
Apresentação

Finanças pessoais: dicas de como sair 
do vermelho e construir seu plano de contas

Curso

Escola de Governo
do Distrito Federal

GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração

Secretaria Executiva
de Gestão Administrativa



Governador do Distrito Federal
Ibaneis Rocha

Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração
Ney Ferraz Júnior

Secretária Executiva de Gestão Administrativa
Ana Paula Cardoso da Silva

Diretora-Executiva da Escola de Governo do Distrito Federal
Juliana Neves Braga Tolentino 

Escola de Governo do Distrito Federal
Endereço: SGON Quadra 1 Área Especial 1 – Brasília/DF – CEP: 70610-610
Telefones: (61) 3344-0074 / 3344-0063

www.egov.df.gov.br



1 
 

 

OFICINA DE 
FINANÇAS PESSOAIS

Dicas de como construir seu plano de contas 

e sair do vermelho

 

APRESENTAÇÃO

Shayllon 

Marinho

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Ex-bancário e ex-corretor de seguros e previdência privada

Ex-consultor do Sebrae (para empresas)

Administrador pela UDF

Mestrando em Governança e Desenvolvimento pela ENAP

- Cheguei a Brasília em 2004 com um divórcio, 5 protestos e desempregado

- Tomei posse, esperei seis meses para negociar os protestos no Natal(90% de desconto)

- Tinha hábito de parcelar tudo em 12x, e cartão de crédito

- Logo, já estava dentro do consignado, Cheguei a ter 3 consignados no BRB.

- Gastava mais do que ganhava e atrasava o condomínio.
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APRESENTAÇÕES

Nome, Órgão, Função, O que espera do curso? Você hoje está como a) o Shayllon da 
Apresentação? b) gasta exatamente o que ganha ? c) gasta menos do que ganha ?

 

REFERENCIAL 
TEÓRICO

4

2022

Referencial 

acadêmico de 

educação 

financeira pobre. 

Livros sem 

referência
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T Ó P I C O  
U M

F a t o r e s  e x t e r n o s  q u e  
c a u s a m  

e n d i v i d a m e n t o

 

CONTEXTUALIZAÇÃO

6
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FATORES EXTERNOS

•

7

 

FATORES EXTERNOS NA ECONOMIA QUE CHEGAM DIRETAMENTE NO 
SEU ORÇAMENTO

Configuração econômica no momento

8

Teto de gastos vem impedindo 
reajustes que acompanhem a inflação

Viagens internacionais quase 
impraticáveis

Eletrônicos subiram muito de preço SELIC alta – juros altos que dificultam 
parcelamentos

Durante a pandemia, carros passaram 
a ter preço de apartamento

A inflação corroeu o poder de 

compra dos assalariados, incluindo 

os servidores.

Não se pode dar reajustes 

superiores ao teto de gastos.

O padrão de vida de muitos caiu de 

forma a impedir viagens internacionais

A crise de componentes fez 
aumentar equipamentos de 
tecnologia.

Parcelamentos sem juros são 
dificultados quando a taxa SELIC 
sobe.

Apartamentos custavam R$ 200 mil 
antes da pandemia. Agora, carros 
estão custando isso, e o salário do 
servidor não aumentou.

 



5 
 

 

CLASSES SOCIAIS BRASILEIRAS

Classificação pelo IBGE

• Se a soma de todos os rendimentos da 
sua família ou de quem mora com você, 
incluindo salário, aluguel e qualquer outra 
fonte de renda, for de até dois salários 
mínimos, você pertence à classe E.

• Na classe D, estão as famílias que têm 
rendimentos entre dois e quatro salários 
mínimos. 

• Na classe C, estão as famílias com 
rendimentos entre quatro e dez salários 
mínimos

• As famílias de classe B são as que tem 
rendimentos entre dez e 20 salários 
mínimos

• E os mais ricos do Brasil, que estão na 
classe A, são as famílias que têm renda 
somada de todo mundo da casa acima de 
20 salários mínimos

Projeção da Tendências Consultoria

• Os brasileiros mais pobres (classes D e E) continuarão 
a ser mais da metade da população até 2024 e a 
retomada da economia tende a favorecer inicialmente 
as classes sociais mais altas (A), aponta estudo da 
Tendências Consultoria.

• A projeção aponta que 50,7% dos domicílios do país 
terminarão o ano nas classes D e E (cuja renda mensal 
domiciliar é de até R$ 2,9 mil), uma leve melhora em 
relação aos 51,3% de 2021, e apenas 2,8% serão da 
classe A (acima de R$ 22 mil).

• Estratificação dos domicílios em 2022:

• Classe A: 2,8% (renda mensal domiciliar superior a R$ 
22 mil)

• Classe B: 13,2% (renda mensal domiciliar entre R$ 7,1 
mil e R$ 22 mil)

• Classe C: 33,3% (renda mensal domiciliar entre R$ 2,9 
mil e R$ 7,1 mil)

• Classes D/E: 50,7% (renda mensal domiciliar até R$ 
2,9 mil)

9

 

CLASSES SOCIAIS NO 
MUNDO

Quatro níveis de renda. (Factfullness, 2020)

A população mundial em 2017. Bilhões de pessoas 

com rendas diferentes

Nível 1 – até 2 dólares por dia R$ 10,70

Nível 2 – entre 2 e 8 dólares por dia R$ 42,80

Nível 3 – entre 8 e 32 dólares por dia R$ 171,20

Nível 4 – mais de 32 dólares por dia  > R$ 171,20

10
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CLASSES SOCIAIS NO 
MUNDO

Nível 1 – até 1 dólar por dia R$ 5,35/dia ou R$ 
160,50/mês

Seus cinco filhos tem que gastar horas andando 
descalços com seu único balde de plástico, indo e 
voltando, para buscar água em uma poça barrenta e 
suja a uma hora de distância. No caminho de volta 
para casa, eles pegam lenha, e você prepara o mingau 
acinzentado que como em todas as refeições, todo 
dia, a sua vida inteira – exceto nos meses em que o 
solo pobre não rendeu nenhuma colheira e você foi 
dormir com fome. Um dia, sua filha mais nova fica 
com uma tosse feia. A fumaça do fogão à lenha está 
enfraquecendo os pulmões dela. Você não tem 
dinheiro para comprar antibióticos, e um mês mais 
tarde, ela morre. Isso é extrema pobreza. 
(Aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem assim 
hoje)

Imagens: Dollar Street
11

 

CLASSES SOCIAIS NO 
MUNDO

Nível 2 – até 4 dólares por dia R$ 21,40/dia ou R$ 
642,00/mês

Você conseguiu! Na verdade, você quadruplicou a sua 
renda e agora ganha quatro dólares por dia. Três 
dólares a mais todo dia. O que você vai fazer com 
todo esse dinheiro? Agora você pode comprar 
alimentos que não plantou ou galinhas, o que significa 
ovos. Você economiza algum dinheiro e compra 
sandálias para as crianças, uma bicicleta e mais baldes 
de plástico. Agora você perde apenas meia hora indo 
buscar a água necessária para todo o dia. Você compra 
um fogão a gás, para que as crianças possam ir para a 
escola, em vez de catar lenha. Quando há eletricidade, 
elas fazem a lição de casa com a luz de uma lâmpada. 
Você economiza para comprar colchões e parar de 
dormir no chão de terra. Uma única doença te jogaria 
de volta no nível I. (Aproximadamente 3 bilhões de 
pessoas vivem assim hoje)

