FINANÇAS - QUAL A IMPORTÂNCIA DE TER UMA RESERVA DE
EMERGÊNCIA?
“Para não ficar dependendo de empréstimos bancários, de familiares ou pessoas alheias o ideal
é que você monte uma reserva de emergência”, explica o Educador Financeiro do Blog de Valor

Todos podem estar sujeitos a imprevistos, pois nunca se sabe a hora que será necessário um
dinheiro extra. Para não ficar dependente de terceiros, como empréstimos bancários ou amigos
que emprestem dinheiro, o ideal é ter uma reserva de emergência, sendo essa a melhor
solução ao se deparar com algum imprevisto, além de ser uma boa alternativa para
construção de um patrimônio financeiro.
“A reserva de emergência tem características de longo prazo. Essa reserva precisa ser
entendida como uma ajuda para as necessidades que não estavam previstas. O certo é que
esse estoque nunca deixe de existir e que ele componha uma parte também da reserva de
aposentadoria, pois é o total do montante que se está acumulando”, explica André Bona,
Educador Financeiro do Blog de Valor. O esperado e aconselhável é que a reserva emergencial
seja capaz de cobrir e manter o padrão de vida por aproximadamente seis meses ou até
que ofereça uma tranquilidade por cerca de um ano. A construção de uma reserva de
emergência é a melhor maneira de se preparar para imprevistos, ao mesmo tempo que
garante proteção. Quanto maior o estoque financeiro, maior será a calmaria e menor as
chances de recorrer a outras pessoas ao se deparar com imprevistos.
Para investir esse dinheiro guardado o Educador Financeiro indica investimentos com
menores riscos e uma maior liquidez. “Permitir que tenha mais facilidade e velocidade de
resgate do dinheiro investido é um diferencial. O mais importante é ter uma carteira

diversificada, onde se possa contar com diferentes formas de aplicações para necessidades
distintas”, finaliza Bona.
16/08/2018
Advertência: As informações econômico financeiras apresentadas no Acionista.com.br são extraídas de fontes de
domínio público, consideradas confiáveis. Entretanto, estas informações estão sujeitas a imprecisões e erros pelos quais
não nos responsabilizamos. As opiniões de analistas, assim como os dados e informações de empresas aqui publicadas
são de responsabilidade única de seus autores e suas fontes. O objetivo deste portal é suprir o mercado e seus clientes
de dados e informações bem como conteúdos sobre mercado financeiro, acionário e de empresas. As decisões sobre
investimentos são pessoais, não podendo ser imputado ao acionista.com.br nenhuma responsabilização por prejuízos
que eventualmente investidores ou internautas, venham a sofrer. O Acionista.com.br procura identificar e divulgar
endereços na Internet voltados ao mercado de informação, visando manter informado seus usuários mais exigentes
com uma seleção criteriosa de endereços eletrônicos. Essa divulgação é de forma única, e os domínios divulgados são
direcionados a todos os internautas por serem de domínio público. Contudo, enfatizamos que não oferecemos nenhuma
garantia a sua integralidade e exatidão, não gerando, portanto, qualquer feito legal.

