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Nem sempre é fácil manter as contas em dia. Poupar, 
então, parece mais difíci ainda. Mas, não é impossível sair 
do vermelho (por mais que pareça) e também é possível 
juntar algum dinheiro, mesmo ganhando pouco.

Vivemos tempos sombrios na política nacional e também o 
pior momento das últimas décadas para os trabalhadores. 
Por isso, o SISMAR - Sindicato dos Servidores Municipais 
de Araraquara e Região apresenta neste Guia de Finanças 
Pessoais algumas ideias para ajudar você, servidor ou 
servidora municipal, a economizar em tempos de crise.

Boas contas.

Araraquara, 2018.



Pense 
antes de gastar

Antes de ceder ao impulso do consumo 
e comprar qualquer coisa, 

faça as seguintes perguntas: 

Eu não posso esperar um pouco mais? 
Desse modo, quando houver uma maior disponibilidade financeira, 
você pode fazer a aquisição do bem sem comprometer seu orçamento. 
Já pensou bastante, pode decidir se vai realmente comprar.

Eu realmente preciso disso? 
Se você não precisa, não há porque comprar! Às vezes o consumismo 
gera o impulso de compra para mera satisfação pessoal e então o 
dinheiro é gasto sem necessidade! Não caia nessa armadilha! Mas, 
caso você realmente precise, siga para a próxima pergunta.

Posso ter de graça?
Se você pode ter de graça pegando emprestado, por exemplo, você 
não precisa comprar! As políticas públicas (SUS, SUAS, educação, 
esporte, lazer) oferencem muitas opções. Ainda assim quer comprar? 
Faça a próxima pergunta.

Será que tem um jeito mais barato?
Você pode comprar essa roupa em um brechó, em uma promoção de 
início de ano ou pode comprar um fogão seminovo, de segunda mão. 
É uma boa escolha para economizar. Ainda assim, vale a pena fazer a 
próxima pergunta.

1



Crie metas 
De longo prazo (comprar uma casa), médio prazo (fazer uma faculdade) e 
curto prazo (comprar um computador, comprar uma blusa de frio). Assim, 
você anota no papel tudo o que precisa e o que estiver fora dele, não há 
necessidade de adquirir (mas sempre é bom estar atento a imprevistos, 
como uma doença que levará à compra de um medicamento, etc).

Sete dicas valiosas
para sair do vermelho
e começar a poupar7

R$ 1.800,00

R$ 1.080,00
R$ 720,00

R$ 60 
por mês

R$ 90 
por mês

R$ 150 
por mês

Um ano de poupança

1

2 Tenha uma reserva financeira
Separe, todo mês, uma quantia e guarde-a em uma poupança. Essa 
reserva poderá auxiliar em um momento de dificuldade como também 
será um investimento básico. Comece com pouco e, conforme puder, 
vá aumentando a quantia a ser reservada mensalmente: reservando 
R$60,00 por mês, ao final de um período de 12 meses, o valor total 
será R$720,00; se a reserva mensal for R$90,00, ao final do período o 
montante será R$1.080,00; se a reserva mensal for R$150,00, ao final do 
período o montante será R$1.800,00.



Evite o desperdício
Compre o que você realmente irá usufruir. Se você não precisa, você não 
deve comprar! Isso se aplica aos alimentos, roupas, viagens... Compre e 
pague aquilo que você realmente irá usar!

Pesquise preços
Compre o mais barato. Negocie, pois muitos 
estabelecimentos cobrem ofertas. Peça descontos.

Cuidado com as etiquetas de marca
Elas são responsáveis por preços altos em diversos âmbitos, 
como vestuário, produtos de higiene e beleza, produtos de limpeza... 
Fuja delas! Considere comprar produtos mais baratos e que 
ainda assim atendam a requisitos mínimos de custo-benefício.

Tenha prioridades
Se a situação financeira está difícil e a única solução parece ser a 
realização de empréstimos para sanar os débitos, corte gastos: cartões 
de crédito, restaurantes, compras de itens de vestuário, compra de 
itens de marca e demais itens que sejam de primeira linha deverão ter 
seus espaços repensados dentro do orçamento familiar. 