12
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CLASSES SOCIAIS NO 
MUNDO

Nível 3 – até 16 dólares por dia R$ 85,60/dia ou R$ 
2.568,00/mês

Você conseguiu! Você trabalha em vários empregos, 
dezesseis horas por dia, quadruplicou novamente sua 
renda, suas economias são impressionantes e você instala 
uma torneira com água fria. Chega de ir buscar água. 
Com uma linha elétrica estável, as lições de casa das 
crianças melhoram e você pode comprar uma geladeira, 
o que lhe permite guardar a comida e servir pratos 
diferentes todos os dias. Você economiza para comprar 
uma motocicleta, o que contribui para o seu 
deslocamento até um emprego com salário melhor. 
Infelizmente, um dia, a caminho do trabalho, você tem um 
acidente com a moto e precisa usar o dinheiro que tinha 
economizado para pagar as despesas médicas. Você se 
recupera, e graças às suas economias não é obrigado a 
retroceder um nível. Dois dos seus filhos chegam ao 
ensino médio. Se eles conseguirem terminar os estudos, 
terão empregos melhores dos que você jamais teve. A 
família tirou até férias, para uma tarde na Prainha do Lago 
Paranoá, só para se divertir (Aproximadamente 2 bilhões 
de pessoas vivem assim hoje)

13

 

CLASSES SOCIAIS NO 
MUNDO

Nível 4 – mais de 32 dólares por dia R$ 171,20/dia ou 
R$ 5.136,00/mês

Você é um consumidor rico e três dólares a mais por 
dia fazem pouca diferença na sua vida diária. É por isso 
que você pensa que essa quantia, que pode mudar a 
vida de alguém que vive na extrema pobreza, não é 
muito dinheiro. Você tem mais de doze anos de 
educação e já viajou de avião nas férias. Você pode 
comer fora uma vez por mês e pode comprar um 
carro. Naturalmente, você tem água encanada quente 
e fria. Mas você já sabe como é este nível. Como está 
tendo aula de finanças pessoais, está razoavelmente 
seguro de que vive no nível 4. A dificuldade é 
compreender as enormes diferenças entre os outros 
três níveis. Pessoas no nível 4 devem se esforçar para 
não se enganar sobre a realidade dos outros 6 bilhões 
de pessoas no mundo (Aproximadamente 1 bilhão de 
pessoas vivem assim hoje.)

14
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PASSEANDO PELO DÓLAR 
STREET

https://www.gapminder.org/dollar-street

Procure selecionar as diversas faixas de renda no site 

e veja os vídeos e fotos dos diversos países.

Algo te impressionou? 

15

 

CONFIGURAÇÕES DISTINTAS DE LARES

Um membro responsável apenas

• Possui o dever de prever os gastos de 

toda a família, atendendo as 

necessidades de todos. 

• Percentual de casas com 

comando feminino salta de 25% em 

1995 para 45% em 2018, com 

inserção no mercado de trabalho..

• 34% dos domicílios brasileiros 

dependem de 70% da renda dos 

idosos.

Casais inteligentes enriquecem juntos

• Casal 1: racham a despesa de casa igualmente, e 
cada um fica com o seu que sobra

• Casal 2: racham a despesa de casa 
proporcionalmente aos seus salários, e cada um 
fica com o que sobra

• Casal 3: Conta conjunta e toda a despesa do lar é 
feita através dela

a) Evita desgastes de “essa despesa é sua, esta é 
minha”

b) Pode causar outros desgastes se um dos 
cônjuges é mais gastador que o outro

c) Vantagens: sempre fica claro o valor do 
orçamento geral da casa, e quanto sobra por 
mês. É possível se planejar melhor.

16
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T Ó P I C O  
D O I S

I n f l u ê n c i a  e x t e r n a  
d i r e t a  e m  s e u  

c é r e b ro

 

INFLUÊNCIA NA TOMADA 
DE DECISÃO

Nudge : Como tomar melhores decisões sobre saúde, 

dinheiro e felicidade, de Richard H. Thaler e Cass R. 

Sunstein . Os autores mostram que nenhuma 

opção nos é apresentada de forma neutra, e 

que estamos todos suscetíveis a tomar 

decisões ruins. Compreender como as pessoas 

pensam é possível, no entanto, estabelecer uma 

“arquitetura da escolha” que facilita o 

reconhecimento das melhores opções para nós 

mesmos.

Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar – Daniel 

Kahneman. Kahneman expõe as capacidades 

extraordinárias - e também os defeitos e 

vícios - do pensamento rápido e revela a 

influência das impressões intuitivas nas 

nossas decisões.

18
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CANTINA DA 
ESCOLA

Experimentos em cantinas revelaram que o que as crianças 

comem depende de coisas como a ordem dos itens. 

Alimentos ao nível dos olhos são mais propensos a serem 

consumidos.

a) Ser paternalista e arrumar a comida de modo que os 

alimentos mais saudáveis fiquem mais à vista

b) Organizar a comida de maneira neutra, aleatória.

c) Organize tentando imitar a escolha das próprias crianças.

d) Maximize as vendas dos fornecedores que pagarem mais 

suborno

e) Maximize os lucros, ponto final.

19

 

RESUMO

Com o PowerPoint, você pode criar 

apresentações e compartilhar seu 

trabalho com outras pessoas em 

qualquer lugar. Digite o texto que 

quiser para começar. Você também 

pode adicionar imagens, arte e vídeos 

neste modelo. Salve no OneDrive e 

acesse suas apresentações a partir do 

computador, tablet ou telefone.

20
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RESUMO

Com o PowerPoint, você pode criar 

apresentações e compartilhar seu 

trabalho com outras pessoas em 

qualquer lugar. Digite o texto que 

quiser para começar. Você também 

pode adicionar imagens, arte e vídeos 

neste modelo. Salve no OneDrive e 

acesse suas apresentações a partir do 

computador, tablet ou telefone.
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PLANO DE FÉRIAS

- Chamado com a oferta de um brinde de hospedagens 
no hotel;

- Pipocas, refrigerantes, sucos durante a apresentação;

- Mostra exaustivamente diversos destinos turísticos

- Quando alguém fecha negócio no salão, é anunciado 
para todos os presentes e o cliente toca um sino, sob 
palmas;

- Apresenta um sistema de pontos – que não mostra os 
custos em reais das viagens, valor inicial de R$ 400 mil. 
Vai decrescendo o valor, facilitando a oferta e 
oferecendo parcelamentos enquanto chama 
supervisores e gerentes para fazerem novas ofertas.

- - Nudges: brindes, alimentos, ambiente contagiante

- Resultado: R$ 50 mil em parcelamento de 5 anos

- Fala rápido informações importantes como a dificuldade 
de se conseguir realizar reservas e a necessidade 
posterior de diversos depósitos para reservar e juntar 
semanas.

22
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T Ó P I C O  
T R Ê S

F a t o r e s  i n t e r n o s  q u e  

c a u s a m  e n d i v i d a m e n t o

 

COMO AS PESSOAS 
PODEM SER TÃO 
INTELIGENTES E 
TÃO BURRAS AO 
MESMO TEMPO?

