COMISSÃO NACIONAL DE FINANÇAS
SCODRFB - ORLANDO COSTA

CONCEITOS
BÁSICOS

Rendimentos (Renda): Quantia recebida regularmente
como resultado de investimentos, aluguel de imóveis ,
ou quantia recebida regularmente por trabalho
realizado o(Salário) etc.
Despesas: As despesas estão relacionadas com os
gastos usados para a sua manutenção e
sobrevivência. São entendidos os gastos com aluguel,
telefone, supermercado, carro entre outros.
Crédito: Crédito é a cessão de mercadoria, serviço ou
dinheiro para pagamento futuro. Sempre que
compramos a crédito pagamos um valor adicional
pelo tempo que levaremos para quitar a dívida. Esse
valor é o que chamamos de juro.

OBJETIVOS

Quais são seus sonhos?
Objetivos tem um papel fundamental na manutenção
e busca por um controle financeiro apurado. Traçar
metas é um exercício fundamental.
Uma viagem, um aparelho eletrônico, um instrumento
musical, um curso ou até mesmo mais recursos para
seu bolso podem ser considerados grandes ganhos
pessoais que te motivará a ter um controle real dos
seus rendimentos.
Separe seus objetivos em níveis:
Nível 1: prioridade total
Nível 2: objetivos a médio prazo.
Nível 3: objetivos a longo prazo.

O consumo faz parte de nosso
cotidiano. A todo momento
consumimos alguma coisa,
mas a diferença está em
identificar qual tipo de
consumidor somos:

Consumidores Conscientes: Aproveitam as
oportunidades para consumir ou adquirir aquilo que é
necessário à sua sobrevivência e bem estar,sempre
considerando suas reais possibilidades financeiras,
bem como as conseqüências que os seus atos irão
causar ao meio ambiente e à sociedade.
O Consumista: É escravo dos seus desejos. Segue
seus impulsos e não pensa nas conseqüências de
seus atos. O prazer está no ato da compra. Refém de
seus impulsos, nunca atinge a satisfação plena, pois,
após uma compra, sua meta será outra.

Para organizar sua
vida financeira
temos algumas
dicas a serem
aplicadas:

• Comprometer todos da família com o Orçamento
doméstico é a única chance de dar certo
• Anote as suas rendas e despesas
• No supermercado elabore antes e siga
rigorosamente a lista de tudo que precisa comprar
• Pesquisar sempre antes de comprar
• Observar qual estilo de vida você tem, pois permite
verificar o quanto seu estilo de vida é adequado ou
não aos seus rendimentos
• Peça desconto! Não tenha vergonha, tem se tornado
um método bem comum e esperado por grandes
empresas que têm metas a cumprir.

Para organizar sua
vida financeira
temos algumas
dicas a serem
aplicadas:

• Reduza as despesas mensais: contrate um pacote
econômico de TV a Cabo, telefone fixo e internet;
escolha a operadora de celular que ofereça mais
vantagens; diminua o consumo de água e energia
elétrica; evite o desperdício de alimentos; etc.
• Cuidado com as despesas pequenas são delas que
partem o descontrole. É bem provável que você tenha
uma grande surpresa!
• Verifiquem seus hábitos compartilham da sua renda
têm, como ao cinema aos finais de semana, guardar
diários, semanais ou financeiro são saudáveis e
outros

Para organizar sua
vida financeira
temos algumas
dicas a serem
aplicadas:

• Não comprometa mais que 30% de sua renda com
empréstimos e financiamentos
• Leve uma vida dentro da suas possibilidades não
gaste mais do que ganha
• Pague suas contas em dia, evite pagar juros
• Parcelamentos e prestações tenham a certeza que o
valor está dentro do seu orçamento mensal
• Cartão de crédito prefira sempre pagar o valor
integral da fatura. Assim, você evita os juros na
próxima fatura.
• Evite vários cartões de crédito geram despesas com
anuidades e facilite o descontrole orçamentário.
• Tente usar uma única Conta corrente, pois facilita a
administração financeira, além da economia com
tarifas bancárias

Aplicativos de
controle pessoal:

Aplicativos simples de controle financeiro para gestão
semanal ou mensal.
●
●
●
●

Zero Paper
Guiabolso
Moni
Wally+

Toda a gestão dos seus rendimentos dependem
exclusivamente de você e do seu domínio sob seus
gastos. Para melhor manter isso, é aconselhável
atualizar diariamente o que se compra, paga ou
recebe, tendo melhor precisão nas suas contas e
vantagens para saber o quanto foi economizado.

GERANDO RENDA

Ao sair do ensino médio você se vê de cara com o
mercado de trabalho, mas calma que ainda não é a
hora de abraçar ele. Escolher uma carreira é tudo que
se espera do jovem atualmente, e isso define a forma
como você vai gerar renda.
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BOLSAS ACADÊMICAS
ESTÁGIO
CLT
FREELAS
CONSULTORIAS
AULAS PARTICULARES
VENDAS DE ITENS SEM USO
EXPLORAR HABILIDADES

CONSIDERAÇÕES E
PERGUNTAS

●

EXPLICAÇÕES

●

PERGUNTAS

●

ANÁLISES