Aproveite os benefícios que o Sindicato oferece 
a seus associados
Convênios médicos e odontológicos, psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas, instituições de ensino, academias, cinema, profissionais 
liberais, salões de beleza, advogados, e, por fim, a farmácia do servidor 
com medicamentos e perfumaria a baixo custo.
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Faça o 
planejamento do 
seu dinheiro

RESULTADO = receitas – despesas (se for 
negativo, quer dizer que as receitas não foram 

suficientes para cobrir as despesas)

SALDO = (saldo anterior + receitas) – despesas 
(saldo é o quanto sobrou de dinheiro, apontado 

pelo resultado dessa operação)

Ter um mínimo controle do quanto você recebe e do quanto gasta é 
fundamental para compreender até onde podem ir seus gastos – assim, você 
adequa a despesa ao que comporta a sua renda. Esse planejamento pode ser 
feito por meio de uma simples planilha (como o modelo abaixo):

comece agora!



É hora de 
economizar

É necessário olhar com honestidade para a própria situação e compreender 
que, para alcançar alguns objetivos (como sair do vermelho) são necessários 
alguns esforços (não ceder ao consumismo) e medidas drásticas. 
Quando se trata de contenção de gastos, existem prioridades mínimas que de-
vem ser obedecidas. É preciso se esforçar para reduzir o nível de endividamen-
to, e isso implica em abrir mão de determinados confortos, cortando os gastos.
Pense que é temporário: com organização e foco, o equilíbrio financeiro se 
reestabelece e com estabilidade financeira sendo garantida novamente, não 
há problema nenhum encaixar algumas regalias desde que estas não afetem 
o equilíbrio das contas

Agora que você 
já sabe de tudo 

isso, só vire a 
página se quiser 

aprender a 
economizar de 

verdade

Controle
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Evite  ter muitos cartões de crédito: as taxas de anuidade e de 
juros do cartão são altas, e quanto mais cartões, maiores as despesas 
com a sua manutenção. O ideal é ter apenas um cartão principal, com 
anuidade e taxa de juros baixos e limite adequado às necessidades 
pessoais. Quanto aos outros cartões, o ideal é cancelá-los e 
tirá-los da carteira, para afastar a possibilidade 
de fazer dívidas através deles

Evite  realizar novas compras enquanto não pagar a dívida anteiror 
(os cartões costumam ter seus limites liberados gradualmente 
após o pagamento das faturas)

Evite  pagar faturas de cartão atrasadas, pois os juros são altos e 
dentro de pouco espaço de tempo os valores das faturas podem 
dobrar, dificultando o pagamento do valor total

Cartões de Crédito 
Evite ou reduza ao máximo

Utilize o cartão com consciência 
e responsabilidade
Ter crédito não é o mesmo que ter dinheiro, é uma facilidade oferecida pelo 
cartão para estimular o consumo. O limite do cartão não deve ser grande e a 
despesa com a fatura deve ser coberta pelos seu pagamento, até porque você 
ainda tem que cobrir outras despesas correntes e prioritárias (contas de água, 
luz, alimentação, remédios, etc)

Acompanhe o saldo do cartão com frequência (uma vez 
na semana, por exemplo) para evitar sustos no momento do pagamento 
– saber em qual pé está a fatura serve também como termômetro para a 
realização de novas compras no cartão, pois se a fatura já está alta, o ideal é 
que não se compre mais nada através do crédito



Os juros do cartão de crédito no Brasil chegam a 320% ao ano, de 
acordo com o Banco Central.
E a cobrança de juros é sobre o saldo que sobrou no mês anterior. 
É o tal juros sobre juros. Na prática, isso significa que uma dívida 
de R$ 1 mil vira R$ 3.400 em 12 meses! 
Para quem gasta além da conta, especialistas recomendam: o 
limite do cartão de crédito deve ser, no máximo, 50% do seu salário

