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Vivemos em um tempo em que as pessoas estão gastando muito
mais do que ganham. É o tempo em que se dá mais importância
nos gastos, porque a sociedade está insinuando de forma subtil
que “quem paga mais é o tal, é o cara e o melhor”.

INTRODUÇÃO

Seguindo este adágio inconscientemente, as pessoas tornaram-se
escravas de suas emoções e contraíram o mal conhecido por
“compulsão por compras”, onde a emoção é o centro de suas
decisões ao verem algo a venda, e muitos dos que têm este
problema, arrependem-se depois de esbanjarem seu capital.

No final acabam se endividando, porque deram mais atenção ao
desejo e não realmente às necessidades.
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O poder dos médias nas publicidades faz com que as pessoas
acreditem em "princípios", que na realidade não são princípios,
pois, insinua-se que só se pode resolver os problemas financeiros
se conseguir muito dinheiro.

Há até os que apostam na esperança de ser ganhador de um
prémio na loteria para conseguir equilibrar as finanças.

CUIDADO COM OS MÉDIAS
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Se você faz parte desse grupo, saiba que o equilíbrio
financeiro não depende da quantia de dinheiro que você

possui (e muito menos da sorte), mas sim de administrar o
seu dinheiro com sabedoria.

Você já procurou por exemplo, analisar e controlar seus
rendimentos e as suas despesas? 

Se a resposta para esta simples pergunta for
negativa, você tem que começar o quanto antes a manter

o controlo das suas finanças. Por meio da análise e
controlo dos seus rendimentos e despesas, você estará

fazendo orçamento.
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UM ORÇAMENTO GERAL PESSOAL É
IMPRESCINDÍVEL
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O que é então um OGP? 

Antes, é necessário entendermos o que é um orçamento.

Em linhas simples, orçamento é o processo pelo qual se anota as
receitas que se arrecadam durante um determinado tempo
(semana, meses ou ano), destinadas a despesas bem planificadas
previamente, evitando assim gastos desnecessários que não
constam no plano, ou seja, orçamento é planificação dos
gastos em função das receitas que se arrecadou.
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Portanto, nosso desejo é que seus gastos sejam
resultados de uma boa planificação prévia, e não adianta fazer os
planos na hora que estiver no mercado ou quando receber suas

receitas, tem de ser sempre feito antecipadamente, para não levar
algo que não consta na lista das suas prioridade, ainda que seja

necessário.
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É importante lembrar que existem situações imprevistas e que
por este motivo não constam no seu plano de despesas, pois na
qualidade de humanos, não podemos prever situações como
doenças, catástrofes e desastres naturais, entretanto, deve-se ter
um plano extra fora do orçamento que visa a dar respostas a
situações críticas não previstas. Este Plano Extra é chamado de
Fundo de Maneio.

TENHA UM FUNDO DE MANEIO PARA
SITUAÇÕES IMPREVISTAS

O FUNDO DE MANEIO é aonde anotarás e pouparás o seu
capital para situações de emergências não previstas.
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O Poupa Invest, como um gerenciador de finanças de empresas e
pessoas singulares, propõe o OGP (Orçamento Geral

Pessoal), como um escape para que haja melhor controle de seu
capital financeiro.
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Segundo Victor Leitão, Orçamento Geral Pessoal é um
instrumento de planeamento financeiro feito com o
objectivo de prever gastos e organizar as finanças para que
estejam em equilíbrio, ou seja, adequar suas despesas às
suas receitas [pessoais].

O orçamento é um instrumento utilizado por governos do
mundo dada à sua importância e valor. Em Angola é
chamado de Orçamento Geral do Estado, como um
planeamento que prevê as despesas do Estado Angolano,
durante um ano. Se os governos de todo o mundo têm um
plano de orçamento anual, então, por que não ter um
pessoal, bem adaptado às suas entradas e saídas mensais?
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Apesar de sua importância, muitas são as pessoas e
famílias que não possuem um orçamento, se você é

uma dessas pessoas, então, nós encorajamos a si e a
sua família a optar tal prática.
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Orçamento Geral Pessoal é uma importante ferramenta
que lhe permite conhecer, administrar e equilibrar suas
receitas e despesas e, com isso, poder planear e alcançar
seus sonhos. Ajuda a não se dar o luxo de fazer gastos
sem que antes tenham sido planeados.