O sistema 1 – o pensamento rápido – é 

o instinto.

O sistema 2 – o pensamento devagar –

é o pensamento consciente.

O sistema automático lê a palavra mais 

rápido do que o sistema de nomeação 

de cores pode decidir a cor da palavra.

24
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TABELA 1.1 – DOIS 
SISTEMAS 

COGNITIVOS

25

Sistema Automático Sistema Reflexivo

Descontrolado Controlado

Fácil Complicado

Associativo Dedutivo

Rápido Lento

Inconsciente Autoconsciente

Prático Obedece a regras

 

NUDGE -
CUTUCADA

"Uma cutucada ou orientação é 
qualquer aspecto da arquitetura de 
escolhas que altera o comportamento 
das pessoas de maneira previsível 
sem proibir nenhuma opção nem 
mudar significativamente seus 
incentivos econômicos. Para ser 
considerada uma mera cutucada ou 
orientação, uma intervenção deve ser 
fácil e barata de evitar. As cutucadas 
não são ordens. Nudge: o empurrão 
para escolha certa. [S.l.]: Elsevier -
Campus. 2008

26
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Um arquiteto de escolha 

consciente tem a capacidade 

de construir nudges

conscientemente  na 

tentativa de mover as 

pessoas em direções que 

tornarão suas vidas melhores. 

27

DO BEM.

 

THE EASY WAY

Por preguiça

• As pessoas tomarão qualquer 
opção que exija o menor esforço 
ou o caminho de menor 
resistência.

• Tendências comportamentais de 
não fazer nada.

• Protetor de tela automático do 
computador; Instalação de 
software de opção padrão, usar a 
digital para autenticar o app do 
Banco.

Por medo

• Repetir lugares turísticos.

• Antivírus, backups automáticos e 

assinaturas de backup em nuvem 

.

• Escolha de pratos padrão dos 

chefs, ir aos mesmos restaurantes 

ou fazer pedidos de entrega nos 

mesmos restaurantes.

Por distração

• Renovação automática de 

assinaturas

• Reservas de assento ou seguros 

de viagem  (por um custo extra).

• Impressoras instaladas na 

configuração de impressão de 

frente e verso por padrão.

28
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MAPEAMENTOS: O 
MENOS PIOR?

Escolhas difíceis

• Escolher o melhor banco para você, comparando 
as taxas cobradas,  pacotes de tarifas, anuidades de 
cartões e seus hábitos de consumo.

• Escolher o melhor plano de saúde, mensurando 
sua condição financeira, idade, riscos futuros.

• Escolher o melhor plano de internet, com todas as 
suas características de velocidade, ping, convênios 
e benefícios.

• Escolher o melhor plano de celular, com suas 
franquias, ligações nacionais e internacionais, 
cobertura de área e tecnologia de internet.

Escolhas mais difíceis ainda

• Escolher opções dentro de um 

tratamento de câncer: vida mais longa 

com risco aumentado de efeitos 

colaterais desagradáveis. Escolher entre a 

duração ou a qualidade da vida

• Escolher sua profissão, analisando o tipo 

de trabalho que terá, o tipo de cliente, ou 

escolher mudar de emprego, o que 

envolve salário, benefícios, localização, 

campo de atuação...

29

 

INCENTIVOS

Quem usa?

Fazer bons produtos e vendê-los pelo preço certo. 
Chocolates reduzem qualidade e peso diante dos 
importados substitutos

Quem escolhe?

Observar os conflitos de incentivos. Intermediários 
tem incentivos diferentes. Planos de saúde são 
intermediários e pagam a despesa do segurado. 

Quem paga?

Comprar um carro ou andar de Uber, e alugar quando 
necessário? Fazer uma análise comportamento de 
incentivos. 

Quem lucra?

Assinatura Disney Plus+ e do Star+ por R$ 21,90 pelo 
app do Bradesco. O mesmo serviço por R$ 9,90 pela 
plataforma do Mercado Livre. O mesmo serviço, e  
apenas quem lucra que é diferente.

30
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QUANDO HÁ COMPULSÃO POR COMPRAS

•

•

31

 

A MANEIRA 

DE COMEÇAR É PARAR DE 

FALAR E COMEÇAR 

A FAZER.

Walt Disney

32
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T Ó P I C O  
Q U A T R O

E n d i v i d a m e n t o  d o  
s e r v i d o r  d o  G D F

 

ENDIVIDAMENTO DOS SERVIDORES DO GDF E 
O PROJETO DE LEI Nº 2.886/2022

Lei contra superendividamento de 
servidores

• A matéria proíbe que os bancos 
descontem da conta corrente do 
devedor um percentual superior a 
30% de sua remuneração ou 
subsídio. 

• Também determina, entre outras 
medidas, que, no momento da 
antecipação de pagamento de 
dívidas, a instituição financeira 
promova o abatimento proporcional 
dos juros.

• Crédito responsável.

Casais inteligentes enriquecem juntos

34
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NO FIM DAS CONTAS, SERVIDOR ENDIVIDADO

35

 

HOUVE VETO DO GOVERNADOR

Razões

• A Lei federal nº 10.820/2003 art 1º. Inciso 
1º:  trata de limitação de percentual de 
desconto de parcela somente sobre o 
crédito consignado 35% (trinta e cinco 
por cento) destinados exclusivamente a 
empréstimos, e 5% (cinco por cento) à 
amortização de despesas contraídas por 
meio de cartão de crédito consignado ou 
à utilização com a finalidade de saque por 
meio de cartão de crédito consignado.

• "Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: VII - política de 
crédito, câmbio, seguros e 
transferência de valores;” – vício de 
iniciativa

Legislação aplicada ao DF

• Redação do argo 116 da LC nº 
840/2011: Art. 116. Salvo por imposição 
legal, ou mandado judicial, nenhum 
desconto pode incidir sobre a 
remuneração ou subsídio.

• § 2º A soma das consignações de 

que trata o § 1º não pode exceder o 

limite mensal de 40% da 

remuneração, subsídio ou proventos, 

sendo 5% reservados para saque 

com cartão de crédito ou amorzação

de despesas contraídas nessa 

modalidade. (Parágrafo Alterado(a) 

pelo(a) Lei Complementar 1015 de 

05/09/2022)
36
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SITUAÇÃO HIPOTÉTICA DE UM SERVIDOR

Consignados + Parcelados

• Servidor com:

• 30% de consignados sobre salário bruto;

• 20% de parcelamentos – empréstimos 

sobre salário bruto;

• 27% Deduções no contracheque (IRPF + 

Previdência, etc.) =

• 23% - salário líquido para sobrevivência

Possibilidades de negociação

• Junta todo o montante e concede até 84x 

consignado com um juro que o fará pagar 

4x o valor que foi emprestado.

• Situação é chamada de: 

superendividamento

• Situações mais agravada: empréstimos 

com mais bancos a juros maiores. 

• Empréstimo parcelando em cartões de 

crédito

• Agiota 10% a.m.

37

 

O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER

Estratégias e dicas para 

equilibrar o orçamento

Entender o tamanho da 

dívida

Fazer o seu próprio plano 

de contas de Finanças 

pessoais (oficina)
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T Ó P I C O  
C I N C O

I n d o  n a  “ j u g u l a r ”  d o  
o r ç a m e n t o

 

O MAIOR INIMIGO DO ORÇAMENTO: 10X 
SEM JUROS

O início da saúde financeira é dar 
fim aos parcelamentos

• É um gatilho emocional que 
comumente endivida as pessoas.

