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SUAS FINANÇAS
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INTRODUÇÃO
Economizar. Uma palavra que parece tão
distante para muitos brasileiros, mas pode
ser um grande diferencial, principalmente em
momentos de crise. Para grande parte dos
especialistas, o cenário ideal é guardar 10%
de nossos ganhos mensais e criar uma
reserva, algo como um fundo de emergência.
Mas, antes de pensar em guardar dinheiro é
preciso estar com as finanças organizadas,
só assim conseguiremos colocar nossos
sonhos e desejos em prática como a compra
de um carro ou, até mesmo, de um imóvel.
Mas, apesar de saber que é fundamental
organizar as finanças pessoais e
economizar dinheiro, acaba se tornando um
grande desafio no dia a dia. Afinal, para
usar os ganhos de maneira inteligente,
pagar as contas, ter alguma sobra e ainda
guardar valores, é preciso ter
planejamento financeiro.

A Acordo Financeiro, uma empresa de
renegociação de dívidas, realizou uma
pesquisa em 2020 em que revelou que 59%
dos entrevistados não fazem nenhum
planejamento financeiro. Isso impactou em
outros números: 73% não guardam dinheiro
e 75% tiveram dificuldades para manter
suas contas em dia. Isso, mesmo entre os
que ganham altos salários.
Esse é um retrato das finanças pessoais no
Brasil. No entanto, a realidade pode ser
diferente e organizar os ganhos e os gastos
pode ser muito mais fácil do que parece,
mesmo para quem ganha pouco.
É exatamente sobre isso que vamos falar nas
próximas páginas. Você pode ter o controle
das suas finanças, pagar suas contas, sair do
vermelho, estar preparado para emergências
e até fazer seu dinheiro multiplicar.

BOA LEITURA!
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O QUE É
PLANEJAMENTO
FINANCEIRO?
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Organizar as finanças pessoais é uma maneira
de evitar dívidas e de fazer planos para o futuro.
Principalmente em uma realidade como a que
vivemos no Brasil, em que, segundo a Pesquisa
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
(Peic), mais de 66% dos brasileiros estão
endividados e, de acordo com dados do SPC
Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas, 58% admitem não controlar suas finanças.
Além de dicas importantes para começar a se
organizar e manter o controle financeiro, uma
ferramenta que pode fazer toda a diferença
é o planejamento financeiro. Mas você sabe o
que é isso?

Planejamento financeiro, basicamente,
tem a ver com disciplina e equilíbrio. O
equilíbrio, inclusive, é uma parte muito
importante dessa equação, porque não
é preciso abrir mão de todo o conforto
e lazer, por exemplo, para colocar as
contas em dia e conseguir economizar.
No entanto, é preciso levar o seu
planejamento como compromisso.

Investir no planejamento financeiro é organizar
suas finanças tendo um objetivo claro em mente
e utilizando os métodos e ferramentas certas
para conseguir chegar lá. Ou seja, você sabe do
que precisa e cria as estratégias para alcançar
esse propósito.
Nesse sentido, começamos do mesmo ponto de
partida que qualquer estratégia de controle
financeiro exige: ter todos os ganhos e gastos
sempre registrados. Só assim criar um
planejamento que funciona de verdade é possível.
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POR QUE É
IMPORTANTE FAZER UM
PLANEJAMENTO FINANCEIRO?
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Agora que você já sabe o que é o planejamento financeiro, é importante entender por que ele
pode ser tão vantajoso para o seu orçamento. Por isso, separamos alguns dos maiores benefícios
que tomar a decisão de organizar suas finanças pessoais pode trazer:

CONTROLE
DE GASTOS

MENOS
DÍVIDAS

Em primeiro lugar, com o
planejamento financeiro, você
tem um controle melhor dos
seus gastos. Isso porque não só
o seu orçamento está mais claro,
mas os seus objetivos também.
Então, é possível entender onde
você está gastando mais e do
que pode abrir mão. Assim, seus
gastos não saem do controle e
não acabam se tornando uma
dor de cabeça.

Com os gastos controlados e
clareza sobre a sua situação
financeira, as dívidas também
diminuem. Além disso, você
sabe bem quais tipos de gastos
cabem no seu orçamento e isso
impede que parcelamentos e
financiamentos, por exemplo, se
tornem dívidas.

