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HÁBITOS QUE VÃO
MUITO ALÉM DO DINHEIRO



As emoções dão vida aos pensamentos, que,
por sua vez, dão vida aos comportamentos.
Estar ciente desse fluxo nos permite
entender a inter-relação que existe, além dos
números, entre o nosso bem-estar físico,
mental e financeiro.
 
Em situações de crise, esses três elementos
da saúde geralmente são afetados, o que
acaba se tornando um círculo vicioso.
Portanto, é importante nos vermos como
seres integrais, parando para pensar, analisar
e falar sobre a forma como vivemos em
diferentes esferas da vida e como isso faz
com que evitemos decisões precipitadas que
afetem nossas finanças.

INTRODUÇÃO



COMO NOS COMPORTAMOS?

É natural que conjunturas diversas, incertezas e mudanças gerem medo. Sentir-se vulnerável e
assustado nada mais é do que uma reação inerente à condição humana e nos leva a agir de
diferentes formas. Para responder a esta pergunta de uma maneira simples, a partir do âmbito
financeiro, falaremos a seguir sobre três aspectos importantes.

Viés cognitivo

Influência coletiva

Necessidade de controle

É um efeito psicológico que causa uma mudança na nossa maneira de pensar e nos leva a
fazer julgamentos distantes da realidade, mostrando que somos muito mais irracionais do
que pensamos.
 
Isso pode ser explicado pelo viés de confirmação, que nos leva a considerar verdadeiro o
que coincide com o que pensávamos anteriormente. Por exemplo, se entre 1 mil
supermercados um ficar com algumas prateleiras vazias, reafirmamos nossa ideia
impulsiva da necessidade de nos apressarmos, comprarmos excessivamente e guardarmos
tudo antes que os produtos acabem. E essa atitude pode elevar os preços, gerar escassez e
impedir que as pessoas que realmente precisam de certos produtos os consigam.

Fazer compras em situações de pânico ajuda as pessoas a se sentirem no controle da
situação. As pessoas sentem a necessidade de fazer alguma coisa de acordo com a
percepção que elas têm sobre a crise.

Esse é um fator predominante em tempos de crise, também conhecido como
“comportamento de manada” ou “comportamento coletivo”, já que as pessoas são
incentivadas a se unirem a certos comportamentos massivos. Em resumo, quando há uma
onda de pânico, essa faz com que a população tome decisões de compra precipitadas, o
que, por sua vez, se torna um amplificador para que outras pessoas se unam.
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Quando surgem imagens de prateleiras vazias, as pessoas sentem medo e precisam agir. Embora
elas não saibam bem o que fazer, compram mais para ter uma certa sensação de controle.
 
Em determinadas situações, quando há incerteza ou instabilidade, são os sentimentos mais
primários que definem o que fazemos com nossas finanças. Portanto, controlar algumas
emoções e pensamentos, antes que eles se tornem comportamentos, é uma ferramenta
fundamental para a nossa saúde financeira.

GESTÃO DAS EMOÇÕES

A amígdala é a estrutura do cérebro que trabalha fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para nos
livrar de perigos imediatos, mesmo que isso não seja racional. Embora esse sistema seja ativado de
forma automática em situações de crise, nosso cérebro também possui circuitos que nos permitem
avaliar racionalmente as circunstâncias para não agirmos guiados exclusivamente pelas emoções
que geram desconforto.
 
A seguir, relacionamos algumas perguntas que podemos fazer para ativar a área frontal do cérebro,
que lida com respostas comportamentais, antes de tomar uma decisão precipitada.

“A mente é o ativo mais poderoso que os seres humanos têm, portanto invista na
sua mente e você estará fazendo o maior negócio da sua vida.”
Robert T. Kiyosaki

As informações que estão me levando a tomar certas decisões são verídicas, são comprovadas e
partem de fontes oficiais?

Estou avaliando calmamente a situação, identificando os verdadeiros benefícios e as
consequências dessa decisão?

Essa decisão realmente contribui para melhorar o futuro do qual tenho medo ou apenas cria uma
sensação de controle temporário?



AÇÕES CONCRETAS

Depois dessa jornada por nosso modo de sentir, pensar e agir, podemos avaliar quais são as ações
concretas que devem ser realizadas ao planejarmos e gerenciarmos nossas finanças pessoais,
familiares ou comerciais. A seguir, apresentamos algumas dessas ações.

