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RESUMO
Ter uma reserva financeira é importante para todos os indivíduos, pois é o
primeiro passo para uma vida financeira estruturada. O ato de escolher entre
consumir ou fazer uma reserva de emergência proporciona mais segurança ao
orçamento pessoal, diminui os riscos de endividamento, entre outros ganhos
relacionados à vida financeira e, ainda, proporciona ganhos pessoais,
oportunizando ao indivíduo uma vida mais tranquila, com menos estresse,
estabilidade emocional e a realização dos seus projetos. Assim, o objetivo
principal deste artigo é demonstrar a importância da reserva financeira de
emergência como proposta de estratégia de vida. Este artigo será desenvolvido
como pesquisa teórica sobre reserva de emergência, levando em consideração o
cenário de 2020 da economia brasileira, após o início do estado de pandemia em
razão da COVID-19. A reserva financeira é importante porque, quando existe a
compreensão de sua importância, ainda que superficialmente, o controle
financeiro pode transformar a realidade de vida, o ator passa a ter protagonismo e
consciência sobre as decisões financeiras. A palavra ‘’incerteza’’ nunca fez tanto
sentido como faz hoje, no momento em que vivemos, e, por isso, faz-se
necessário estar financeiramente preparado para tempos de instabilidade. A
reserva financeira é o valor que todo individuo deve(ria) ter disponível, para
garantir o pagamento de despesas inesperadas ou, em caso de desemprego,
impossibilitado de trabalhar, custear suas despesas até a recolocação no
mercado. A expectativa deste artigo é despertar no leitor o desejo de pensar,
repensar, analisar e, talvez, mudar seu (pre)conceito sobre reserva de
emergência. E também entender que construir uma reserva de emergência é
demonstrar responsabilidade com seus recursos financeiros, é agir de maneira
assertiva, o que, certamente, trará tranquilidade e credibilidade, não só na vida
pessoal, mas, também, na vida profissional.
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