INFORMATIVO: ADMINISTRE O SEU ORÇAMENTO
Todo início de ano é a mesma coisa, pagamento de tributos, impostos e
compra de material escolar fazem parte do orçamento familiar e torna o
mês de janeiro o mais pesado para o bolso do consumidor. E como ainda
temos os outros 11 meses para pagar contas fixas e gastos extras, o ideal
é que as pessoas se organizem financeiramente para terem uma previsão
do orçamento. Diante disso, o Procon de Campinas elaborou este
informativo com dicas e orientações para auxiliar as pessoas na
estruturação de um planejamento anual.
COMO COMEÇAR?
1. Identifique o estado de sua vida financeira.
2. Verifique qual é o seu estilo de vida. Que tipo de roupas veste, quais
lugares frequenta e como se alimenta.
3. Observe quais são os seus hábitos e costumes?
4. Fumar, tomar café fora de casa, ir ao cinema aos finais de semana,
almoçar fora com a família aos domingos, comer lanches e pizzas
aos finais de semana, manicure, tudo isso conta no final.
5. Saiba qual é a sua renda real. Quanto ganha com salário, aluguel,
pensão, rendimentos de poupança, aplicações, ações etc.
6. Verifique com quem você compartilha sua renda: família, filhos,
amigos.
PRÓXIMO PASSO
A: Some todos os seus ganhos (salário líquido, aluguel recebido, bicos,
pensões, etc.)
B: Anote todos os gastos da família ao longo do mês. Você pode iniciar
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pelos fixos (água, luz, telefone, supermercado, IPTU, IPVA, escola das
crianças, planos de saúde etc.); Depois acrescente os gastos variáveis
(que apresentam variação e não ocorrem com muita frequência, como por
exemplo, café, doces e lanches).
C: Reserve aproximadamente 5% do seu salário para eventualidades.
Se possível, aplique esse dinheiro na poupança ou em outra forma de
investimento sem carência.
D: Destine uma parte dos seus ganhos para atividades de lazer.
E: Utilize o saldo final (RECEITAS – DESPESAS ou GANHOS GASTOS), mesmo que seja pequeno, para investir e aumentar o seu
patrimônio.
PLANEJANDO OS SEUS SONHOS
Estabeleça metas para realizar os seus sonhos.
Sonho:

Quanto

Quanto devo Quanto

custa?

poupar? *

tempo

para

realizar?

*Inclua esse valor no seu orçamento doméstico.
CONSUMO RESPONSÁVEL
Como surgem as dívidas?
1-

Situações

inesperadas:

doenças,

óbitos,

separações

e

desempregos.
2- Comportamentos inadequados: compras por impulso, uso
frequente do CHEQUE ESPECIAL, gastos com CARTÃO DE CRÉDITO,
contratação de vários empréstimos consignados, pagamento MÍNIMO DA
FATURA DE CARTÃO de crédito, entre outros.
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Obs.: Pequenas despesas não consideradas também são origem da
maioria das dívidas.
TOME CUIDADO COM:
CARTÕES DE CRÉDITO: cuidado com os gastos mensais e valores de
parcelas para não comprometer o orçamento; pague em dia a sua fatura;
evite pagar o mínimo da fatura para sua dívida não virar “bola de neve”;
confira os gastos anotados na fatura para não ser cobrado indevidamente
e conteste o que considerar indevido.
BOLETOS/CARNÊS: Pague em dia para evitar a cobrança de juros e
multa; verifique se há cobrança de tarifa de emissão de boleto e não faça
dívidas se não puder pagar;
COMO ECONOMIZAR?
Procure economizar no supermercado, elaborando uma lista com as
necessidades do lar.
• Não vá ao supermercado com fome.
• Pesquise preços e marcas. Experimente marcas novas.
•

Compre somente a quantidade de alimentos que pretende

consumir.
• Produtos de época/estação têm preços melhores: informe-se.
• Não compre produtos que estão próximos de vencer.
Economize no celular:
• Verifique e faça as suas chamadas nos horários de tarifa
reduzida;
• Utilize o telefone somente para conversas breves;
• Lembre-se que, em geral, o celular possui tarifas mais
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elevadas.
Economize água e energia elétrica:
• Mantenha as torneiras sempre bem fechadas e verifique se não há
vazamentos;
• Utilize a água racionalmente para lavar roupas, louças, limpeza e banho;
• Procure tirar das tomadas os eletrodomésticos, utilidades domésticas
e aparelhos eletrônicos que não irá usar. Aparelhos em stand by utilizam energia;
• Apague as luzes dos cômodos vazios. Há pessoas que costumam
deixar acessos todos os cômodos da casa;
• Regule o chuveiro para a estação do ano;
• Utilize lâmpadas mais econômicas;
• Evite usar equipamentos de alto consumo nos horários de pico, tais
como ferro de passar roupa e chuveiro.
Na hora da compra:
• Compre o necessário;
• Pesquise preço;
• Procure pagar as suas compras à vista, pois é possível obter bons
descontos;
• Evite compras por impulso;
• Não ceda às pressões e apelos dos filhos;
• Produtos em liquidações e mudança de estações são ótimas opções
de compras com maior economia.

COMO NEGOCIAR AS DÍVIDAS
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 Anote todos os gastos da família e a renda recebida. O Procon de

Campinas disponibilizou uma planilha para ajuda-lo (a) com o orçamento familiar. Acesse a planilha no link: http://www.procon.campinas.sp.gov.br/planilha-or-amento-familiar-0
 Faça os cálculos de como estão suas finanças e veja se há saldo
positivo para quitar ou parcelar as dívidas.
 Diminua os gastos supérfluos para colaborar com o orçamento e
melhorar as opções de pagamento.
 Procure o credor para saber o valor atualizado do débito.
 Converse sobre as formas de pagamento e os descontos para
pagamentos à vista.
 Não assine nenhum documento imediatamente. Leia com atenção e
peça um prazo para reflexão.
 Se possível, tente poupar uma quantia mensal para poder negociar
melhor.
 Não assine nenhuma proposta de acordo com valores que não
poderá pagar ou em branco.
 Evite fazer empréstimos, especialmente no caixa eletrônico. Se for
necessário, converse com o seu gerente e opte pelos empréstimos
com incidência de juros mais baixos.
 Se renegociar suas dívidas tente cumpri-las.

CANAIS DE ATENDIMENTO DO PROCON DE
CAMPINAS
•

UNIDADE
Armando

HORTO SHOPPING
Frederico

Renganeshi,

OURO VERDE 61

Jardim

Rua

Cristina-

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.
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•

TELEFONE

151

(exclusivo

para

Campinas-SP)

-

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h e sábado
das 8h às 14h.

•

SITE: http://www.procon.campinas.sp.gov.br/.(atendimento
conforme Decreto Municipal nº 17.910/2013)

•

POUPATEMPO CENTRO - Av. Francisco Glicério, 935, 1º
Andar - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h e sábados das 7h às 13h.

•

POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING - Rua Jacy Teixeira
de camargo, 940, Jardim do Lago - Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 9h às 19h e sábado das 8h às 14h.

•

AGILIZA CAMPINAS – BARÃO GERALDO - Rua Luiz
Vicentim, 195, ao lado da Subprefeitura de Barão Geraldo Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
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