmou.

Ainda de acordo com o

professor, investir em ações

também pode ser uma alter-

nativa, já que os papéis ren-

dem mais que a poupança.

“O princípio de poupança

vale sempre, independente da

idade, mas muitas famílias tam-

bém estão comprando ações

para os filhos, já que elas pro-

porcionam um retorno maior e

a médio e longo prazo”, disse.

Aumentar as reservas finan-

ceiras da família também exi-

ge cuidados como o preparo

de quem irá lidar com os rendi-

mentos no futuro.

“Se os pais não estabelece-

rem as prioridades para o di-

nheiro desde cedo, eles vão

pagar pelas escolhas erradas

do filho”, disse Netto.

O educador financeiro Ro-

gério Nakata recomenda que

os pais busquem conhecimen-

to antes de investir, principal-

mente para evitar as taxas

mais altas. “Procurar auxílio

pode ajudar a economizar para

enriquecer ainda mais a pou-

pança dessa criança no futuro,

que nem sempre é tão distante

como imaginamos”, disse. l

kAbraumacontacorrenteou

poupançaparaeleconjunta

comvocê.Depositeasmesa-

das,eele faráocontroledo

saldo, receberáosextratos,

veráacontapela internet,

seráresponsávelpor tudo

kDêaeleumcartãoparaque

possa fazeros saquesecobrir

seusprópriosgastos

kNãodeixedeauxiliá-loa in-

vestiraseconomiasque fizer

kSejadisciplinadotambém.

Nãodêdinheiro ‘por fora’ e

sejaoexemplo, afinal, istoéo

quemaiscontanaeducação

dos filhos:oexemplo

kNãocedaquandoelevier

lhepedirdinheiro.Nomáxi-

mo,empreste, edepoisexijao

pagamento

Poupeno
combustível

Veja algumas dicas de como

você pode economizar an-

tes, durante e depois de abas-

tecer o seu carro.

COMPAREPREÇOS
Opreçodocombustível hoje
poderánãoseromesmo
amanhãe talvezopostode
abastecimentoao ladodoseu
escritórioofereçapreçosmais
baratosdoqueaquelepertode
casa.Pesquisesempre

CHEIO,PORFAVOR
Paredeabastecer assimque
tera indicaçãodequeo tanque
estácheio –-nãovaleapena
tentar colocarmaisumasgotas
se já foi avisadoqueestá cheio!
Essasgotasvãoacabar saindo
por foraevocêaspagou

CONDUZADEVAGAR
Aconduçãoemalta velocidade
tambémfazcomqueo
combustíveldesapareça fácil,
ouseja, vocêvolta logoa
abastecer!Alémdesermelhor
paraanaturezaeparaoseu
níveldeestresse, conduzir
devagarvaipermitir quevocê
abramenosvezesacarteira

CARROPARATODAOBRA
Antesde sairpara irao
supermercado,porexemplo,
penseemtodososoutros
locaisaosquaispossivelmente
teráque sedeslocarmais tarde
ounospróximosdias. Faça
tudodeumasóvez

MANUTENÇÃOEMDIA
Umcarroemperfeita “saúde”,
éumcarroque sempre
apresentaperformancemais
eficazecomconsumos
normais.Verifique
periodicamenteapressãodos
pneus,oóleo, filtrosdear,
alinhamentodadireção, etc

ARCONDICIONADO
Quandoocalor aperta, claro
quecaibemfecharosvidrosdo
carroe ligaroarcondicionado,
masuseobomsensoedeixe-o
porapenas cincominutospara
refrescarumpouco.Oobjetivo
époupargasolina, nãogastá-la

SEMPREDESLIGADO
Compensasempredesligaro
carroenquantoesperapor
alguém,nas filasde trânsitoe
aténumsemáforodemorado
ounumapassagemdenível. É
umhábitoeconômico

ESTACIONEÀPRIMEIRA
Chegadoaodestino, estacione
noprimeiro lugarqueachar.
Issoevita ficardandovoltinhas
egastandocombustível

Fonte: saberpoupar.comPedro Mizcci Majeau com a mulher, Janete, e as filhas, Melissa e Isabela, em São José; ali, todos investem em economia para o futuro

“Poupar é sempre
importanteparaqualquer
pessoa,maso casal deve ir
orientandoo filho sobreo
usododinheiro no futuro”

JOSÉALBERTONETTOFILHO

PROF.DEEDUCAÇÃOFINANCEIRA

ECONOMIADOMÉSTICA INVESTIMENTOS AUXILIAMNO FUTURO

Paispoupamdesdecedo
paraosprojetosdos filhos

ENSINESEUSFILHOS

“Depois de vencermos
temporais emnossas vidas
financeiras, percebemosa
importânciade sermos
previdentesparanós e
paranossos filhos. Pela
idadedeles, possodizer
que estamos no caminho”
PEDROMIZCCIMAJEAU

ESPECIALISTAEMMARKETING

115
milreais
éoquantopoderender
R$200 investidospormês
ao longode 18anos,no
PlanodePrevidência

AARONKAWAI

ASEMANA
terçakseubolso

quartak sua saúde

quintaksua carreira

sextakseu clique

sábadoksuas compras

domingoksua casa

Casaisbuscamnapoupança, planosdeprevidênciaouemações, umavida financeiramais tranquila

PREVIDÊNCIA
Muitospais jáestão
começandoapoupar
paraos filhos recém-
nascidos; economistas
aprovama ideia