É importante nos aprofundarmos nesse último ponto. Às vezes, o pânico pode nos fazer ver tudo de
uma maneira muito reduzida e enfocar nossa atenção em elementos que não representam nem a
solução nem a real complexidade dos problemas.
 
Entender que a dinâmica do mercado, o ambiente internacional e as bolsas de valores mundiais
podem se desestabilizar como resultado de uma crise ou conjuntura nos permite ampliar o
panorama e concebê-lo a partir de outra dimensão, da qual poupança, decisões racionais e
tranquilidade são os principais aliados.
 
Fazer um orçamento e um planejamento financeiro nos dá a visibilidade e a tranquilidade
necessárias para sabermos como gerenciar e priorizar compras e compromissos. Em situações
complexas, esse exercício se torna mais relevante, pois é importante discutir a renda atual em
família e ajustar ou desenvolver o orçamento de acordo com as prioridades do momento.

Compras excessivas podem aumentar os preços ou reduzir a disponibilidade de produtos. Faça
uma lista do que você precisa para que suas compras sejam organizadas e atendam às reais
necessidades individuais da sua família, organização ou comunidade.

Compre produtos perecíveis em quantidades razoáveis.

Antes de tomar decisões sobre produtos de investimento ou de poupança, analise as
perspectivas econômicas para ver a situação com uma visão mais ampla, por exemplo, como
estão se comportando o mercado de ações, os instrumentos de renda fixa e as taxas de
câmbio.



No entanto, se tivermos dívidas, podemos contar com o apoio das instituições financeiras.
Quando há um momento complexo de dimensões significativas, os bancos geralmente adotam
medidas em relação a taxas, prazos e linhas de crédito que visam melhorar o fluxo de caixa de
pessoas físicas e jurídicas, congelando ou aumentando as condições de pagamento, diminuindo
as taxas de juros de empréstimos e facilitando o acesso a canais virtuais.

Enquanto esperamos esta crise passar, podemos realizar atividades que desenvolvem
comportamentos racionais e, ao mesmo tempo, contribuem positivamente para a saúde
financeira. Convidamos você a conhecê-las e a colocá-las em prática!

ATIVIDADES PARA FAZER EM CASA

Escrever

Ler, escutar, observar e aprender sobre as mudanças e a saúde financeira

Antes de dormir, reserve 20 minutinhos para fazer um balanço de sua vida. Identifique como
você se sentiu durante o dia e como essas emoções influenciaram seus pensamentos e
comportamentos. A escrita consciente estimula a autorregulação emocional, já que
envolve colocar nomes, causas e efeitos nas cadeias mentais, além, é claro, de mudar a
perspectiva com a qual você analisa suas decisões.

Quando se trata de como enfrentar diversas situações, alguns livros podem ser excelentes
companhias para sua mente: Lidando com a incerteza, de Jonathan Fields; Pai rico, pai pobre, de
Robert T. Kiyosaki, e O monge que vendeu sua Ferrari, de Robin Sharma. Se você for um amante
de filmes, na Netflix, assista a filmes como: À procura da felicidade, dirigido por Gabriele Muccino;
A grande aposta, dirigido por Adam McKay, e O menino  que descobriu o  vento, dirigido por
Chiwetel Ejiofor. Conferências memoráveis estão disponíveis no YouTube, como: O poder da
vulnerabilidade e Gestão da emoção, de Augusto Cury.
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Cozinhar

Fazer a dinâmica “manter–acrescentar–eliminar–otimizar”

Lembre-se de que, se você cozinhar em casa, economizará dinheiro, poderá potencializar
os ingredientes e fazer receitas com o que você tiver em casa. Não desperdice alimentos,
evite deixá-los estragar, faça uma lista do que você tem na despensa para evitar comprar
coisas desnecessárias.

Reúna toda a sua família para que vocês possam definir quais são as compras realmente
necessárias, o que vocês podem deixar de comprar e como é possível otimizar os recursos
econômicos: e o mesmo exercício, sob uma outra perspectiva, também pode ser aplicado
aos seus negócios para reavaliar necessidades. Esse exercício pode ser feito a partir do
seguinte modelo:
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Manter

Otimizar

Acrescentar

Eliminar

EMPRESAS |



A SAÚDE É DE RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA TIRAR
SUAS DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM A
EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS NOSSO
ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

Para mais informações, acesse:
www.segurossura.com/empresas-sura


