
o seu orçamento em dia





Olá, sou o Poupito e quero te ajudar a
cuidar melhor do seu dinheiro.  Nessa cartilha, 

trago informações que te ajudarão a planejar seus 
gastos e melhorar sua relação com o dinheiro, seja 
ela qual for. Também trago dicas para não gastar 

mais do que ganha e evitar os apertos.
Preparado para encarar esse desafio? Com 

persistência e disciplina 
chegaremos lá.
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Chegar ao fim do mês no azul não é tarefa
impossível, o que precisamos é aprender a
administrar bem o dinheiro.

O primeiro passo é identificar com o que é gasto o
dinheiro. Para isso é preciso fazer um orçamento, ou
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dinheiro. Para isso é preciso fazer um orçamento, ou
seja, anotar tudo o que você ganha e o que você
gasta durante o mês.

O orçamento tem duas partes – receitas e
despesas. Receita é todo o dinheiro que você
recebe: salário, aposentadoria, pensão, dinheiro de
algum “bico”, entre outros.
Despesas são todos os seus gastos do mês, ou seja,

água, luz, telefone, prestações, compras, mercado,
panificadora, entre outros.

As despesas podem ser fixas ou variáveis. As fixas

são aquelas pagas todos os meses, que podem ser
valores iguais ou parecidos, e as variáveis são as
despesas eventuais, que ocorrem sem regularidade.
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Pronto, agora é só começar. Você pode fazer suas
anotações em softwares específicos, tabelas do Excel ou
em um caderno mesmo, não tem segredo, o que você
precisa sim, é anotar todos os valores que você ganha ou
gasta.

Seja honesto na hora de colocar os valores na
suas anotações. Não omita dados. Encarar a
realidade é o primeiro passo para alcançar o
equilíbrio financeiro .

Procure anotar todos os dias para não esquecer. Divida
os principais gastos em grupos, por exemplo: moradia,
alimentação, educação, entre outros. O que sobrar
coloque no grupo “diversos”.

Após conhecer suas principais despesas, faça uma
previsão, ou seja, estipule o valor que vai gastar no
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DESPESAS

GRUPO PREVISTO REALIZADO SALDO

Casa 500,00 492,00 8,00

Mercado 250,00 283,00 -33,00

RECEITAS

GRUPO PREVISTO REALIZADO SALDO

Salário 1.000,00 1030,00 30,00

Este é um modelo. Você pode criar subgrupos, formas

previsão, ou seja, estipule o valor que vai gastar no
próximo mês para cada um deles.

No fim da semana ou do mês, junte todas as anotações
para visualizar o seu gasto total com cada grupo.
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Faça o orçamento junto com a sua família,
assim todos saberão a importância de
planejar e poupar.

de anotações diferentes, enfim, monte o controle
conforme suas necessidades e vá adaptando-o.

Terminado o mês, compare o que foi gasto com a sua
previsão. Sobrou dinheiro? pense na possibilidade de abrir
uma poupança.

Agora, se as suas despesas foram maiores do que as
receitas, está na hora de parar e analisar os seus gastos e
ver o que pode ser melhorado para o próximo mês.

A meses estou no vermelho, O que fazer?

Antes de sair pegando dinheiro emprestado, procure
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Antes de sair pegando dinheiro emprestado, procure
outras soluções.

Primeiro, coloque na ponta do lápis todas as suas
dívidas. Só assim, você terá uma boa visão da sua
situação financeira.

Depois, vá economizando em pequenas coisas, como
por exemplo diminuindo o tempo de banho, apagando a
luz quando não estiver usando, o mesmo vale para a TV e
computador, faça lista de compras antes de ir ao
supermercado e pesquise os preços. Não desvalorize
essas pequenas coisas, porque esse pouco no fim dará
uma grande diferença.

Procure novas formas de aumentar a sua renda.
Converse com a sua família e veja o que vocês podem
fazer. Pode ser artesanato, vendas , “bicos”, entre outros.
Usem a criatividade.



Além disso, procure seus credores (a quem se deve
dinheiro) para negociar suas dívidas, tente conseguir mais
prazos e descontos nos encargos. Conversem e busquem
uma solução. Explique os motivos dos atrasos e faça uma
proposta, a qual você consiga honrar, para resolver o
problema e não adiá-lo. Não tenha vergonha de
conversar.
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E se eu pegar um empréstimo?

Uma das soluções usadas por
muitas pessoas, é o empréstimo
pessoal. Pode parecer uma saída
ótima, porém, se não cuidar, cria-se
uma dependência perigosa e difícil
de ser sustentada, pois, surge um
ciclo vicioso onde pega-se dinheiro
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ciclo vicioso onde pega-se dinheiro

emprestado para pagar dívidas, depois, faz novas dívidas
e pega dinheiro novamente para pagá-las, assim por
diante.

E, quando toma-se dinheiro emprestado, paga-se juros.
Juro é o preço que o banco cobra pelo dinheiro que
emprestou.

Faça as contas antes de contrair um empréstimo. Veja
quanto você vai pagar de juros e se isso vai valer a pena.
Pense bem como você vai usar esse dinheiro.