PLANOS PARA
O FUTURO

SEGURANÇA
PARA EMERGÊNCIAS

Aqui vem a boa notícia: os
planos para o futuro também se
tornam uma possibilidade com
as finanças bem organizadas.
Afinal, você sabe o quanto
ganha, sabe o quanto gasta,
sabe quais os compromissos
que precisa manter e sabe
exatamente qual a sua liberdade
financeira, quanto pode gastar
em um investimento, uma
viagem ou outro plano.

O planejamento financeiro
também promove mais
segurança, principalmente
quando situações não
planejadas acontecem ou
quando surgem emergências.
Tendo um plano concreto para
manter suas finanças em ordem,
é possível criar uma reserva
de emergência, que vai estar
pronta exatamente para
esses momentos.
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COMO O CONTROLE
FINANCEIRO PODE TE AJUDAR
A SAIR DO VERMELHO
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Ter o controle das suas ﬁnanças é uma ótima ideia e ajuda qualquer pessoa a ter mais
tranquilidade e liberdade. Mas e quando as dívidas já são uma realidade na sua vida? E quando
você está querendo colocar as coisas em ordem exatamente para sair do vermelho? O planejamento
e o controle financeiro continuam sendo a resposta certa.
Em primeiro lugar, é muito importante entender a diferença entre gastos e dívidas. Gastos são os
nossos compromissos mensais, é para onde vai o nosso dinheiro - não importa quais sejam os
valores, se há parcelamentos e quanto tempo esses compromissos durem.

Já as dívidas têm a ver com os gastos que não conseguimos pagar, ou seja, as contas
que acabam ficando atrasadas ou, até mesmo, sem pagamento. É isso que chamamos
de ficar no vermelho.

Provavelmente, todo mundo já passou por isso e são muitos os fatores que podem levar ao
endividamento, mas é preciso redobrar a atenção e a organização para sair dele. O controle
financeiro ajuda - e muito - nessa tarefa.
Na verdade, ele permite que você crie alguns comportamentos simples e muito eficazes:

Priorizar as dívidas mais altas
que são as que têm mais juros

Fugir de novos
parcelamentos

Evitar novas
dívidas

Diminuir
gastos

Renegociar pagamentos, o que
permite propostas mais acessíveis

Entender quanto pode pagar a cada
mês para se livrar de uma dívida

Ter a real dimensão
das suas dívidas

Tudo isso te ajuda a criar um plano que realmente funciona e que te tira de vez do vermelho.
A melhor parte é que, além da tranquilidade de conseguir arcar com todos os seus compromissos
financeiros, você também cria estratégias para não voltar mais a essa situação.
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COMO FAZER O
CONTROLE FINANCEIRO
NA PRÁTICA
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Quer começar a organizar as suas finanças e colocar as contas em ordem?

Siga esses passos
práticos e simples:

1

ORGANIZE SUAS CONTAS EM UMA
PLANILHA E CRIE SEU ORÇAMENTO

2

AJUSTE
SUA ROTINA

Este é um passo que está em todos os
esforços que envolvem as finanças
pessoais - seja para criar um planejamento
financeiro ou para se livrar das dívidas.
Nada mais pode ser feito antes que seus
ganhos e seus gastos - fixos e variáveis estejam organizados. Por isso, procure a
melhor maneira de fazer isso e faça. Nesse
ponto, vale a pena contar com soluções
digitais e tentar sair do papel e caneta.
Planilhas, aplicativos e outras soluções
podem te ajudar a fazer um planejamento
mais assertivo, além de oferecerem
gráficos e outras ferramentas.

Com tudo registrado, é hora de ajustar a
sua rotina. Será que você precisa manter
todos os gastos? Há taxas que podem ser
negociadas? O que tem comprometido seu
orçamento mensal e pode ser mudado?
Tudo isso pode ser ajustado, principalmente
parcelamentos. Entendendo a sua situação
e a sua liberdade financeira, fica mais fácil
tomar as decisões importantes que vão te
levar a viver de acordo com a sua realidade.
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3

DEFINA SUAS PRIORIDADES E
LISTE SEUS OBJETIVOS

4

APRENDA SOBRE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

5

SIGA SEU
PLANEJAMENTO

Agora, é hora de colocar outras
informações no papel: seus objetivos e
prioridades. Afinal, quais seus planos
agora? Você quer quitar dívidas? Quer se
planejar para investir em uma viagem, um
imóvel? Ter essa clareza vai te ajudar a
tomar as decisões importantes com relação
ao seu dinheiro no dia a dia, o que também
facilita na hora de fazer concessões,
quando necessário.