320%

Fique atento ao tipo de cartão que você possui: 
cartões internacionais costumam ter a anuidade mais cara, e você pode 
acabar pagando por isso mesmo sem ter a intenção ou necessidade de 
utilizar estes benefícios extras. Deixe seu cartão o mais enxuto possível! 
Se você usa seu cartão com frequência e paga em dia suas faturas, você 
tem argumentos para renegociar a anuidade do seu cartão e deixá-la 
mais baixa

Use o cartão para itens de alto valor, 
como um computador ou um celular, por exemplo, e evite pagar itens 
de compra mensal como a conta do supermercado

Evite ter cartões de lojas! São verdadeiras 
armadilhas por oferecerem maiores prazos para iniciar o pagamento e 
também por terem mais opções de parcelamento e cobrar taxas extras

!!!
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A alimentação é um dos itens 
de maior gasto dentro do 
orçamento familiar.

Alimentação
Mude alguns hábitos

Tenha uma lista dos itens básicos a serem 
consumidos semanalmente e/ou mensalmente 
com as respectivas quantidades e compre com 
certa regularidade. Assim você evita desperdícios 
e a compra de supérfluos

Compre produtos da época – isso se aplica 
principalmente às frutas, legumes e verduras. 
Os alimentos da estação são mais baratos do 
que os da entressafra; 

Diminua o consumo de industrializados: estes, 
apesar das facilidades de preparo, costumam ser 
mais caros e menos saudáveis;

Adapte a alimentação o quanto puder. Se você está passando por 
dificuldades financeiras, seu cardápio deverá ser o mais enxuto 
possível – opte por carnes mais baratas (como linguiça, frango) e 
ovos; os alimentos da estação em sacolões são mais acessíveis

Opte por fazer refeições 
em casa ao invés de ir a 
restaurantes ou levar a refeição 

de casa para o trabalho. Se o problema 
for a falta de tempo para preparar as 
refeições, pesquise restaurantes que 
sejam mais baratos, e escolha a opção 
que comporta o melhor custo-benefício 
entre os tipos de refeições oferecidas 
(marmitas, self-service, quilo)

Não faça 
compras 

com fome!



Higiene e beleza
Fuja de marcas caras

É necessário tomar 
cuidado com os apelos 
dos produtos de marca

A etiqueta encarece bastante o produto – é 
necessário mesmo que ele seja de marca? 

Prefira algo que atenda as suas 
necessidades e seja de uma marca inferior – 
atente-se ao custo benefício;

Perceba aquilo que é supérfluo: escovas 
de dentes e cabelos, fio dental, pastas, 
sabonetes e shampoos fazem parte da rotina 
de cuidados pessoais, aquilo que foge muito 
às necessidades tem tendência a ser algo 
dispensável temporariamente;

Economize nos produtos: use somente o 
necessário para realizar a higiene pessoal;

Você pode fazer em casa? a barba, as 
unhas, a sobrancelha... muitas vezes estes 
serviços custam caro em barbearias e salões, 
e com um pouco de treino cria-se habilidade 
para fazê-los sozinho.

Economize aqui.
Na FARMÁCIA DO SERVIDOR, sócio do SISMAR 

compra produtos de higiene e beleza muito mais 
batato do que nas farmácias convencionais. 

Tem fralda, gilete, camisinha, xampu, esmalte, batom 
e muito mais. 
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Evite comprar roupas, 
sapatos e acessórios no 
início da estação ou na 
meia-estação. Nestes 
períodos, os itens são mais 
caros, são os lançamentos 
das coleções 

Prefira os finais das estações, período em que os lojistas realizam 
queimas de estoque, promoções e liquidações

Não compre itens de marca

Reflita se determinada compra não é mero apelo da moda. Compre aquilo 
que realmente está faltando, aquilo que é necessário para que  proteja do 
frio ou calor. Peças básicas podem ser usadas por vários anos

Compre itens de vestuário não mais que duas vezes por ano

Opte por brechós. Com paciência, é possível encontrar roupas em 
condições de uso

Vestuário
Aproveite promoções e brechós

Economize com os convênios do SISMAR. Acesse o site e confira
www.sismar.org/convenios

