
10 DICAS
RÁPIDAS

A CRISE
PARA CONTORNAR

PROCURE REDUZIR 
SUAS DESPESAS FIXAS
Gerencie de perto suas contas, como energia 
elétrica, água, telefone, e estabeleça uma meta de 
redução de valor, racionalizando o uso consumo 
trocando lâmpadas, utilizando o ferro e a máquina 
de lavar roupas em dias específicos, banhos com 
tempos adequado e sem desperdícios.

UM BOM PLANEJAMENTO 
É FUNDAMENTAL
A sua capacidade de pagamento deve ser avaliada 
não somente pelo valor do seu salário, mas no que 
sobra depois do pagamento das contas do mês e 
outras dividas já existentes. Estabeleça as 
prioridades e utilize a planilha de orçamento para 
organizar o destino do dinheiro. Planeje os gastos e 
pague as contas em dia, evitando as multas e os 
juros. Sempre que possível, escolha o pagamento à 
vista e negocie um desconto. Aprenda a pechinchar 
e valorize o seu dinheiro

SÓ É POSSÍVEL CONTROLAR O 
QUE SE PODE MEDIR:
Anote regularmente todas as receitas e despesas 
da família e avalie possibilidades de economia ou 
renda extra. Utilize a planilha de orçamento, como 
ferramenta de monitoramento para controlar as 
despesas fixas (contas), as despesas variáveis 
(compras) e os pagamentos em dinheiro e cartões 
de crédito em um só lugar.

O Idec é uma ONG sem fins lucrativos, fundada 

em 1987, independente de empresas, 

governos ou partidos políticos. Seus recursos 

para o desenvolvimento de suas atividades têm 

origem nas contribuições de seus associados, 

venda de assinaturas da Revista do Idec e de 

campanhas de doações como a que você 

participou. A nossa atuação visa promover a 

educação, conscientização, a defesa dos 

direitos do consumidor e a ética nas relações de 

consumo.

Para saber mais sobre o Idec, acesse: 

www.idec.org.br 



ATENÇÃO NA HORA DAS COMPRAS
Evite fazer compras quando estiver sem tempo, 
cansado, com criança ou com fome. Leve uma lista 
com todos os itens que precisa antes de comprá-los 
e fique atento ao registro dos produtos na hora do 
pagamento. Planeje os gastos com antecedência e 
fique atento o consumo por impulso. Pesquise 
preços de produtos e serviços antes de comprá-los: 
quem não sabe o valor, não tem como negociar o 
melhor preço. 

CUIDADO COM O CARTÃO DE CRÉDITO
O cartão de crédito é um dos principais 
termômetros do endividamento. Evite as compras 
parceladas no cartão de crédito, o uso do crédito 
excessivo e o comprometimento da renda futura. 
Ao utilizar o cartão, fuja do juros rotativos, nunca 
pague somente a parcela mínima, se não conseguir 
pagar a fatura integralmente, contrate um crédito 
mais barato, quite a dívida e deixe de utilizar o 
cartão temporariamente.

AVALIE SUAS OPÇÕES DE CRÉDITO, 
EVITE O CHEQUE ESPECIAL E O 
CRÉDITO ROTATIVO
Pesquise sobre as linhas de crédito disponíveis e 
mais adequadas a sua necessidade, compare as 
taxas de juros, solicite o custo efetivo total e diga 
não à venda casada de seguros e títulos de 
capitalização. Não incorpore o limite do cheque 
especial como parte do salário do mês, as taxas de 
juros são elevadas e indicadas apenas para uso 
eventual e por poucos dias. Evite o crédito 
consignado se não for extremamente necessário, 
apesar da taxa de juros mais baixa, parcelamentos 
longos encarecem a operação e reduz o salário 
com descontos direto na folha de pagamento.

É POSSÍVEL ECONOMIZAR SEM 
COMPROMETER SUA QUALIDADE 
DE VIDA 
Não transforme a crise econômica em flagelo 
familiar, cortando tudo até o lazer. Altere a 
programação de lazer, utilizando os serviços 
gratuitos oferecidos na sua cidade, promova 
encontros com amigos em casa, planeje as viagens 
com intervalos. Se possível, reserve entre 5% e 10% 
do seu salário para investir em você, seja em 
educação, carreira, lazer, viagens etc. 

MUITO CUIDADO DURANTE 
A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
A renegociação de dívidas deve ser feita com calma 
e com o apoio de especialistas, não aceite 
propostas sem avaliar a capacidade de pagamento, 
na reincidência os bancos não perdoam as dívidas. 
Se não consegue liquidar uma dívida troque por um 
empréstimo com taxas de juros menores e 
suspenda o uso de limites e cartões, procure reduzir 
os gastos ou adquirir segunda fonte de renda para 
equilibrar o orçamento.

UM BOM PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO É O PRIMEIRO PASSO 
PARA A REALIZAÇÃO DOS SEUS 
SONHOS
Desenvolver um plano orçamentário é ir além do 
cortar despesas, é importante ter planos e realizar 
projetos que melhore a sua sustentabilidade 
financeira e a qualidade de vida da sua família. 
Utilize a planilha para acompanhar suas dívidas e 
investimentos, se ainda não tem um dinheirinho 
sobrando, se inspire e comece a fazer uma reserva, 
pode ser na caderneta de poupança ou outros 
ativos financeiros.

COMPARE MENSALMENTE O SEU 
ORÇAMENTO PREVISTO E O 
REALIZADO
Avalie como será comportamento do seu 
orçamento durante o ano, projete as receitas e 
despesas com base na sua condição financeira 
atual. Mensalmente, faça o equilíbrio das contas 
através do comparativo do orçamento previsto e o 
orçamento realizado. Gaste apenas de acordo com 
o que ganha. Lembre-se de poupar e ter uma 
reserva, nunca se sabe quando pode surgir uma 
emergência.