POR QUE É NECESSÁRIO TER UM OGP?
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É necessário que se viva com propósito. A implementação de um
OGP, lhe permite ter um propósito com o dinheiro poupado. 

É imprescindível que se tenha uma perspectiva de realização de
um projecto seu, e estabelecer metas claras e objectivas. Com a
implementação do OGP, você pode ter a iniciativa de fazer
poupança para aquisição de algo de valor para si, como o fazer
investimento, comprar uma casa, um carro ou qualquer coisa
que se adeque à sua realidade.
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ENTÃO, CONHEÇA 8 PASSOS PARA
ELABORAR O SEU ORÇAMENTO GERAL

PESSOAL OU FAMILIAR
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Inicie a partir do registo de tudo que você (ou sua família)
ganha e o que gasta durante um período.

Planeamento – Planeie todos os seus gastos periódicos (da
semana, do mês e /ou do ano) em função do rendimento
recebido de qualquer meio, seja as suas rendas fixas, como
também promoções e dinheiro ganho por um negócio.

       

1 - FAÇA UM ORÇAMENTO PESSOAL (OU FAMILIAR)
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Grande parte das pessoas cometem o erro de elaborar seu
orçamento começando pelas despesas (gastos), quando o
ponto de partida deveria ser as receitas (ganhos).

Você deve gastar menos do que ganha, certo?

Sendo assim, pode-se dizer que são os rendimentos (tudo
quanto você ganha), que definem o seu poder de consumo. Logo,
seus gastos deverão se adaptar a essa realidade. Na lista dos
rendimentos, você deve incluir o seu salário, rendimento (renda
de móveis e imóveis), ou qualquer negócio que você faça e rende
dinheiro.

2 -  CALCULE TODOS OS SEUS RENDIMENTOS
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É necessário anotar, de preferência diariamente, para evitar
esquecimentos, todas as receitas (rendimentos) e despesas
(gastos).

 Para isso, aqui vão algumas sugestões:

3 - FAÇA REGISTO
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Anote todos os gastos - Pode ser em uma caderneta, em uma
agenda, no seu telefone, no computador etc. Também é importante
reflectir muito bem sobre os gastos semi-variáveis (alimentação,
conta de luz, água, telefone etc.) e despesas variáveis (roupas
calçados, presentes, viagens, cinema, tarifa bancária etc.).

        

Procure analisar muito bem os gastos “invisíveis”, ou
seja as pequenas despesas do dia-a-dia que levam o seu
dinheiro sem que você perceba; 

Confira os extractos bancários e todas as facturas; 
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Primeiramente, você deve relacionar as despesas fixas, ou seja,
aquelas que não costumam variar. Nessa categoria se enquadram
arrendamentos (rendas de móveis e imóveis), salários de empregados.
domésticos (caso for uma identidade patronal), prestação do carro
etc. 

O matabicho antes do trabalho, o lanche da escola do seu filho, as
revistas que você compra e pouco lê e tudo que você compra e você
não usa.

4 - ANALISE DETALHADAMENTE SEUS GASTOS

''Então, aqui é o momento de alistar todas as suas despesas''
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5 - CONFRONTAR OS VALORES ORÇADOS E REAIS

Depois de ter criado seu orçamento, é necessário guardar os
dados de sua renda em despesas reais. Essas informações o
ajudam a entender quaisquer diferenças entre o valor que você
estimou (orçamento) e o que você recebeu/gastou realmente no
mês ou período.