Para garantir um planejamento financeiro
cada vez melhor e mais assertivo, vale
muito a pena continuar sempre
aprendendo sobre o assunto. Quanto mais
informações tiver, mais você estará
preparado para tomar as melhores
decisões. Com educação financeira, até os
investimentos se tornam uma possibilidade,
e você tem a chance de multiplicar o seu
dinheiro. Ou seja, sem dívidas e com seus
ganhos trabalhando para você!

Por fim, não adianta colocar tudo no papel
e estudar sobre o assunto, e não cumprir o
seu próprio planejamento. Por isso,
comprometa-se com os seus planos. Criar
metas alcançáveis - que não sejam
impossíveis - e em pequenos passos pode
ajudar muito nesse processo. Mantenha
sempre seus objetivos em mente e faça
escolhas inteligentes. Os resultados
certamente chegarão.
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DÁ PARA
ECONOMIZAR DINHEIRO
GANHANDO POUCO?
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Organizar as finanças pessoais não é uma tarefa tão simples quanto parece, mas ao colocar em
prática todos esses passos, vai perceber que a sua vida financeira ficará muito melhor e mais fácil.
Assim você saberá quando será o melhor momento para economizar parte do seu dinheiro e
garantir que ele não saia mais dos trilhos no futuro.
Entretanto, quando se fala em organização das finanças pessoais e economia de dinheiro, a
primeira pergunta que costuma passar na cabeça das pessoas é: como posso economizar
ganhando pouco? Ou, em outras palavras: como guardar dinheiro quando não sobra muito depois
de pagar as contas ou até mesmo nada?
Essas são dúvidas justas, não é verdade? Principalmente quando, como já vimos, ter uma reserva
não é um hábito para muitos brasileiros e pode acabar parecendo um grande desafio.
No entanto, diferente do que muita gente pensa, começar a economizar não é e nem precisa ser
um bicho de sete cabeças. Com organização, planejamento e um pouco de disciplina, é possível
fazer uma reserva e ter mais segurança financeira. E isso, independentemente de quanto se ganha.

Antes de montar a sua reserva de emergência é importante entender quanto você ganha e
quanto você gasta para saber exatamente quais as possibilidades e fazer de tudo para não
fechar o mês no vermelho.
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E para isso, selecionamos mais 4 dicas para você economizar ganhando pouco:

1

DEFINA UM LIMITE DE GASTOS POR CATEGORIA

2

PESQUISE ANTES DE COMPRAR

3

SEJA CRIATIVO E CONSCIENTE NA HORA DE GASTAR

4

AVALIE A POSSIBILIDADE DE FAZER RENDA EXTRA

Por exemplo, na hora de organizar seus gastos, separá-los por categorias como
alimentação, transporte, cuidados pessoais, casa, lazer, e colocar um valor máximo te
ajuda a entender como está o andamento do mês. Se você precisa reduzir os custos ou
se está distante de alcançar o valor definido.

As pesquisas são as melhores formas de pagar menos por um produto ou serviço,
tornar isso um hábito é um passo importante para economizar. A internet pode ser uma
grande ferramenta para isso, basta “dar um google” e encontrar várias ofertas.

Ao listar todas as suas despesas, provavelmente você irá perceber muitos gastos
desnecessários e, portanto, precisa pensar em formas criativas de economizar. Por
exemplo: ao invés de ir a restaurantes ou pedir comida, tente cozinhar; faça caminhadas
ou use bicicletas ao invés de usar serviços de transporte; considere viajar fora de
temporada; escolha fazer passeios gratuitos, como piqueniques em parques. O
importante é encontrar maneiras de economizar o máximo possível.

Existem inúmeras formas de fazer renda extra, inclusive de um jeito que não atrapalhe
seu trabalho atual, como: vender coisas que você não utiliza nas redes sociais, fazer
doces e tortas, passear com cachorros, indicar maquininhas de cartão. Isso pode te
ajudar a poupar dinheiro ou até mesmo pagar aquele boleto que já está para vencer.

Não importa qual seja o seu salário hoje e quais sejam os seus objetivos para o futuro, a primeira
coisa a se fazer é seguir as dicas deste guia. É só fazendo isso que é possível ter uma visão
realmente clara da sua situação e daquilo que é possível mudar.
Com tudo organizado, você sabe realmente o quanto ganha, com o que gasta e quanto sobra no
final do mês, tendo o controle de quanto pode guardar. E mesmo que seja pouco, não tem
problema nenhum! O mais importante é começar!

