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Perder dinheiro é uma arte.
Algumas pessoas conseguem fazer isso bem, com estilo, outras não.
Como sei que você, leitor, é uma pessoa de estilo, pensando em você, criei o guia definitivo
de “Como Perder Dinheiro Com Estilo”.
O guia acumula e sintetiza um amplo conhecimento das áreas de ciências comportamentais
e finanças pessoais e apresenta, de forma clara, sem “economês”, 8 dicas de como perder o
seu dinheiro com eficiência.
Vamos a elas:
Dica 1
Quando sofrer alguma decepção, amorosa, profissional, ou de qualquer outra natureza,
procure, imediatamente, um shopping center e compre algo. O valor do bem a ser adquirido
deve ser proporcional ao tamanho da decepção, ou seja, para decepções maiores, compre
produtos mais caros. Essa compra fará você se sentir melhor imediatamente.
Dica 2
Nunca se esqueça que “a vida é curta e imprevisível” e que “caixão não tem gaveta”. Assim,
utilize plenamente os recursos financeiros que você conquista com o seu trabalho. Não se
prive de qualquer prazer imediato, pois você não sabe como você estará no mês seguinte, ou
mesmo no dia seguinte.
Dica 3
Sempre que se deparar com uma promoção de algum produto de seu interesse, ou que você
já desejou, verifique o percentual de desconto que está sendo oferecido. Caso perceba que
esse percentual é significante, compre imediatamente. Lembre que essa promoção pode não
estar mais disponível no dia seguinte. Assim, você conseguirá poupar esse percentual de
desconto, que poderá ser usado para comprar outros produtos.
Dica 4
Evite gastar seu tempo, neuroticamente, anotando todas as suas despesas. Especialmente se
você tem uma renda baixa, não vale a pena anotar todos os gastos. Esse tempo será melhor
aproveitado com outras atividades de sua vida.
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Dica 5
Mantenha-se tecnologicamente atualizado, sempre. A cada dia, novos produtos tecnológicos
são lançados. São novos celulares, trazendo câmeras com melhores resoluções, TVs com
novas tecnologias, cada vez maiores, entre muitos outros produtos. Busque então renovar
imediatamente os seus produtos tecnológicos, assim que novos produtos forem lançados.
Dica 6
Mantenha-se sempre na moda, seguindo as tendências e as celebridades. Estar bem com
você mesmo exige uma atenção especial às suas roupas. Frequentemente, novas tendências
se apresentam, ditadas pela indústria e seguidas por artistas e celebridades. Seguir esse
pessoal é estar dentro dos padrões de moda e beleza vigentes. Dessa forma, você conseguirá
obter o devido reconhecimento social. Além disso, para ter estilo, sempre escolha roupas,
sapatos, bolsas e outros produtos de marcas reconhecidas internacionalmente pela sua
qualidade. Procure, assim, as maiores grifes. Isso irá fazer todos ao seu redor percebê-lo(a)
como uma pessoa de elevado nível.
Dica 7
Caso precise de recursos adicionais para seguir as dicas acima, procure as diversas formas
de solicitar empréstimo disponíveis no mercado. Como primeira opção, procure uma
financeira. Nesse caso, mesmo que você esteja numa lista de inadimplente, você conseguirá
facilmente obter empréstimo. Como segunda opção, use o crédito rotativo do seu cartão de
crédito. Esse dinheiro está sempre disponível, sem burocracia. Em seguida, acesse o cheque
especial de sua conta corrente. Para isso, basta fazer compras com o valor maior do que o
saldo disponível na sua conta. Como o cheque especial está normalmente pré-aprovado, não
é necessário realizar nenhum procedimento burocrático para conseguir esses recursos. Se
não tiver cartão de crédito, ou já tiver usado todo o limite do crédito rotativo, vá ao seu
banco para obter um Empréstimo Pessoal. Em última instância, faça um Crédito
Consignado.
Dica 8
Se, após seguir todas essas dicas, você ainda tiver recursos disponíveis, e quiser investí-los,
vá ao seu banco e deposite metade desse dinheiro na Caderneta de Poupança, afinal de
contas, o seu dinheiro foi conquistado com muito trabalho e você quer vê-lo prosperar. A
outra metade você deve usar para comprar Títulos de Capitalização. Se você se sentir com
sorte, aumente essa quantidade para 70 ou até 80% do valor a ser investido.
É isso amigos!
Se você seguir todas essas dicas, você vai perder bastante dinheiro, com muito estilo.
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Mas esse é um trabalho de construção coletiva, que pode ser evoluído com a sua
colaboração.
Assim, você gostaria de acrescentar alguma outra dica para compor esse guia?
Jerffeson Teixeira de Souza, Ph.D.
Fundador e Editor do Blog “Meu Educador Financeiro”
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