• Piores parcelamentos: 
supermercado, combustível, 
drogaria. Se são remédios de uso 
contínuo para 3 meses de duração, 
aí pode parcelar em 3x.

• Efeitos começam geralmente 3 
meses após você ter parado de 
fazer compras parceladas e ter 
quitado alguns parcelamentos mais 
antigos.

Fuja momentaneamente do 
comércio eletrônico e reduza ou 
elimine assinaturas

• Amazon

• Shopee

• Americanas

• Magalu

• Globoplay

• Netflix

• Net Combo

• Jornais

Orçamento de despesas variáveis 
com metas máximas

• Variáveis

• Acontecem todo mês.

• Estipuláveis e geralmente podem 

ser economizáveis por esforço 

próprio. Estipule metas máximas.

• -Vestuário, Lazer, Drogarias e 

farmácias, Restaurantes fora no 

lazer, Restaurante no trabalho, 

Supermercado, Panificadora, 

iFood, Tuppeware, Avon, Mary Kay 

Presentes.

40
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PEQUENOS MENSAIS QUE SE TORNAM
GRANDES EM CONJUNTO

 

SUPERMERCADO

a) Antes de sair de casa, fazer uma lista prévia de comprar do que 
realmente se necessita comprar, e obedecê-la. 

b) Substituir produtos caros por outros mais baratos. Trocar o importado 
pelo nacional.

c) Aproveitar a seleção de dias promocionais. Dia do hortifruti.

d) Ter em mente que supermercados normalmente colocam um ou dois 
produtos em promoção, e aumentam o preço do restante. Se puder, 
visite mais de um supermercado.

e) Ao lançar despesas, convém separar classificar as contas de 
supermercado, separando os gêneros alimentícios dos de  limpeza por 
três meses, para entender onde o gasto está sendo maior. Pode 
classificar por limpeza, bebidas, chocolates, verduras, carnes, cesta 
básica, lanches supérfluos. 
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RESTAURANTES PERTO DO TRABALHO, OU COMIDA 
TRAZIDA DE CASA? E JANTARES FORA NO LAZER?

Restaurantes perto do trabalho

a) Existe a marmita de R$ 13,00; a de R$ 20,00; a 
que cobra o KG (R$ 69,90); 

b) Existe a comida do quiosque (R$ 21,00) e a do 
restaurante nobre(R$ 79,90 kg);

c) Existe a comida trazida de casa.

• Observe a configuração da sua vida, o que pode 
ser economizado, nem que seja um pequeno 
sacrifício por poucos meses, apenas para que 
sua vida financeira volte ao controle.

Jantares fora no lazer

43

a) Em Brasília, uma família com dois filhos, ao se 
sentar em qualquer lugar, paga R$ 300. Fuja disso 
por enquanto. Faça piqueniques, passeios ao ar 
livre com a família.

b) Reduzir gastos é como dietas: não se consegue 
fazer por muito tempo. Você não deve sacrificar o 
lazer por muito tempo. Afinal de contas, você 
trabalha para que tenha lazer. Senão, não há 
sentido em trabalhar.

 

REDUZINDO 
DESPESAS COM 
BANCOS

Sim, é possível!

É importante falar o óbvio: O gerente 

da sua conta é funcionário do banco. 

Ele vai indicar produtos bons para o 

banco, e não para você.
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Bancos costumam fazer venda casada de produtos,
mas chama a isto de desconto de fidelidade. Dão
desconto no juro do financiamento habitacional, mas
condicionam que você tenha um cartão de crédito, e
ainda cobram cesta de serviços.

Faça uma pesquisa dos produtos que você realmente
usa. Sua renda familiar pode ser atrativa para os
bancos, e eles podem ceder nos custos.

a) Financiamento habitacional – juros

b) Consignado – juros

c) Cartão de crédito – anuidade

d) Cesta de serviços – mensalidade

e) Seguro prestamista – semestralidade

Exemplo: banco X isenta anuidade de cartão de
crédito e adicional se seus gastos mensais no
cartão forem de média mensal de R$ 10 mil, e
não cobram taxa de cesta de serviços se seus
salários forem enviados para lá. Não cobram
seguro prestamista pelo cheque especial. Juro
menor do financiamento habitacional. Neste
caso, compensa fazer portabilidade.

45

Não fique pagando 

pacotes que você não usa!

 

GOVERNE O CARTÃO DE CRÉDITO

Pesquise cartões também!

Chega um momento em

que o cartão de crédito se

torna a principal despesa

do mês.

O cartão pode ter

vantagens como troca de

pontos por milhas ou

produtos, mas anuidades e

juros pesam no orçamento.

Anuidade de cartão? Tô fora!

Concentre todos os gastos
em apenas um cartão de
crédito (ou um para você, e
outro para o cônjuge). Tenha
apenas mais um cartão de
crédito, de backup (para o
caso de haver fraude no seu
cartão, e você ficar sem
crédito até chegar a
substituição). Mas nunca use
os dois cartões de crédito.
Prefira que o segundo seja
um cartão que não cobre
anuidade (de fintech).
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Evite fraudes. Se fizer compras pela internet, use a
função de cartão virtual.

Você não é obrigado a pagar seguro contra fraudes de
cartões de crédito. Mesmo com várias medidas de
segurança, o uso do cartão de crédito é tido como uma
atividade de risco, conforme o artigo 927 do Código
Civil. Uma vez que as fraudes no cartão não tenham
sido causadas pelo titular nem pelo comerciante, cabe
à operadora do cartão reparar os danos.

Nunca parcele um cartão de crédito. Os juros são
altíssimos. É preferível fazer empréstimo consignado no
banco, se ele ficou muito alto. Se você fizer isso, será
possível até que sobre dinheiro no final do mês. Mas
como evitar que isto se repita e você entre numa bola
de neve novamente?

a) Estude os seus gastos no cartão de crédito.
Classifique por categorias.

b)      Escolha quais categorias você usa todo mês que 
podem inicialmente ser retiradas do cartão e pagas no 
débito, de forma gradual, até você se libertar do cartão 
de crédito totalmente e ter passado a pagar tudo à 
vista no débito.

47

Passo a passo

 

Exemplo: 50% da fatura do seu cartão é de

parcelamentos que você foi fazendo, e 50% de

compras gerais. Estudando os seus gastos no

cartão de crédito, você percebeu que a maioria

deles são de gastos variáveis que acontecem todo

mês (supermercados, restaurantes, refeições por

aplicativo, roupas, drogarias, combustível, livros,

cinema...). Você não dá conta de parar de usar

imediatamente o cartão de crédito.

Então, a primeira coisa que você precisa fazer

assumir um compromisso pessoal de não fazer

mais compras parceladas no cartão de crédito.

Este é o primeiro passo fundamental. Ainda que

você não tenha reajustes de salário no futuro,

você terá uma sensação de “dinheiro sobrando”

quando começar a quitar os gastos parcelados e

não tiver feito despesas novas parceladas.

48

Passo a passo
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O segundo passo é prever quanto vai sobrar de dinheiro (de

saldo) no presente mês e nos próximos. Digamos que, agora,

você esteja com R$ 1000 reais de estimativa de sobra por mês

em média, de saldo.

