
COMO PLANEJAR E ORGANIZAR AS CONTAS
Anotar as entradas e saídas de dinheiro de cada mês é o primeiro passo para uma vida financeira mais próspera. Visualizar onde está 
colocando seu dinheiro hoje facilita tomar decisões e planejar o futuro. 

1. Liste todas as suas receitas
 • Some a renda familiar, considerando tanto 
o salário quanto as rendas extras (trabalhos 
informais, aluguéis, 13o, férias, etc.). 

 • Se não estiver trabalhando no momento, considere 
apenas sua última renda como referência, tendo 
em mente que as suas entradas mensais de 
recursos ficarão comprometidas por um tempo.

2. Liste todas as suas despesas 
 • Fixas: aquelas que caem mensalmente 
ou anualmente, como prestação da casa, 
parcelamentos, IPTU, transporte, etc.

 • Variáveis: luz, água, supermercado, etc.
 • Eventuais: presentes, material escolar, festas, etc.

3. Soma das receitas - Soma das despesas
 • Some as receitas, depois some as despesas e 
avalie como fica o seu saldo ao final de cada mês.

Com o orçamento na mão, veja como identificar cada caso e o que fazer:

 • Corte despesas 
ou busque novas 
fontes de renda.

 • Renegocie as 
dívidas de curto 
prazo.

O que fazer?

Situação 
Negativa

Situação 
Neutra

Situação 
Positiva

 • Gastos superiores 
à renda.

 • Uso contínuo do 
cheque especial 
e/ou rotativo do 
cartão.

Qual é a sua 
situação?

 • Equilíbrio entre 
renda e gastos.

 • Uso eventual do 
cheque especial 
e/ou rotativo do 
cartão.

 • Renda superior 
aos gastos.

 • Acúmulo 
recorrente da 
renda.

 • Forme uma reserva 
para imprevistos.

 • Veja os gastos 
que pode cortar 
e programe um 
investimento 
mensal.

 • Invista de acordo 
com o seu perfil.

 • Proteja seu 
patrimônio.

Faça isso usando uma planilha, um caderno, 
um aplicativo de celular ou qualquer outra 
ferramenta da sua preferência.

Salário Outras rendas Total

R$ 1700 R$ 100 R$ 1800

Tipo Previsão de 
gasto

Gasto 
real

Fixas R$ 1370 R$ 1425

Variáveis R$ 400 R$ 582

Eventuais R$ 200 R$ 185
Total R$ 1970 R$ 2192

Orçamento 
do mês

Despesas 
do mês