14

4 DICAS PARA NÃO DEIXAR
SUAS FINANÇAS PESSOAIS
SAÍREM DOS TRILHOS
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Já ficou bem claro que organização é a chave quando se fala em finanças pessoais. Afinal, todos
nós sabemos que imprevistos acontecem, e é muito importante estar bem preparado para eles.
Você pode estar pronto para começar a poupar em um mês, e então o carro quebra, alguém da
família fica doente e precisa de remédios. Enfim, coisas que não estavam nos planos acabam
acontecendo e, sem um bom planejamento, elas podem acabar se tornando grandes dores de cabeça.
Por isso, comece. Não importa qual seja a sua realidade atual, organize-se e não deixe suas
finanças pessoais saírem dos trilhos. Para isso, separamos algumas dicas essenciais, que podem
ser o que estava faltando para você dar os primeiros passos e ter o controle do seu dinheiro:

1

FIQUE DE OLHO NO CARTÃO DE CRÉDITO
E NOS PARCELAMENTOS

2

CUIDADO COM AS COMPRAS POR IMPULSO

3

REVEJA ALGUNS GASTOS

4

CRIE NOVOS HÁBITOS

Os cartões de crédito são um dos métodos de pagamento preferidos dos
consumidores, principalmente porque através deles é possível parcelar compras de
valor mais alto. Eles, realmente, trazem diversas facilidades. Mas, na hora de organizar
suas finanças, é muito importante ficar de olho nessas compras e nos parcelamentos
que podem ser feitos no crediário, por exemplo. Isso porque esses valores acabam
comprometendo o seu orçamento por diversos meses.

Elas acontecem quando acabamos adquirindo itens de que não precisamos, algo que
costumamos chamar de supérfluos. Com as facilidades das compras pela internet,
esses gastos podem se tornar ainda mais comuns. Por isso, sempre pare e pense se
você realmente precisa comprar aquele item e se ele não vai comprometer o seu
planejamento.

Colocou suas contas na ponta do lápis? Já sabe tudo o que entre e tudo o que sai?
Então, está na hora de rever seus gastos. Será que tudo o que você gasta é realmente
necessário? Isso te ajuda a liberar o orçamento e ter espaço para investir e economizar
dinheiro mensalmente. Às vezes é uma saidinha no final de semana que pode não
acontecer, uma assinatura que pode ser cancelada, taxas abusivas que podem ser revistas.

Por fim, são as pequenas mudanças de hábitos que podem te ajudar a poupar dinheiro.
Com suas contas no papel, entenda qual é a sua realidade e qual é a sua liberdade
financeira para, assim, ajustar o seu padrão de vida. Esse é o segredo para, além de
não entrar em dívidas, conseguir começar a economizar.
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COMO USAR AS SOLUÇÕES
DIGITAIS A FAVOR DO SEU
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
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Sair do vermelho, ter mais clareza sobre as suas finanças, economizar dinheiro, poder fazer
investimentos e realizar sonhos e projetos. Tudo isso parece incrível, e realmente é. Fica melhor
ainda quando você realmente entende a importância do planejamento financeiro e a facilidade de
dar os primeiros passos para colocar tudo no lugar.
Como você já sabe, organização é a chave para ter um orçamento equilibrado e não deixar as contas
saírem dos trilhos. E há diversas ferramentas que podem ser grandes aliadas para conseguir colocar
todas as informações que você precisa onde você precisa delas, principalmente no mundo digital.
Hoje, são diversas as soluções que te ajudam a controlar ainda melhor o seu dinheiro.

Algumas delas são:
CONTAS DIGITAIS
Imagine todas as funcionalidades de uma conta bancária na palma da sua mão?
Sem filas, sem burocracias, sem custo de manutenção mensal e com muitas
ferramentas adicionais. É exatamente isso que as contas digitais oferecem.
Com elas, além da facilidade em fazer transferências e receber valores, você
tem todas as informações de que precisa com acesso fácil através de um
aplicativo de celular. Com isso, fazer seu planejamento financeiro fica muito
mais simples.

