6 RAZÕES PARA NÃO FICAR POBRE
“Se pretende construir riqueza, necessariamente tem que aprender e começar a investir o
dinheiro”, explica o Educador Financeiro do Blog de Valor, André Bona

É necessário buscar maneiras de sair das dívidas, de fazer controle financeiro e juntar
dinheiro pensando já no futuro. Começar a investir o quanto antes é uma maneira de
concretizar estes itens, independentemente da situação financeira do determinado
momento. André Bona, Educador Financeiro do Blog de Valor, cita e explica cinco motivos
para se pensar em começar a investir agora mesmo.

1. Investir para vencer a inflação: É essencial que invista visando manter o
poder de compra e evite que seu dinheiro seja “devorado” pelo aumento da
inflação, ou seja, a inflação é uma inevitabilidade econômica, o dinheiro que se
fez ontem, vai valer menos amanhã, devido a inflação.
2. Poupar para aposentadoria: Este item está presente entre as diversas
preocupações dos brasileiros. Baseando-se na própria tolerância ao risco, o ideal
é começar este processo de investimento mais jovem, pois investimentos com
maiores riscos costumam trazer mais resultados.
3. Alcançar objetivos financeiros: O investimento pode ser um companheiro de
ajuda para alcançar objetivos financeiros, já que ao investir o dinheiro com

consistência o patrimônio tende a multiplicar.
4. Um novo empreendimento: Novos empreendedores precisam de apoio
financeiro e buscam investidores para selar esta parceria. Existem grandes
chances de fazer dinheiro nestes casos, principalmente pensando no futuro.
5. Obter retornos mais altos: Para aumentar o dinheiro, é preciso colocá-lo em
um local onde seja possível obter uma alta taxa de retorno, ou seja, quanto maior
a taxa de retorno resulta mais dinheiro.
6. Não investir é um risco: Investir também representa um risco, mas o fato e as
consequências de não fazê-lo podem ser ainda mais graves. Dessa maneira, não
se deve deixar o dinheiro ficar inativo, uma boa saída é pesquisar uma ampla
gama de investimentos e escolher aquele que corresponda aos valores e objetivos
financeiros de longo prazo.
Investir pode gerar muitas opções e grandes oportunidades. “A saída não é se apressar,
mas é importante ressaltar que quanto mais tempo deixar o dinheiro ocioso, menos
tempo terá para ver o dinheiro crescer e gerar riqueza”, finaliza o Educador Financeiro do
Blog de Valor.
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