Muitas vezes, a taxa de juros do empréstimo é menor
do que a taxa de juros das dívidas que temos. Nesses
casos, o empréstimo é a melhor solução, porém, é
preciso aprender a administrar seu dinheiro para que não
volte a entrar em dívidas novamente.



Porque é importante poupar?
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Vamos imaginar que você quer comprar uma geladeira
nova, porém, a sua atual geladeira ainda funciona
normalmente, mas, há o DESEJO de adquirir uma nova.

Nesse caso, não há a necessidade imediata, portanto é
possível esperar guardar dinheiro para comprá-la. Então,
coloque na poupança o valor que pagaria de prestação,
assim, renderá juros e no fim terá dinheiro para pagar a
vista, podendo negociar um valor menor, além de que,
muitas vezes, consegue-se esse resultado em um espaço
de tempo menor do que se pagasse as prestações.

Deste modo, quem poupa, tem uma reserva de
dinheiro que poderá ser usada para emergências ou para
adquirir produtos sem financiar. Não necessitando,
assim, contrair empréstimos, nem pagar juros, nem se
endividar usando cartões de crédito ou chequesN
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endividar usando cartões de crédito ou cheques
especiais.

É preciso começar. Inicie com um pequeno valor,
depois, inclua no seu orçamento um valor destinado a
poupança e aos poucos, vá aumentando esse valor. Você
verá quanto ganhará com isso.

Estipule metas a médio e longo prazo. Pense
no que quer adquirir e use isso como estímulo
para economizar.

Lembre-se que pode-se poupar dinheiro de várias
maneiras: aumentando as receitas, controlando gastos,
reduzindo despesas, combatendo o desperdício. Por
mais difícil que pareça é possível. Cada família deve
programar –se e caminhar nessa direção.
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Manter o controle. O equilíbrio financeiro não está
relacionado ao quanto a pessoa ganha, mas sim, com a
capacidade de controlar as suas despesas de acordo com
o seu padrão de renda familiar.

Por isso, algumas pessoas, apesar de ganharem pouco,
conseguem manter a situação financeira equilibrada e
outras que ganham bem, estão sempre endividadas.

As dívidas acontecem quando gastamos mais do que
ganhamos. Por isso, é importante manter o controle e
estar atento para não cair em dívidas, ou no caso de já
estar endividado, não aumenta-las ainda mais.

Além de aprender a administrar o dinheiro, é
importante aprender a controlar a ansiedade. Cuidado
com as armadilhas de consumo. Várias vezes,

E agora, o que preciso fazer?
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com as armadilhas de consumo. Várias vezes,
compramos itens que não precisamos por impulso.
Antes de comprar se questione se você realmente
precisa daquele item ou o porque está comprando.

Algumas pessoas compram por vício de comprar, pelo
prazer que este ato proporciona. Essas pessoas são
chamadas de consumidores compulsivos e somam 3%
da população brasileira.

Oniomania ou oneomania é a doença
caracterizada pelo desejo incontrolável de
comprar.

É importante identificar se você se encaixa nesse perfil. 
Alguns sintomas são:
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• Comprar e esconder o que comprou;
• Não poder resistir a uma liquidação e comprar vários
itens que não precisa;
• Comprar pelo simples prazer de comprar, sem nem ao
menos analisar o que está comprando;
• Não resistir ao impulso de comprar;
• Pedir dinheiro emprestado ou até aplicar golpes para
poder saldar uma dívida.

Se você percebeu que pode ser viciado em compras, é
hora de procurar ajuda e se curar, assim terá mais
controle sobre suas finanças.

Assista ao filme “Os delírios de consumo de
Becky Bloom”, que conta a história de uma
jornalista viciada em compras.
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jornalista viciada em compras.
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Agora que você já aprendeu sobre planejamento
financeiro, está na hora de colocá-lo em prática. Não
espere mais. O começo pode parecer difícil, mas não
desista, pense que, com o tempo, você se acostumará e
o controle se tornará um hábito, mas é preciso começar.

A seguir, reunimos mais algumas dicas para auxiliá-los:
• Atualize-se - leia livros, faça cursos, aprenda sobre
investimentos. Tão importante quanto saber controlar o
seu dinheiro, é saber como fazê-lo render mais;
• Cartão de crédito ou cheque especial – cuidado com
eles, pois nos dão uma falsa impressão de maior renda;
• Pague a vista - e peça descontos. Caso não haja
diferença entre o valor a vista e o parcelado, é
recomendado fazer o parcelamento e depositar o
dinheiro na poupança onde renderá juros;
• Pesquise preços – pode-se economizar muitoA
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• Pesquise preços – pode-se economizar muito
aproveitando promoções e, ainda, pode haver muita
diferença de preço de um estabelecimento para outro.

Chegamos ao fim dessa etapa. Desejo que os
ensinamentos trazidos nesta cartilha façam parte da sua
vida e que você alcance seus objetivos e metas, e ao
alcançá-los, não perca o hábito de poupar, trace novos
objetivos e conquiste-os.

Bom proveito e boa sorte!!!