APLICATIVOS DE GESTÃO
Uma opção às planilhas de Excel ou aos caderninhos de gastos são os
aplicativos de gestão financeira. Neles, você registra suas entradas e saídas de
dinheiro e tem uma visão mensal do seu orçamento. Muitos oferecem,
inclusive, gráficos completos para que você saiba quanto tem de liberdade
financeira, quando acabam alguns parcelamentos e outros dados importantes.
SOLUÇÕES DE EMPRÉSTIMO ON-LINE
Outra solução que o mundo digital oferece e que pode ser uma grande aliada
na hora de colocar as contas no lugar são os ﬁnanciamentos on-line. Com seu
orçamento na ponta do lápis - ou do aplicativo -, organização e disciplina,
contratar crédito para pagar dívidas ou, até mesmo, investir em compras
necessárias pode ser uma ótima ideia. Agora, essa opção ficou muito mais
acessível, com financiamentos sem burocracia e com o dinheiro sendo liberado
direto na sua conta, em pouco tempo.
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Tudo isso serve para ajudar você a ter mais controle da sua vida financeira. Conhecer essas
soluções e todas as facilidades que elas oferecem pode ser o empurrãozinho que estava faltando
para colocar as suas contas em dia.
Lembre-se de que o planejamento financeiro envolve, além de organização e uma visão clara das
suas contas, ferramentas que te dão todo o suporte necessário para alcançar seus objetivos e ter
um orçamento muito mais saudável.
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CONCLUSÃO
O sucesso das
suas ﬁnanças está
em suas mãos
O planejamento financeiro pode não ser um
hábito dos brasileiros, mas isso não quer
dizer que você tenha que deixar suas contas
uma bagunça e nem deixar que suas dívidas
assumam o controle da sua vida. É possível,
com um pouco de disciplina e força de
vontade, conseguir colocar suas finanças no
lugar e, ainda, ver muitos benefícios.

O melhor de tudo é que não é preciso ter um
salário alto para começar a se organizar.
Tudo que você precisa é dar os primeiros
passos na direção certa: colocar seus
ganhos e seus gastos no papel ou na
planilha, criar metas e objetivos,
estabelecer estratégias claras e simples,
escolher as ferramentas que funcionam
melhor para você e se comprometer com o
seu planejamento.
Cada um desses passos é extremamente
simples e faz uma grande diferença - seja
para quem quer sair do vermelho, para quem
quer organizar as finanças ou, até mesmo,
para quem quer realizar um sonho e começar
a investir.
Nesse esforço, diversas soluções digitais
podem ser grandes aliadas, como as contas
digitais, os aplicativos de gestão, os
financiamentos on-line, entre muitas outras. Elas
facilitam ainda mais a organização financeira e
te ajudam a dar os primeiros passos em direção
a um planejamento realmente eficaz, com
resultados que logo chegam.
Por isso, é certo que o sucesso das suas
finanças está nas suas mãos, basta apenas
começar. Não importa qual o cenário em que
você esteja vivendo ou qual a sua realidade
atual, sempre é possível parar um pouco,
estabelecer novas prioridades, mudar hábitos
e se organizar.
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SOBRE A
CONTA MERCADO PAGO
Mais facilidades para
organizar o seu dinheiro
Além de contar com as melhores soluções de pagamento para comerciantes dos mais diversos, o
Mercado Pago também oferece a Conta Mercado Pago - uma ferramenta para vendedores,
compradores e qualquer pessoa que queira ter mais controle do seu dinheiro. Com ela, você tem
todas as informações que precisa sobre o seu orçamento na palma da sua mão, através do app
Mercado Pago no seu celular.
Isso sem contar todas as funcionalidades e benefícios que nossa conta digital oferece:
Transferências gratuitas com Pix e Ted
Sem tarifas mensais
Cartão de débito, crédito e virtual para compras pela internet sem tarifas
Rendimento superior ao da poupança
Empréstimos sem burocracia com Mercado Crédito
Recargas de celular, TV pré-paga e transporte
Pagamento de boletos
Pagamento de combustível
Doações
Descontos exclusivos
Programa de fidelidade Mercado Pontos
Seguro para celular
Gestão facilitada do seu dinheiro
E você ainda pode receber seu salário no Mercado Pago com a portabilidade salarial.

Tudo isso para facilitar a sua vida!
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QUER TER SUA
GESTÃO FINANCEIRA NA
PALMA DA MÃO, DE MANEIRA
SIMPLES E RÁPIDA?
ABRA SUA CONTA