Pode-se dizer que essa é a hora da verdade! Ao comparar o
quanto você recebe com aquilo que gasta, você saberá qual a sua
real situação financeira e o que poderá fazer para melhorá-la.
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Caso esteja gastando mais ou igual ao que ganha, vale a pena
refletir sobre a qualidade destes gastos. Se o seu orçamento está
equilibrado, mas você ainda não consegue poupar, procure cortar
gastos, de forma a guardar e investir ao menos 10% daquilo que
recebe.
Ex: se ganha 150.000kz, poupe 15.000kz.

6 – ACOMPANHAR O ORÇAMENTO, CORTAR GASTOS E
DEFINIR METAS

22



No caso de você estar gastando mais do que recebe, não há
alternativa, a não ser cortar gastos. 

Converse com sua a família, porque todos devem estar envolvidos
nesse esforço.

Mesmo que seja o responsável financeiro pela família, você não
é o único a gastar, de forma que todos devem estar envolvidos
neste objectivo.

Se você se encontra em uma óptima situação financeira, devido
já a  possuir alguma noção de educação financeira e conseguir
poupar parte de seu dinheiro, o próximo passo é buscar investir,
para melhorar ainda mais sua renda.
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      7 - USAR A PLATAFORMA DO POUPA INVEST

Para realizar tudo que foi proposto nos pontos anteriores, duma forma
prática e moderna, com acesso a visualizações gráficas, apoio técnico
especializado e demais ferramentas de análises, o encorajamos a se
cadastrar em nosso site e controlar suas entradas e saídas através do Folha
de Poupança.
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8 - AGRUPAMENTO

você perceberá que,
com o tempo, as anotações serão
muitas. Então, para que você as
entenda melhor,
agrupe-as conforme alguma
característica similar.

Por exemplo: despesas relacionadas à alimentação, agrupe-as em
uma categoria, habitação, transporte, lazer etc. Você pode utilizar
outras formas de agrupamento que sejam mais adequadas à sua
realidade.

Mais uma vez aqui, o sistema de gestão financeira do Poupa
Invest é de extrema importância já que lhe permite agrupar
ilimitadas carteiras ou grupo de receitas e despesas.
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O balanço de seu orçamento foi superavitário, neutro ou
deficitário? Ou seja, você gastou menos,
o mesmo ou mais do que recebeu?

• Quais são seus sonhos e suas metas financeiras? Precisam de
curto, médio ou longo prazo? São compatíveis com o seu
orçamento? Tem separado recursos financeiros para realizá-los?

• É possível reduzir gastos desnecessários? Observe os pequenos
gastos, pois a soma de muitos “poucos” pode ser bem relevante.

• É possível aumentar as receitas?

9 - AVALIAÇÃO

Nesta etapa, você vai avaliar como suas finanças se comportaram
ao longo do mês e irá agir, correctiva e preventivamente, para
que seu salário e sua renda proporcionem o máximo de
benefícios, conforto e qualidade de vida para você. Avaliar
significa reflectir. Portanto, sugerimos as seguintes reflexões:
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Estas regras lhe ajudarão a montar um orçamento pessoal ou
familiar de modo a ter maior controlo e gestão de suas finanças.
 
Com esforço e dedicação, você começará a colher os frutos da
prática de ter um orçamento e no final criar poupança e poupança
criar investimento e com investimento gerar riqueza.
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Poupa Invest é uma plataforma de educação e gestão financeira
que visa auxiliar organizações e pessoas singulares na gestão,
controle e na aplicação correta de suas finanças.

Através do nosso serviço de consultoria ajudamos nossos
clientes a aprender a gerir suas finanças pessoais ou
empresarial. Com um acompanhamento detalhado e contínuo
feito pelos nossos consultores levamos nossos clientes ate o
caminho do investimento ou da gestão eficiente do seu negocio. 

Nossa plataforma que ja conta com mais de 1000 usuários
fornece também um sistema de gestão denominado Folha de
Poupança onde pessoas singulares e organizações controlam e
gerenciam suas finanças.

https://www.poupainvest.com/