O terceiro passo é pegar uma das categorias que gastos e

deixar de comprar ela no crédito, passando a comprar no

crédito. Suponha que você gaste R$ 2000 com supermercado,

mas gaste até R$ 1000 com refeições fora no lazer e

restaurantes no trabalho. Se você já sabe que sobraria R$

1000 de saldo no fim do mês, então pague no débito as

refeições fora no lazer e restaurantes.

Gradualmente e nos meses seguintes, você verá que o valor

da fatura de cartão de crédito irá ficando menor. Então, você

verá que o saldo do mês vai aumentar também. Assim,

sucessivamente, o quarto passo é ir trazendo novas categorias

para o débito – combustível, drogarias, cinemas e, por fim, até

chegar ao último e maior valor de categorias que você tinha.

Com isso, você poderá ter eliminado o cartão de crédito da

sua vida, e passado gradualmente a usar apenas o débito.
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Passo a passo

 

VANTAGENS DO 
DÉBITO

Curto prazo

Você só gasta o

que possui.

Você não

acumula

dívidas.

Longo prazo

Não virão mais
faturas de
cartão de
crédito.

Você abandona
o hábito de
comprometer o
seu salário
futuro.
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PARCELAMENTOS LONGOS

Financiamentos de veículo (CDC) 

• Se está difícil pagar, considere 
vender o ágio. Se estiver fácil 
pagar, considere antecipar 
parcelas com desconto.

Consignados 

• Estender o prazo do consignado só 
é vantajoso se isso vier 
acompanhado de uma mudança de 
comportamento e hábitos. É como 
remédio para diabetes tipo 2, que 
nunca vai funcionar direito se a 
pessoa não tiver uma rotina de 
dieta e exercícios físicos.

• Vender o ágio – é a primeira opção 
para se livrar de parcelamentos 
longos, se você estiver realmente 
na forca, e se seus problemas 
financeiros não são solucionáveis 
no médio prazo. 

Financiamentos habitacionais 

• Pesquise! Como já explicado
anteriormente, uma das formas de
reduzir despesas com bancos é
mostrar que você é um servidor
estável e que pode fazer o banco
lucrar muito no longo prazo se ele
reduzir juros. Quando um banco
descobre que você pediu a
portabilidade para outro, ele tem o
direito de te fazer ofertas de juros
menores para tentar te segurar.
Mas geralmente, infelizmente, só
fazem isso quando você já se
decidiu por migrar para outro
banco.
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VOCÊ NÃO ESTÁ 
ENTENDENDO. A 

MINHA SITUAÇÃO É 
CRÍTICA!
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PADRÃO DE VIDA É ALGO QUE SE ESCOLHE, 
E VOCÊ PODE TER ESCOLHIDO ERRADO

Escola dos filhos

• Colocar o seu filho em uma 
escola cara demais para o seu 
padrão de vida, você estará 
dando a ele um claro sinal de 
indisciplina e irracionalidade 
financeira. Na melhor das 
hipóteses, estará passando a 
mensagem errada. Ele vai crescer 
achando que é uma espécie de 
“reizinho” da família, pelo qual 
os pais, fazem de tudo. Ele pode 
nem perceber que esse tudo 
inclui boa dose de sacrifício.

Telefone, TV por assinatura e 
Streamming

• Planos de celular com mais do que 

você utiliza, gasto com televisão 

por assinatura 

superdimensionado? Estude 

alternativas.

• Carro zero – Segundo dados da 

Anfavea, houve um aumento de 

18% nos veículos novos em 2021, e 

22% para os usados. Considere um 

veículo de R$ 50 mil, se o de R$ 80 

mil pesar muito no orçamento.

Sabe a grama do vizinho?

• A rigor, qualquer pessoa com
padrão de vida razoável hoje vive
melhor do que um rei no início do
século XX. Tem mais saúde, se
alimenta melhor, tem mais
entretenimento, mais qualidade de
vida e acesso a muitos bens e
serviços que antes nem mesmo a
mais alta nobreza sonhava ter. Por
que não somos mais felizes do que
um rei do século passado? A
resposta é simples. A nossa base de
comparação mudou. Tire da cabeça
a ideia de que você será mais feliz
se comprar mais.
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RECOMENDAÇÕES PARA CONSUMIR 
MELHOR (C.R.A.):

•

•

•

•

•

•
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T Ó P I C O  
S E I S

E n t e n d e n d o  o  
t a m a n h o  d a  d í v i d a

 

PARA QUÊ ENTENDER O TAMANHO DA 
DÍVIDA: DIAGNOSTICAR SUAS FINANÇAS

• Quem não tem controle sobre 
o próprio dinheiro acaba:

• gastando mais do que deveria;

• se enrolando em dívidas, 
juros;

• piorando sua situação cada 
vez mais, até arruinar 
seu orçamento pessoal e 
familiar por completo.

•

• Para saber quais são os seus 
gastos obrigatórios e fixos;

• Para estimar em quanto tempo 
você poderá quitar os 
parcelamentos longos

• Para aprender a analisar e 
comparar a qualidade de seus 
gastos.
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ESTRATÉGIAS E DICAS 
PARA EQUILIBRAR O SEU 

ORÇAMENTO

93% dos brasileiros acreditam que dinheiro

compra, sim felicidade.
Na nossa convivência com o dinheiro, não vamos 

ser felizes gastando até o último tostão nem 

poupando tudo e deixando de aproveitar a vida.

A trinca de gastos de Samy Dana: Obrigação, 

Entretenimento, Investimentos.

André Bona: Despesas Fixas e Variáveis

Natália Arcuri - Fixas, Variáveis, Eventuais –

Essenciais, Importantes, que podem ser 

eliminadas

Shayllon:  Fixas, Parcelamentos Longos, 

Parceladas até 12x, Variáveis Com Metas, Únicas 

e Eventuais, Investimentos (pagar a si mesmo)

22/6/20XX 57

E você? Tente classificar os seus gastos por centro 

de custo agora

 

ENTENDER O TAMANHO DA DÍVIDA: CENTRO DE CUSTO

58

1) Classificar por Centro de Custo

a) Despesas Parceladas, seja no cartão ou boleto.

b) Despesas com Orçamento de Metas Máximas

c) Despesas Únicas e eventuais

d) Despesas Fixas

e) Parcelamentos Longos

f) Contracheques

g) Receitas Fixas

h) Receitas Eventuais

i) Deduções nos Contracheques

Despesa que vai acabar com 

o tempo 

Não vai acabar tão rápido, ou é fixo
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ENTENDER O TAMANHO DA DÍVIDA: CENTRO DE CUSTO
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PLANO DE CONTAS: DESPESAS

60

• 08 Educação e Cultura

• 09 Automóvel e Transporte

• 10 Animais de Estimação

• 11 Presentes

• 12 Instituições Financeiras

• 13 Impostos e Tarifas

• 14 Viagens

• 15 Esporádicos

1) Categorias (Plano de Contas)

• Despesas

• 01 Fixas no Contracheque

• 02 Alimentação

• 03 Saúde e Higiene Pessoal

• 04 Casa

• 05 Vestuário

• 06 Lazer

• 07 Informática e Tecnologia
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PLANO DE CONTAS: DESPESAS