Saúde e 
Bem Estar

Profissionais
Liberais

Educação Produtos e 
Serviços



Estabeleça uma rotina de exercícios físicos 
(como caminhadas diárias ou em um número 
mínimo de dias por semana) e crie o hábito de 
alimentar-se de maneira saudável

Diversos tipos de exames são disponibilizados 
pela rede pública de saúde (aferimento de 
pressão, glicemia, hemograma completo, 
urina e fezes, HIV/AIDS, sífilis, hepatite A 
e B) e a realização destes periodicamente 
auxilia num monitoramento da saúde 
individual, sem gastos. Para isso, procure 
o Posto de Saúde da Família (PSF) ou as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais 
próximas à sua residência e marque uma 
consulta

Utilize o Plano de Saúde ao invés de marcar 
consultas particulares

Tenha uma reserva financeira para esta 
finalidade. Acidentes ou doenças que 
evoluem rapidamente podem acometer 
qualquer pessoa, e, nos casos de urgência, 
é fundamental que haja disponibilidade 
financeira para arcar com estas urgências

Saúde
Previna e economize

O melhor remédio 
sempre é prevenir

Opte por 
medicamentos 

do tipo 
Genérico
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Opte por lâmpadas de led em todos os cômodos 
da casa

Adquira eletrodomésticos com a etiqueta de 
consumo A e desligue-os da tomada quando não 
for usar

Não deixe luzes acesas e aparelhos ligados em 
cômodos vazios

Acumule uma quantidade considerável de peças 
de roupa e lave-as de uma vez, evite fazer vários 
ciclos, o mesmo se aplica ao ferro de passar

Evite gambiarras ao consertar defeitos, elas 
podem gerar um consumo maior

Evite pagar por marcas. Porém, cuidado: o custo-benefício deverá sempre 
ser ponderado, e o item segurança também – os fabricantes devem seguir 
as normas de segurança

Tente receitas caseiras de produtos de limpeza (sabão de soda e óleo)

Dilua determinados produtos, evite o desperdício não utilizando mais que o 
necessário

Limpeza
Aproveite melhor os produtos

Energia Elétrica
Quem paga, apaga



Telefone, internet e TV
Economize com boas escolhas

Escolha planos mais baratos, principalmente de telefone e internet: os 
mais enxutos possuem menos minutos de ligações e menor plano de 
internet móvel. Adquira aquele que atende estritamente às necessidades 
de comunicação

Economize a internet, tanto nos planos residenciais quanto nos de 
telefonia móvel: velocidades mais baixas custam menos, assim como 
planos que contém menor quantidade de megabytes

Evite comprar pacotes reduzidos de internet para celulares além do que 
já é ofertado pelas contas (para economizar internet pelo celular, você 
pode desabilitar a configuração dos dados móveis quando não estiver 
utilizando e ativá-la somente quando precisar)

Compre TV a cabo somente se necessário, caso contrário, não 
contrate pacotes de canais – este é um item supérfluo e que deverá ser 
cortado dos gastos para gerar economia – ou, simplesmente, reduza a 
quantidade de canais

Para realizar ligações, aproveite as faixas de horário de menor tarifação

Utilize os recursos da internet gratuitos 
para comunicações à distância
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A água, além de altamente 
tarifada, é um bem 
natural que exige atenção 
redobrada. Poupá-la é 
melhor para o bolso e para o 
meio- ambiente

Evite perdas por vazamentos, reparando-os 
tempestivamente;

Instale bicos aspersores que aumentam a pressão 
e diminuem a vazão da água;

Esteja atento à duração dos banhos;

Não troque a água da piscina constantemente, trate-a 
com os produtos químicos específicos para mantê-la límpida;

Lembre-se que quanto maior seu consumo de água, maiores 
serão as taxas de esgoto e de coleta de resíduos sólidos;

Recicle a água da máquina de lavar: guarde a água que a 
máquina utilizou para regar plantas ou lavar calçadas e quintais 
– evite lavar estas partes da casa com a mangueira ligada o 
tempo todo (se o uso da máquina é intenso ou é necessária maior 
quantidade de água devido à frequência da limpeza ser maior, 
monte um reservatório);

Ao escovar os dentes, lavar o rosto e as mãos, alimentos ou a 
louça, mantenha a torneira da pia fechada.