61

 

PLANO DE CONTAS: RECEITAS

62

• 06 Indenizações Judiciais

• 07 Empréstimos

• 08 Patrimônio

• 09 Venda de Tuppeware e Avon

• 10 Rendimentos de Investimentos

• Receitas

• 01 Cônjuge 01

• 02 Cônjuge 02

• 03 Reembolsos e Restituições

• 04 Doações Recebidas

• 05 Venda de Bens
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ORÇAMENTO DE METAS MÁXIMAS

63

2) Casa

a) Diarista

b) Gás

3) Vestuário

a) Calçados

b) Roupas

4) Saúde e Higiene Pessoal

a) Drogarias e Farmácias

b) Cortes de cabelo e manicure

• - Variáveis

• - Acontecem todo mês

• - Estipuláveis e geralmente podem ser 

economizáveis por esforço próprio

1) Alimentação

a) Supermercado

b) Panificadora

c) Restaurantes no trabalho

d) Restaurantes fora no lazer

e) Refeições pedidas por aplicativos

 

ORÇAMENTO DE METAS MÁXIMAS

64

5) Presentes

6) Automóvel e Transporte

a) Combustível

b) Estacionamento

c) Manutenção

d) Lavagem
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GERINDO O ORÇAMENTO DE METAS MÁXIMAS

65

• Traçar metas para os gastos variáveis é importante para que você tenha noção exata do quanto ainda pode 

gastar com uma categoria e, se falhar numa categoria, poder fazer um bloqueio em outra, desde que não exceda 

o valor total traçado para as despesas variáveis.

• Estourou o supermercado e a gasolina? Tudo bem, segure o vestuário e a churrascaria.

• Proibido: ultrapassar o valor total que você estipulou para as metas máximas.

• Estipule as metas para os gastos sempre pra cima, de preferência, 5% acima do que você normalmente gasta com 

aquela categoria variável contínua. Assim, ainda que você enfrente surpresas, uma compensa outra. 

• O que você vai descobrir: ao cumprir à risca o orçamento de metas e reservar 5% a mais, você verá que é alta a 

probabilidade de você obter um saldo na conta. Isto pode ser o primeiro passo para converter em investimento.

 

ORÇAMENTO DE METAS MÁXIMAS
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ORÇAMENTO DE METAS MÁXIMAS
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ORÇAMENTO DE METAS MÁXIMAS
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Organizze -
https://www.mobills.com.br/blog/aplicativos/

apps-de-controle-financeiro/#organizze
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ANÁLISES E COMPARATIVOS INTERESSANTES 
DE SE FAZER

Descobrir quanto você/sua família 

ganha líquido por dia:

• Renda Bruta Diária Cônjuge 1 –

734,98 

• Renda Bruta Diária Cônjuge 2 –

324,17

• Descontos Fixos nos 

Contracheques diários –

362,90

• Renda Líquida Diária da 

Família – 696,25

Descobrir quanto tempo custa 

ganhar o seu dinheiro: 

• Salário Líquido mensal R$ 
7.815,41

• Horas trabalhadas/mês: 240

• Salário por hora: R$ 32,56

• Descobrir quantos dias/meses 
você precisa trabalhar para 
adquirir um bem: 

• Galaxy S22+ 256GB – 5.699,00 / 
32,56 = 175,03 horas de trabalho

Descobrir quanto você/sua família gastam 
com cada despesa, e o quanto ela 
consome do seu salário por dia: 
• Alimentação(supermercado + 
restaurantes) – 227,61 por dia   32,69% 
da renda líquida diária

• Restaurantes fora no lazer – 37,28 
gastando muito mais no lazer pra comer

• Restaurantes no trabalho – 13,07 

• Supermercado – 168,10 - Entra 
material de limpeza. Você pode separar 
os gêneros alimentícios de limpeza por 
três meses, para entender onde o gasto 
está sendo maior. Pode classificar por 
limpeza, bebidas, chocolates, verduras, 
carnes, cesta básica, lanches supérfluos. 
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ANÁLISES E COMPARATIVOS INTERESSANTES 
DE SE FAZER

Descobrir o quanto uma categoria de contas 

representa em percentual no seu salário:  

• Eletrônicos (TV, tablets, 

notebooks, celulares) – 171,60  

24,64% da renda líquida diária

Maioria de parcelados

Fazer análises comparativas que te fazem saber 
o que deveria estar sendo prioritário, ou não:

• Automóveis – 38,58 por dia

• Viagens – 50,86 por dia

• Viagens – 50,86 por dia está mais caro que uso de 
Automóveis – 38,58 por dia. Por que tão caro? R$ 18.563,00 
por ano mesmo? Como reduzir? É preciso mudar o 
processo, o jeito de se gastar. Como? Exemplo mais à frente

Descobrir o que está causando endividamento

• Alimentação(supermercado + restaurantes) – 227,61 
por dia   32,69% da renda líquida diária

• Eletrônicos (TV, tablets, notebooks, celulares) –
171,60  24,64% da renda líquida diária

• Análise: supermercado e informática estão 
causando endividamento não previsto. Representam, 
unidos, 57% do consumo do da renda total do casal. 

À medida em que você for tendo o controle 
dos seus gastos conforme os anos passam, 
você terá análises mais elaboradas ainda.

• Para exemplificar, R$ 664,60 era a 
renda líquida diária em outubro de 
2019. 

• Hoje é R$ 696,25. Aumento de 
4,55% em dois anos.

• Alimentação era R$ 131,72.  Hoje é 
R$ 227,61. Aumento de 57,87% em 
2 anos.

• Informática era R$ 109,16. Hoje é 
R$ 171,60. Aumento de 57,20% em 
dois anos.
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TÃ O  I M P O R TA N T E  Q UA N TO  FA Z E R  A S  A N Á L I S E S ,  É  E S T I P U L A R  E S T R AT ÉG I A S PA R A  R E D U Z I R  A S  

D Í V I DA S  S E M  TA N TO  S O F R I M E N TO,  A P E N A S  M U DA N D O  O  P R O C E S S O,  O  J E I TO D E  S E  G A S TA R :

72

• O casal está gastando com eletrônicos R$ 5 mil por mês com parcelamentos de videogames, celulares, notebooks, 
tablets e televisores.

• Estratégia a ser adotada:

a) não fazer novos parcelamentos. 

b) Como se está pagando R$ 5 mil por mês do salário do casal, esperar quitar os parcelados até estes parcelados 
estarem inferiores a R$ 2 mil por mês.

c) A partir de então, estipular um fundo de reserva de R$ 2 mil por mês para pagar novos equipamentos à vista. Ou 
seja, gradualmente ir transferindo para uma poupança o que “sobrar” dos R$ 2 mil por mês que está se pagando 
parcelado, até estar R$ 2 mil por mês sendo guardado na poupança. Pode sacar da poupança e comprar novos 
eletrônicos, desde que seja para compra de eletrônicos à vista.

d) O casal gosta de eletrônicos, não pretendem e nunca vão parar de consumir tecnologia, mas podem reduzir a 
velocidade do gasto em 60%, e não se endividar mais.