Água e Esgoto
Quem paga, apaga

Reaproveite 
a água das 

chuvas



Caminhe a pé pequenas distâncias;

Utilize transporte coletivo;

Utilize formas alternativas de transporte e mais baratas, como 
a bicicleta;

Uma reserva financeira é essencial para ajudar a cobrir gastos 
inesperados proeminentes de falhas mecânicas.

Transporte e combustível
Deixe o carro na garagem

Utilize veículos 
automotores com 
menor frequência, para 
economizar tanto em 
combustíveis quanto em 
custos de manutenção

Além de tudo, seu 
coração agradece
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Gás
Evite desperdícios

Se a residência possuir micro-ondas, utilize-o para aquecer os alimentos 
e esquentar a água;

Utilize tamanhos das panelas adequados ao tamanho da boca do fogão 
(se você está utilizando uma panela pequena em uma boca grande 
para “economizar tempo”, saiba que parte do calor gerado pela chama 
dissipa no ar e não vai todo para a panela;

Verifique a mangueira do gás: se está dentro da validade, em boas 
condições de uso e se está corretamente encaixada no botijão e no fogão;

Verifique com frequência se o regulador do gás está funcionando 
adequadamente;

Utilize panelas de pressão para acelerar o cozimento dos alimentos;

Tampe as panelas para que estas retenham o calor e acelerem o 
cozimento dos alimentos;

Evite abrir a porta do forno com frequência quando estiver assando algo;

Qual é a cor da chama da boca do seu fogão? A cor da chama que 
não está desperdiçando gás é azulada, se estiver amarela é porque os 
queimadores estão desregulados;

Mantenha os queimadores do fogão limpos;

O gás residencial é uma 
fonte de energia como 
qualquer outra. Por isso, evite 
desperdício e vazamentos



Geralmente, este item de despesa não está contemplado nos orçamentos 
familiares, porém, deve existir uma reserva para determinado fim. 
Dependendo do nível de desequilíbrio das contas, reduza drasticamente os 
gastos com lazer ou opte por opções mais baratas (cinema, passeios com 
refeições baratas, etc).

Lazer
Hora de apertar mais o cinto

Economize com os convênios do SISMAR. 
Acesse o site e confira

www.sismar.org/convenios

CINEMA
O SISMAR tem convênio com o Moviecom, 
o cinema do Shopping Jaraguá. Vale para 

todos os Moviecom do País.
Compre os ingresso quase pela metade do 
preço para você e sua família diretamente 

na sceretaria do Sindicato

TURISMO
A viagem para o melhor destino com o 

custo mais baixo está na Regional Turismo, 
empresa de Araraquara  conveniada com o 
SISMAR que oferece descontos e condições 

especiais para os socios do Sindicato.
Telefone (16) 3014-5788
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Se você economizar um 
pouco por mês, estará se 
tornando um poupador 
Isso é muito importante para ter tranquilidade 
financeira, pois se precisar de dinheiro para uma 
urgência, poderá se socorrer das reservas; o 
dinheiro é uma segurança para o caso de uma fase 
de desemprego.
Além disso, esse dinheiro poderá ser aplicado e 
render juros mensais.

 
Ao aplicar o que poupa, considere a melhor opção 
(caderneta de poupança, fundo de investimento, 
certificado de depósito bancário, título do governo, 
ação, etc), aquela que satisfaça as seguintes 
condições: 

a) tem o maior rendimento (paga a maior taxa de 
juro) depois de descontados os impostos (IOF e IR) 
e taxa de administração (se houver); 

b) correndo o menor risco; 

c) ficando retido pelo tempo em que o dinheiro 
não será necessário para despesas previsíveis. 
Por exemplo, se está poupando para fazer uma 
aquisição (um carro) daqui a dois anos, pode 
escolher uma aplicação que paga mais, porque o 
prazo maior corresponde a taxas de juros maiores e 
menor alíquota de imposto de renda.

Poupe e aplique, 
mesmo se for só 
um pouco por mês