• Esta estratégia pode ser adotada para diversos tipos de bens e experiências, como fundo de reserva para viagens 
e passeios de férias. 
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UMA FÓRMULA PARA CHAMAR DE SUA

A fórmula do 50-30-20 incentiva a 

deixar metade(50%) do dinheiro 

para despesas obrigatórias. 30% 

para entretenimento e extras 

(contratempos que aparecem), e 

20% para investimentos

Você pode adaptar a fórmula ao 

seu estilo de vida, com variações 

como 60 – 30- 10,  40 – 40- 20,  

60- 25 -15 e muitas outras. Só 

preste atenção para que a parte 

final da equação não seja zero, 

pequena demais ou negativa

Este curso foi idealizado para as 

pessoas que querem aprender a 

sair do vermelho. Não tem a 

intenção ou missão de indicar 

investimentos. Mas esta fórmula é a 

dica para o primeiro passo da 

pessoa que está vencendo as 

dívidas.
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D I N Â M I C A  PA R A  R E F L E T I R  S UA  R E L A Ç Ã O  C O M  O  D I N H E I R O

1

• 1) Qual foi a compra que você já fez que você acha que foi a mais acertada?

• 2) Qual foi a compra que você fez da qual você se arrependeu de ter feito?

• 3)  Você faz o orçamento mensal de sua casa por escrito? Como você cuida do seu orçamento? Planilha, 

anotações, aplicativo, não administra?

• 4)  Qual foi o momento de sua vida em que você se sentiu mais próspero ou com mais dinheiro?

• 5) Qual foi o momento de sua vida em que você se sentiu mais endividado?

• 6) Em qual classe social você se situa? A, B, C, D ou E?
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D I N Â M I C A  PA R A  R E F L E T I R  S UA  R E L A Ç Ã O  C O M  O  D I N H E I R O

2

• 7) Qual despesa que você acha ser mais difícil de controlar no seu dia a dia?

• 8) Qual é o maior inimigo do seu orçamento hoje?

• 9) Você possui um plano “B”, seja empreender, viver de aluguel ou de investimentos para a sua 

aposentadoria?

• 10) Dinheiro traz ou não felicidade? Por que?

• 11) Qual é sua principal preocupação financeira no momento?

• 12) Você sente medo ou angústia de conferir seu extrato bancário?

 

D I N Â M I C A  PA R A  R E F L E T I R  S UA  R E L A Ç Ã O  C O M  O  D I N H E I R O

3

• 13) Você sente culpa por comprar algo e se arrepende depois?

• 14) Você sabe quanto vale sua hora de trabalho?

• 15) Você sabe em quanto está previsto o valor de sua aposentadoria?

• 16) Você consegue poupar dinheiro todo mês?

• 17) Você diversifica seus investimentos?

• 18) Algo te atrapalha para ter uma reserva financeira? O Que?
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D I N Â M I C A  PA R A  R E F L E T I R  S UA  R E L A Ç Ã O  C O M  O  D I N H E I R O

4

• 19) Se você ou alguém de seu núcleo familiar falecer hoje, todos conseguirão viver sem seu suporte 

financeiro ou da pessoa falecida?

• 20) Qual conselho financeiro você daria para a pessoa que mais ama?

• 21) Você já leu algum livro sobre finanças pessoais? Qual?

• 22) Com relação ao 13º, férias, o que você costuma fazer com esse dinheiro adicional?

• 23) Seu padrão de vida é adequado à sua renda atual?

• 24) Sente necessidade de ressignificar o seu lazer?

 

T Ó P I C O  
S E T E

D a n d o  a d e u s  a o  
d e s c o n t r o l e  

f i n a n c e i r o - O f i c i n a
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FAZER O SEU PRÓPRIO 
PLANO DE CONTAS 

PESSOAL

Programas e sites existentes de Finanças Pessoais: 

Opção 1 – Planilhas do Excel

Opção 2 – Aplicativos para celular

Opção 3 – Programas de computador

Opção 4 – Plataformas online

Algumas plataformas online permitem que você 

use um app no celular para inserir dados rápidos e 

ao mesmo tempo acesse no computador para 

funções mais completas, como importar extratos.

6

 

Mobills -
https://www.mobills.com.br/?utm_source=bl

og&utm_campaign=posts

7
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Orçamento fácil -

https://www.mobills.com.br/blog/aplicativos/ap

ps-de-controle-financeiro/#orcamento-facil

8

 

Organizze -
https://www.mobills.com.br/blog/aplicativos/

apps-de-controle-financeiro/#organizze

9
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Meu Dinheiro -

https://www.meudinheiroweb.com.br/

10

 

EXERCICIOS
a) Criar conta no plano de 7 dias gratuitos

b) Criar Conta-corrente e cartão de crédito

c) Criar plano de contas com categorias e sub-categorias

d) Criar centro de custo

e) Criar lançamento de recebimento de salário recorrente

f) Criar 6 lançamentos de pagamentos, sendo dois fixos, dois 
únicos e dois parcelados, uma conta a pagar e outra a 
receber.

g) Observar o fluxo de caixa

h) Emitir relatórios por categoria e centro de custo

i) Relatórios de conta a pagar e a receber

11
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EXERCICIOS
Gerir cartões de crédito

Lançamento com mais de uma categoria

Anexo de arquivos

Conciliação bancária

Gestão de centros de custo

Relatórios completos

12

 

CRIAR NOVA 
CONTA-

CORRENTE E 
INSERIR SALDO –

10 MINUTOS
Clique no canto esquerdo de onde está escrito “Visão 

Geral”, vá para Cadastros e clique em Contas. Por fim, 

selecione o símbolo “+” para criar uma nova conta-

corrente

13
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CRIAR NOVO 
CARTÃO DE 

CRÉDITO – 15 
MINUTOS

Clique no canto esquerdo de onde está escrito “Visão 

Geral”, vá para Cadastros e clique em Contas. Por fim, 

selecione o símbolo “+” para criar um cartão de 

crédito, selecionando o tipo de conta “Cartão de 

Crédito

14

 

CRIAR PLANO DE 
CONTA COM 

CATEGORIAS E 
SUBCATEGORIAS 

– 45 MINUTOS
Clique no canto esquerdo de onde está escrito “Visão Geral”, vá para 

Cadastros e clique em Categorias. Crie as categorias de Receitas (salários, 

venda de bens, indenizações judiciais, Venda de Tuppeware e Avon, e todo o tipo 

de receitas que você tiver). E quanto as despesas, você pode criar categoria de 

despesas fixas no contracheque, e demais subcategorias, e novamente repetir o 

procedimento para categorias como Alimentação (supermercado, restaurantes), 

Saúde e Higiene (Consultas, planos de saúde, drogarias e farmácias), 

Casa(Caesb, Condomínio, eletrodomésticos, decoração, gas, IPTU), Vestuário, 

Lazer(cinemas bares), Educação, Automóvel, Viagens

15
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CRIAR CENTROS 
DE CUSTO – 30 

MINUTOS
Clique no canto esquerdo de onde está escrito “Visão 

Geral”, vá para Cadastros e clique em Centross. Por 

fim, selecione o símbolo “+” para criar um novo 

centro de custo

16

 

CRIAR 
RECEBIMENTO DE 

SALÁRIO – 20 
MINUTOS

Na página onde está escrito “Visão Geral”, posicione 

o mouse em “+” e escolha o “+” que indica “Receita”. 

O ideal é que você tenha cadastrado todas as 

subcategorias do seu contracheque. Assim, você terá 

sempre como saber quanto os descontos do 

contracheque representam em percentual no seu 

salário. 

17
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CRIAR 
LANÇAMENTOS DE 

DESPESAS E 
RECEITAS – 15 

MINUTOS
Na página onde está escrito “Visão Geral”, posicione 

o mouse em “+” e escolha o “+” que indica “Nova 

Despesa”. Crie 6 lançamentos de pagamentos, sendo 

dois fixos(exemplo, débito automático da CAESB), 

dois únicos(compras no cartão de débito) e dois 

parcelados(compra de roupa em 3x no cartão de 

crédito), uma conta a pagar(boleto) e outra a 

receber(venda de bens).

18

 

ENTENDA O 
FLUXO DE CAIXA 

– 10 MINUTOS

19
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EMITA RELATÓRIOS POR 
CENTRO DE CUSTO E POR 
CATEGORIA – 10 MINUTOS

É por esta razão que você teve todo esse trabalho: 

ver relatórios que te informam os seus gastos por 

centro de custo e por categoria.

20XX 20

 

EMITA 
RELATÓRIOS DE 
CONTA A PAGAR 
E A RECEBER – 5 

MINUTOS

21
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GERIR CARTÕES 
DE CRÉDITO – 10 

MINUTOS
Veja os cartões de crédito:

Pague a sua fatura de cartão de crédito 

22

 

FAÇA UM 
LANÇAMENTO 
COM MAIS DE 

UMA CATEGORIA 
– 15 MINUTOS

23
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FAÇA 
CONCILIAÇÃO 
BANCÁRIA DE 

SEUS 
LANÇAMENTOS –

15 MINUTOS

24

 

METAS DE 
ECONOMIA – 15 

MINUTOS
Crie uma meta de economia

25
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CRIE TAGS, CRIE E 
ENTENDA 

PROJETOS – 15 
MINUTOS

26

 

O QUE HÁ NA 
VERSÃO 

GRATUITA 5 
MINUTOS

27
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O QUE NÃO HÁ 
NA VERSÃO 

GRATUITA – 5 
MINUTOS

28

 

T Ó P I C O  
O I T O

Q u a n t o  é  s u f i c i e n t e ?

 



52 
 

 

QUANTO É SUFICIENTE? O AMOR PELO 
DINHEIRO E A DEFESA DA VIDA BOA 

(ROBERT SKIDERLSKY E EDWARD SKIDELSKY, 
2017)

•

•

•

•

•

•

•

30

. Harmonia com a natureza. O homem 

que vivia em Paris no século XVIII andava 

apenas trinta minutos para chegar ao 

campo. Seu equivalente moderno leva 

seis horas em meio a um trânsito pesado.

. Relacionamentos. Pais, cônjuge, 

professor, colega de trabalho.  A amizade 

não é essencialmente um bem 

econômico, mas tem pré-requisitos 

econômicos. A confiança social não 

prospera em períodos de fome.

Lazer. Uma vida sem lazer é uma vida vã.

 

Epicuro

31

NADA É SUFICIENTE PARA 

QUEM TER MUITO AINDA 

É POUCO.
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Epicuro

32

NADA É SUFICIENTE PARA 

QUEM TER MUITO AINDA 

É POUCO.

 

Shayllon, durante a pandemia.

33

É INTERESSANTE VER A 

ECONOMIA ENTRAR EM 

COLAPSO QUANDO AS 

PESSOAS COMPRAM 

APENAS O NECESSÁRIO.
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T Ó P I C O  
N O V E

R e v i s ã o

 

CONJUNTURA EXTERNA, ÍMPETOS INTERNOS , PLANE JAMENTO 
ESTRATÉGICO, TÁTICO E  OPERACIONAL

35

Conjuntura e 
influências externas

• Brasil endividado –
falta de educação 
financeira

• Economia brasileira 
neoliberal

• Classes sociais 
nacionais e mundiais

• Arquitetos de 
escolha - nudges

• Salários GDF

Ímpetos Internos

• Natureza humana –
preguiça, medo, 
distração, caminho 
mais fácil

• Compulsões –
desconforto 
emocional, alívio, 
remorso

• Quanto é suficiente? 
– Saúde, Respeito, 
Personalidade, 
Harmonia com a 
natureza, Amizade, 
Lazer

Planejamento

• Estratégico – Saber 
o tamanho da dívida

• Tático – Dicas de 
como sair das 
dívidas

• Operacional –
Análises 

• Oficina de Centro 
de Custo e Plano de 
Contas

 



55 
 

 

O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA OFICINA

Você não está só

• Diversos fatores externos causam 

endividamento:

• A população do Brasil passa por um 

endividamento recorde por falta de educação 

financeira;

• A globalização, o fim do paternalismo estatal 

e políticas neoliberais causaram a 

necessidade de haver maior educação 

financeira dos indivíduos;

• Inflação, pandemia e crise na cadeia de 

suprimentos corroeram o poder de compra;

• Nudges idealizados por arquitetos de escolha 

procuram influenciar as suas decisões;

• Por preguiça, medo ou distração, o nosso 

cérebro tenta escolher o caminho mais fácil;

• Muitos servidores públicos estão endividados.

Estratégias para sair do vermelho

• Você aprendeu diversas estratégias para identificar os 
nudges que fazem o cérebro gastar:

• A aparente facilidade dos parcelamentos;

• Não ter o controle sobre as despesas variáveis;

• Pequenas obrigações mensais se tornam uma despesa 
grande quando reunidas;

• Supermercados e restaurantes adotam nudges para 
fazerem você comer e gastar mais do que o necessário;

• O gerente da sua conta não é seu amigo. Eu sim, sou 
seu amigo! Pesquise os bancos!

• A única função do cartão de crédito é fazer você 
comprometer o seu próximo salário;

• Situações drásticas exigem atitudes drásticas: vender o 
ágio ou bens pode ser a única solução para te livrar de 
dívidas;

• Pense no plano B. O que mais você sabe fazer para 
ganhar dinheiro? 

• Abrir mão do lazer por até três meses, tudo bem, mas 
sacrifique o seu padrão de vida, e não a sua qualidade 
de vida. Saiba a diferença

36

 

O QUE VOCÊ APRENDEU NESTA OFICINA

Adotar os Centros de custo

a) Despesas Parceladas, seja no cartão ou 

boleto.

b) Despesas com Orçamento de Metas 

Máximas

c) Despesas Únicas e eventuais

d) Despesas Fixas

e) Parcelamentos Longos

f) Contracheques

g) Receitas Fixas

h) Receitas Eventuais

i) Deduções nos Contracheques

Conhecer o seu dinheiro nos mínimos 
detalhes

• Categorizar o seu próprio Plano de Contas 
pessoal, saber quanto anda gastando em 
cada área importante de sua vida;

• Saber quanto você ganha líquido por dia; 
quanto tempo custa ganhar o seu 
dinheiro; quantos dias precisa trabalhar 
para adquirir um bem; saber o que está 
causando endividamento; 

• Adotar estratégias para se livrar de 
dívidas de cartão de crédito, 
parcelamentos e categorias de gastos que 
você não abre mão de gastar, apenas 
mudando a forma como os adquire.

37
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OBRIGADO!

Shayllon Marinho – shayllon.trindade@economia.df.gov.br
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